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Os Símbolos Planetários e seus Significados	

OS SIGNOS Regente
÷ ÁRIES Atividade espontânea Marte
š TOURO Consolidação, estabilidade Vênus
Ð GÊMEOS Dualidade, comunicação Mercúrio
˜ CÂNCER Receptividade, criação, carinho Lua
¬ LEÃO Auto-realização, criatividade Sol
ª VIRGEM Organização, análise Mercúrio
« LIBRA Equilíbrio, relacionamento Vênus
… ESCORPIÃO Relações íntimas, penetração Plutão/Marte
} SAGITÁRIO Sabedoria, horizontes em expansão Júpiter
ƒ CAPRICÓRNIO Responsabilidade, esforço pessoal Saturno
‹ AQUÁRIO Humanitarismo, consciência Saturno/Urano
Š PEIXES Altruismo, espiritualidade Júpiter/Netuno

OS PLANETAS
¸ O SOL Identidade, individualidade, o pai
› A  LUA Instintos, o inconsciente, a mãe
¾ MERCÚRIO Mentalidade, comunicação, irmãos e irmãs, viagens
± VÊNUS Amor, romantismo, parceria, valores, mulheres
¡ MARTE Impulsos, sexualidade, homens, irmãos, desejo
¥ JÚPITER Sabedoria, visão, expansão, convicções, espaço
— SATURNO Desafio, concentração, restrição, tempo
† URANO Originalidade, renovação, revolução, excentricidade 
‡ NETUNO Transcendência, espiritualidade, ilusão, sofrimento
ˆ PLUTÃO Transformação, humilhação e poder, mundo subterrâneo
¨ NODO NORTE Destino, envolvimento com um grupo, potencial para o futuro
‚ NODO SUL Karma do passado, experiência profunda, lições aprendidas

AS CASAS
1a CASA Absorção em si mesmo, projeção pessoal, aparência
2a CASA Valores, auto-estima, finanças e ativos, bens e segurança
3a CASA Viagens, rede local, irmãos e irmãs, comunicação
4a CASA Fundações, família, antepassados, ambiente doméstico
5a CASA Auto-expressão, filhos, segurança da identidade, divertimento
6a CASA Serviço, ambiente de trabalho, saúde, integração
7a CASA Parcerias, relações e trato com os outros, adversários
8a CASA Os recursos dos outros, heranças, poderes secretos, morte
9a CASA Viagens a longas distâncias, crenças, educação superior, leis e direito
10a CASA Ambições, autoridades, metas, expressão profissional
11a CASA Afinidades sociais, grupos, amizades, visões políticas
12a CASA Retraimento, isolamento, o divino e transcendente, os mundos interiores

ASPECTOS
´ CONJUNÇÃO Fusão de energia, unidade, singularidade
¯ OPOSIÇÃO Separação, projeção, divisão, quebra, polaridade
º TRÍGONO Recursos harmoniosos, criatividade, introspeção
¹ QUADRATURA Desarmonia, necessidades divergentes, conflitos
µ SEXTIL Recursos mentais e sociais, harmonia criativa
 QUINCÚNCIO Servilismo, compulsividade, falta de integração
¼ SEMIQUADRATURA Tensão oculta, tendências antisociais egoístas
¤ SESQUIQUADRATURA Comportamento compulsivo, demonstrações de poder
Þ SEMISEXTIL Impulso material ou impulso espiritual para a integração
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Sinastria
de CartaNatal

INSTRUÇÕES: 
 
 
O programa "Astrology for Lovers" analisa as 
possibilidades de relacionamento e a 
compatibilidade entre duas pessoas. A coluna à 
esquerda mostra o relacionamento do ponto de vista 
de uma das pessoas enquanto a coluna da direita 
mostra o ponto de vista da outra. Esta análise 
descreve traços do caráter de cada um os quais irão 
revelar certas predisposições quanto aos 
relacionamentos independentemente de quem seja, 
bem como aquelas que só se revelam no contato 
com um par específico. Ao ressaltar os padrões 
positivos de seu comportamento e transformar os 
padrões negativos, você poderá alcançar o sucesso 
em seu relacionamento. 
 
