Estrelas Fixas
Você está recebendo uma relação das estrelas fixas que estão em seu mapa astrológico.
Para saber o significado de cada uma delas, acompanhe o site www.estrelasfixas.com.br e o
instagram @estrelasfixas.
O arquivo que você está recebendo foi calculado em um programa astrológico chamado
Starlight e contém:
Estrelas angulares:
Em “stars on angles at moment” você fica sabendo sobre as estrelas que estavam angulares no
momento do seu nascimento. Você pode ou não ter estrelas nesta posição e pode, inclusive,
ter mais de uma. A estrela que está angular tem grande força e presença ao longo de toda
nossa vida.
Heliacal Rising Star:
A estrela nesta posição fala sobre sua missão e direcionamento de vida. É uma estrela
importante, cujas características aparecem como desafio e/ou objetivo de vida.
Heliacal Setting Star:
A estrela nesta posição costuma indicar nossos principais recursos para cumprir a missão de
vida e enfrentar nossos desafios.
Ambas estrelas – heliacal rising e heliacal setting – são como um presente que recebemos do
céu.
Parans By Angle:
As estrelas nestas posições são as que estavam em paran com algum de nossos planetas no
momento do nascimento. É uma relação visual que torna a estrela importante em nossa vida.
Você encontra nesta área o nome da estrela e o planeta com o qual ela está em relação.
Todas as estrelas em parans são importantes e, independente do planeta com o qual se
relaciona, influencia toda nossa vida e personalidade. Fica mais forte nos assuntos daquele
planeta.
Apesar de todas nos influenciarem e estarem sempre presentes, podemos sentir de forma
mais intensa:
RISING: Percebemos e vivemos desde que nascemos.
CULMINATING: São mais presentes na vida adulta.
SETTING: Em alguns casos, surgem com mais intensidade na maturidade.
ON NADIR: Têm a ver com nosso “legado”. O que deixamos para a vida?

Conjunções com planetas
Você também pode conferir as estrelas fixas em conjunção com seus planetas calculando seu
mapa astrológico natal https://titividal.com.br/mapa-gratuito/ e acompanhando os graus das
estrelas nos textos de www.estrelasfixas.com.br (em breve publicaremos uma tabela completa
com todos os graus de todas as estrelas).
Informações importantes:
*Este produto surgiu do pedido dos leitores do site www.estrelasfixas.com.br que desejam ter
a relação de suas estrelas fixas para que possam acompanhar as postagens.
*O arquivo contém pequenas frases (em inglês) que são apenas um pequeno resumo do
significado de cada estrela, mas que já podem indicar informações importantes.
*O site www.estrelasfixas.com.br trará, com o tempo, o significado de cada uma das suas
estrelas fixas. Acompanhe também as postagens em @estrelasfixas (Instagram).
* Essas estrelas foram calculadas a partir dos dados de nascimento fornecidos e somente estão
corretas caso os dados estejam igualmente corretos.
* Nada substitui uma consulta pessoal para interpretação de forma mais profunda e completa
das suas estrelas fixas. Agende pelo email contato@titividal.com.br.