 
PROJEÇÕES: 
 
Quando há atração entre duas pessoas, percebe-se 
também uma forte tendência de se verem qualidades 
no parceiro que são projeções de sua própria visão 
idealizada do relacionamento. Se houver problemas 
no futuro, eles provavelmente surgirão a partir 
dessas projeções. Esta análise mostra qual tipo de 
pessoa atrai o John e a Yoko e o que fazer para evitar 
a manifestação de atitudes negativas de seu parceiro 
por meio dos mecanismos de projeção já 
mencionados. Conhecer melhor esses mecanismos 
comportamentais pode melhorar muito seu 
relacionamento. 
 
 
CONTRADIÇÕES: 

 
O resto da análise trata das interações planetárias 
entre dois mapas astrais. Isto possibilita aprender as 
lições que encontramos em um determinado 
relacionamento e julgar sua compatibilidade. 
Lembre-se que seu mapa astral, assim como sua 
personalidade, são extremamente complicados e 
cheios de contradições. Apesar de essa análise não 
tentar pesar fatores contraditórios diferentes, poderão 
ser encontradas lado a lado características 
aparentemente opostas. Em tais casos, um tipo de 
comportamento tenderá a neutralizar ou 
simplesmente entrar em conflito com o outro. 
 
 
SIGA SEU CORAÇÃO: 
 
Ao compararmos dois mapas astrais, sempre 
surgirão contatos problemáticos e harmoniosos. Em 
relacionamentos de longa duração, aspectos 
problemáticos também manifestam 
compatibilidade... há uma probabilidade muito maior 
de haver uma ligação estável quando há muitos 
contatos problemáticos do que quando não há 
nenhum atrito. Lembre-se acima de tudo que o fato 
de você conhecer alguém e se apaixonar já denota 
compatibilidade, não importa o que diga seu 
horóscopo. Primeiro siga seu coração, depois use o 
que aprender com esta análise para melhorar a sua 
situação atual. 
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VISÃO GERAL
John Yoko
******************************************************************************************************************************************

IDENTIDADE: Apesar do signo solar ser obviamente um fator pouco específico nos relacionamentos, não 
há como negar sua força, juntamente com o signo em que a lua se encontra. É importante lembrar que 
quaisquer signos podem se relacionar bem entre si. Estatisticamente, não há predisposições de um 
signo em relação a outro. Entretanto, a interação entre dois signos solares propiciarão prazeres especiais 

ou desafios que formarão parte do processo de desenvolvimento pessoal de cada parceiro. Seu signo solar reflete sua 
identidade e seu desejo de se conhecer - o que importa é se você se sente à vontade nesta busca ou não. 
******************************************************************************************************************************************

Sol em Libra Sol em Aquário 
Criação do equilíbrio Energize seu ambiente 
Como todo libriano, você é uma pessoa que se sente Como todas as pessoas nativas do signo de Aquário, 
naturalmente inclinada a viver com alguém. Fazer você possui um espírito livre e independente. Você 
parte de um casal te proporciona sensação de acha o casamento legal - afinal, as pessoas se 
plenitude. Você procura harmonia - e se dispõe a casam e, embora, seja fiel a seu par, tem 
fazer muita coisa pelo bem da pessoa amada - dificuldades em conciliar sua vida amorosa com 
embora você seja independente o bastante quando outra grande necessidade: seus amigos. Para você, 
necessário. Costuma evitar confrontos e tenta a amizade representa mais do que o amor romântico. 
conseguir o que quer utilizando suas técnicas de Você simplesmente não entende a possessividade, 
persuasão para convencer a pessoa amada. Seria e quando se sente ameaçada emocionalmente 
bom se houvesse mais franqueza. No que diz costuma manter uma enorme distância de seu par. 
respeito a gosto, impõe sua opinião. Você precisa de alguém que compreenda e aceite 

suas prioridades sociais. Para você, idéias são mais 
importantes que sentimentos. 

Sol na 6a Casa Sol na 5a Casa 
A área onde você se expressa melhor é no seu Expressar-se é algo muito importante para você e 
ambiente de trabalho. Você sente grande motivação isso se manifesta na sua habilidade de se projetar e 
de ajudar os outros e de adotar papéis de liderança. aproveitar a vida. Você possui também criatividade e 

habilidade para lidar com crianças. 

Sol do John na 1a Casa da Yoko Sol da Yoko na 12a Casa do John 
Você tem um efeito profundamente estimulante na Você desperta a consciência do John para a 
vida da Yoko. Você lhe traz vitalidade e energia e a importância de fatores espirituais e emocionais sutis 
torna mais segura. Ela espera que você tome a frente como uma força básica por trás da existência. As 
e lhe mostre o caminho e isto dá a você uma noção circunstâncias em seu relacionamento sugerem que 
mais forte de sua própria importância. um elemento de sacrifício ou isolamento é 

necessário para sua verdadeira auto-realização. 

Como o John é de Libra e a Yoko é de Aquário, ambos signos de água, há uma enorme compatibilidade mental. São 
pessoas sociáveis, expansivas e que possuem uma rede de amigos próximos. Tendem também a analisar as coisas sob 
um ponto de vista mais racional do que emocional. John tem como prioridades romance e parceria, já a Yoko é 
emocionalmente neutra e tende a envolver-se com interesses coletivos, grupos e ideais. 

O que torna diferentes as pessoas com o mesmo signo solar é o contato do Sol com outros planetas - ou outros aspectos. 
A seção seguinte mostra quais planetas em seu mapa trazem o Sol em aspecto e portanto modificam sua identidade - e 
quais conseqüências isto pode ter sobre seus relacionamentos. 
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Sol positivo Mercúrio 
Uma visão subjetiva 
Suas idéias e opiniões são recheadas de uma dose 
razoável de auto-estima. Você é uma pessoa muito 
criativa, mas tem dificuldade em ver as coisas 
objetivamente. Não é fácil para você enxergar as 
coisas sob o ponto de vista da pessoa amada. Seu 
orgulho interfere na comunicação. 

Sua habilidade de auto-conhecimento - e a atitude de seu parceiro com relação a essa sua capacidade - pode ser 
percebida através da interação entre o Sol em um dos mapas e a posição dos planetas no outro mapa. Isso afeta 
profundamente sua maneira de se expressar quando na companhia de outras pessoas 

Sol do John negativo Urano da Yoko Urano da Yoko negativo Sol do John 
O conflito O conflito 
Embora não seja um fator preponderante em seu Você tende a exacerbar as instabilidades na vida 
relacionamento, você pode ficar perturbado devido à íntima do John devido a sua atitude provocadora. 
imprevisibilidade das ações da Yoko. Isso pode ser Você parece querer que ele mude sua natureza 
muito interessante e estimulante, mas também é um apenas por mudar, sem motivo e isto naturalmente 
tanto quanto desconcertante. Não lhe será permitido cria tensões entre vocês. Há algo tão novo e diferente 
se concentrar demais em sua auto-satisfação - ela em você que ele se surpreende constantemente, 
quer provocar mudanças em sua personalidade. Isso estimulado e desafiado. Quanto a você, há algo no 
pode ser um fator de conscientização em sua vida, John que desperta uma característica estranha em 
mas seu relacionamento certamente seria mais você. Isto significa que, em tempos de confusão, você 
harmonioso se você fosse aceito do jeito que é. pode subitamente criar uma enorme distância entre 
Surgem alguns conflitos relacionados a estilo e vocês, o que, por sua vez, cria uma atmosfera 
personalidade, nos quais você se sente um pouco explosiva que pode significar que estar separados às 
ameaçado, pois a Yoko tende a deixar bem claro que vezes é mais fácil do que ficar juntos. Parte do 
não aceitará limitações impostas pelo objetivo de seu relacionamento é que ambos 
relacionamento e pode demonstrar isso de maneira despertem para a realidade e se disponham a 
dramática por meio de demonstrações alarmantes mudar, mas, se a harmonia é importante para você, 
de independência. você é quem decide diminuir o estresse baixando a 

tensão elétrica entre vocês. 
Sol primeiro:Quando você expõe suas idéias, a Yoko 
costuma reagir de maneira provocativa e isso pode Sol primeiro:Sua tendência de desafiar a maneira 
mantê-lo permanentemente desestabilizado. como o John se expressa pode levá-lo a um colapso. 

Urano do John negativo Sol da Yoko Sol da Yoko negativo Urano do John 
O conflito O conflito 
Você tende a exacerbar as instabilidades na vida Embora não seja um fator preponderante em seu 
íntima da Yoko devido a sua atitude provocadora. relacionamento, você pode ficar perturbada devido à 
Você parece querer que ela mude sua natureza imprevisibilidade das ações do John. Isso pode ser 
apenas por mudar, sem motivo e isto naturalmente muito interessante e estimulante, mas também é um 
cria tensões entre vocês. Há algo tão novo e diferente tanto quanto desconcertante. Não lhe será permitido 
em você que ela se surpreende constantemente, se concentrar demais em sua auto-satisfação - ele 
estimulada e desafiada. Quanto a você, há algo na quer provocar mudanças em sua personalidade. Isso 
Yoko que desperta uma característica estranha em pode ser um fator de conscientização em sua vida, 
você. Isto significa que, em tempos de confusão, você mas seu relacionamento certamente seria mais 
pode subitamente criar uma enorme distância entre harmonioso se você fosse aceita do jeito que é. 
vocês, o que, por sua vez, cria uma atmosfera Surgem alguns conflitos relacionados a estilo e 
explosiva que pode significar que estar separados às personalidade, nos quais você se sente um pouco 
vezes é mais fácil do que ficar juntos. Parte do ameaçada, pois o John tende a deixar bem claro que 
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objetivo de seu relacionamento é que ambos não aceitará limitações impostas pelo 
despertem para a realidade e se disponham a relacionamento e pode demonstrar isso de maneira 
mudar, mas, se a harmonia é importante para você, dramática por meio de demonstrações alarmantes 
você é quem decide diminuir o estresse baixando a de independência. 
tensão elétrica entre vocês. 

Urano primeiro:Por vezes, o John será uma influência 
Urano primeiro:Aos olhos da Yoko, você faz coisas desorientadora e você gastará muita energia 
loucas e imprevisíveis e mostra pouco respeito pela tentando se equilibrar. 
ordem estabelecida. 

Mutualidade dupla: É importante observar que o par possui exatamente os mesmos aspectos mútuos entre os planetas 
determinando contatos múltiplos entre os dois mapas. Isso é um GRANDE fator de compatibilidade. Essa dupla influência 
demonstra uma forte ligação e aumenta a harmonia e a estabilidade do relacionamento, quaisquer que sejam os outros 
contatos entre seus mapas, tanto negativos quanto positivos. Mutualidade dupla - negativo: Ambos entram em conflito 
devido a essa mútua influência, o que os sujeita a estresse e tensão. Essa área será motivo de conflitos e 
desentendimento, contudo, essas desavenças serão um fator de união, transformando finalmente o comportamento em 
questão. Sol/Urano: Isto se fará notar mais no modo como você afirma sua originalidade e independência. Ao desenvolver 
seu estilo único e um espírito de experimentação, vocês podem encorajar um ao outro e se incentivar num processo 
constante de autodesenvolvimento sem tentar ser o dono um do outro. 

Sol do John negativo Plutão da Yoko Plutão da Yoko negativo Sol do John 
Luz e sombra Luz e sombra 
Essa influência se faz sentir com maior força durante Esta influência é muito poderosa do ponto de vista 
períodos de transformação pessoal. Caso exista psicológico e se manifesta como uma necessidade 
mais ou menos um ano de diferença entre a sua compulsiva de mudar e transformar a personalidade 
idade e a da Yoko, você provavelmente projetará sua e a identidade do John. Embora ele possa ter uma 
tendência de pular de uma crise a outra. Qualquer necessidade latente de transformações pessoais 
que seja a diferença de idade, esse relacionamento drásticas, custe o que custar, isto é exacerbado por 
será intenso e baseado na questão do poder ou da sua ansiedade ante as pressões psicológicas a que 
falta do mesmo. Evite entrar em batalhas pelo poder - ambos são submetidos no relacionamento. Há algo 
as quais a Yoko ganhará por não temer, como você no caráter dele que desperta um desconforto interior 
teme, que o relacionamento acabe se as coisas em você e a leva inconscientemente a tentar 
chegarem a um determinado ponto. Ela tende a controlá-lo. Como isto é impossível, você passa por 
despertar em você uma auto-análise cruel que pode estados extremos de desespero e incapacidade de 
ser um tanto quanto exaustiva. Na verdade, você agir. Evite o papel de psicanalista se puder, pois isto 
desperta uma insegurança à qual ela reage virando a só piora a situação. Estar juntos significa 
mesa e deixando-o desequilibrado. Evitem praticar transformações irrestritas para você e para ele. 
terapia mútua. 

Sol primeiro:Você pode reagir negativamente a John 
Sol primeiro:Você pode achar que quando expressa quando ele se afirma mas você deve evitar o impulso 
suas idéias espontaneamente, é sabotado pela de tentar mudá-lo se quiser evitar exaustivas 
Yoko, que inconscientemente, se sente inseguro em disputas de poder. 
sua companhia. 

******************************************************************************************************************************************
Fatores Emocionais: A Lua representa o instinto mais poderoso na procura de segurança e bem estar 
emocional. O signo lunar mostra também padrões de reação inconscientes que tanto podem gerar 
harmonia como também destrui-la. A Lua mostra o tipo de atmosfera que você cria em sua casa. Essa 
ambiente emocional gerado pelo seu signo lunar é de crucial importância no seu relacionamento. 

******************************************************************************************************************************************

Lua em Aquário Lua em Sagitário 
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Preocupação com a humanidade Amplie seus horizontes no campo afetivo 
Devido a sua Lua em Aquário, você possui uma Devido a sua Lua em Sagitário, você tem 
presença elétrica que alegra o ambiente. Você é uma necessidade de muita liberdade em um 
pessoa leal e dedicada à pessoa amada, mas relacionamento. Você procura alguém que possa lhe 
definitivamente não quer se sentir sufocada ou abrir as portas do mundo, expandindo sua 
impedida de fazer amizades, as quais também compreensão da vida. Não quer alguém que lhe diga 
merecem sua lealdade. Quando sob pressão o que fazer ou que seja uma pessoa possessiva ou 
emocional, você se fecha, e se manda para outro ainda dependente. Você é uma pessoa franca do 
planeta. Você precisa se concentrar mais em seus ponto de vista emocional, talvez por ser amante da 
sentimentos ao invés de analisá-los racionalmente. verdade, embora tenha a tendência de usar de 

aspereza demais com a pessoa amada. Um pouco 
Em algumas culturas, os homens foram educados de diplomacia faria muito bem. 
para reprimir seu lado carinhoso e maternal, 
características determinadas pela Lua. Você tende a 
inspirar um certo distanciamento ou até desequilíbrio 
em sua parceira, porque você se sente inseguro 
quando precisa expressar seus sentimentos. Isso faz 
com que a pessoa amada se sinta descartada e 
supérflua. 

Lua na 11a Casa Lua na 3a Casa 
Seus relacionamentos e amigos te absorvem Você se envolve emocionalmente em assuntos 
profundamente, já que você possui uma relativos à comunicação em seu cotidiano. A 
necessidade imensa de abrigar aqueles que comunidade desempenha um papel importante em 
precisam. seu bem-estar emocional. 

Lua do John na 4a Casa da Yoko Lua da Yoko na 8a Casa do John 
Você se envolve no ambiente e origens da família Você faz grandes exigências afetivas do John e o 
dela e ela desperta em você uma consciência de sua força a examinar seus sentimentos que, em 
própria herança familiar e do papel que ela circunstâncias normais, nunca apareceriam. Este 
desempenhou no seu desenvolvimento emocional. relacionamento proporciona crescimento psicológico 
Sua casa e sua vida em família são extremamente e melhor entendimento para ambos, apesar de 
importantes para sua noção de segurança no surgirem muitas crises afetivas. Mudanças profundas 
relacionamento. em seu bem-estar físico e emocional forçam ajustes 

periódicos em sua vida a dois. 

Essa seção mostra a influência que os outros planetas no seu mapa astral exercem sobre seu signo lunar - fatores de 
grande importância para sua vida afetiva. Esses aspectos despertam os padrões inconscientes que se seguem, criando 
uma atmosfera afetiva na qual você deve nadar para não se afogar. 

Lua negativo Mercúrio Lua negativo Mercúrio 
Escravo das emoções Escravo das emoções 
Você é uma pessoa muito emotiva e isso afeta a Você é uma pessoa muito emotiva e isso afeta a 
maneira como se comunica. Você pode influenciar as maneira como se comunica. Você pode influenciar as 
pessoas com seus sentimentos e seu humor, mas pessoas com seus sentimentos e seu humor, mas 
sob pressão, você perde o controle, tornando-se sob pressão, você perde o controle, tornando-se 
incoerente já que seus sentimentos sobrepujam incoerente já que seus sentimentos sobrepujam 
razão. razão. 
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Mutualidade: Tenha em mente que, nesse caso, tanto o John quanto a Yoko apresentam um aspecto entre os dois 
planetas. Isso demonstra uma forte ligação e aumenta a compatibilidade e a estabilidade do relacionamento. Mutualidade 
- negativo: Compartilhar esse aspecto é algo difícil de se lidar, pois vocês apresentarão o comportamento descrito acima, 
dificultando, portanto, a identificação do responsável. Esse comportamento tende a se perpetuar, a menos que vocês 
reconheçam suas falhas. Contudo, haverá muita emoção e amadurecimento nessa área. Lua/Mercúrio: Isto se fará notar 
mais no modo como você expressa suas emoções - o que você faz constantemente pelo tom de sua voz. Ambos 
compartilham o desafio de encontrar um equilíbrio entre o racionalismo frio e a irracionalidade emocional. 

Lua negativo Plutão Lua positivo Saturno 
Crise afetiva Maturidade emocional 
Você possui uma natureza intensamente emocional Emocionalmente, você é uma pessoa madura e 
e tende a enfrentar períodos de crise consecutivos, responsável, que se sente preparada para assumir 
pelo menos durante a juventude. Inconscientemente, as responsabilidades de ter uma casa e uma família. 
você recria a atmosfera emocional vivida em sua Você pode apresentar alguma dificuldade em 
infância e dificilmente seu par te acompanhará a expressar suas emoções espontaneamente, mas 
esse abismo. A convicção de que esse seu par não terá dúvidas de que você leva esse 
relacionamento não vai dar certo te acompanha, o relacionamento a sério. Você consegue relaxar mais 
que leva a um comportamento manipulador e pode à medida que o relacionamento amadurece e seu 
prejudicar a harmonia afetiva que você tanto quer par verá que você é também uma pessoa muito 
proteger. Você deve eliminar tais hábitos afetivos prestativa. 
através de acompanhamento terapêutico. Lua negativo Netuno 

Não se deixe abater 
Você se sente atraído por mulheres poderosas, Comportamentos negativos tendem a abaixar seu 
dotadas de uma aura erótico-magnética. Caso essa astral com facilidade. Você tende a perpetuar 
pessoa torne-se emocionalmente instável ou sentimentos de descontentamento, tristeza ou 
traumatizada, saiba que isso se deve a sua própria martírio vividos em sua própria infância, 
estratégia inconsciente de sobrevivência através da particularmente de seu relacionamento com sua 
qual você trata sua parceira com frieza, criando um mãe. Sua tendência a isolar-se quando sob pressão 
vácuo em substituição ao seu amor. cria uma atmosfera depressiva. Procure envolver-se 

em atividades significativas e que façam uso da 
criatividade e evite se deixar abater. 

A interação entre a Lua em um dos mapas astrais e os planetas no outro, exerce profunda influência sobre o tipo de 
atmosfera criada entre vocês. Esta seção descreve como e onde você pode se sentir afetado emocionalmente por seu 
parceiro, de forma positiva ou negativa. Esta é a área onde você é mais vulnerável. A chave para o sucesso é o trabalho 
consciente quanto a reações irracionais. 

Lua do John negativo Saturno de Saturno da Yoko negativo Lua do John 
Fardos afetivas Fardos emocionais 
Quando vocês se encontram pela primeira vez, há Este contato é sem dúvida difícil do ponto de vista 
uma certa relutância em se deixarem envolver. Você afetivo - principalmente para o John. ele se sente 
sente que este relacionamento implica um limitado e julgado por você... encurralado de certa 
compromisso que você não tem certeza se quer forma pelas estruturas rígidas que você cria e que 
assumir. Talvez possa ser chamada de uma ligação restringem seu amadurecimento. Talvez seja porque 
"cármica" - não dúvida pelo menos de que estar com você sente que a criança dentro dele necessita 
a Yoko é um processo de aprendizado que traz uma crescer e ele só conseguirá atingir a maturidade 
grande quantidade de dificuldade afetiva. Ela não através da disciplina. Além disso, sua própria 
sabe como reagir quando você expressa seus insegurança é despertada pela espontaneidade 
sentimentos - isto desperta temores e inibições. Ela afetiva dele e a atitude paternalista que você assume 
então reage restringindo sua expressão afetiva e se torna uma maneira de evitar sentimentos e só 
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assumindo um papel paternalista que pode ser serve para perpetuar a imaturidade e a dependência. 
muito restritivo para você. Yoko queria que você Pode muito bem se desenvolver um laço forte entre 
amadureça, mas esse é um processo doloroso - e vocês, uma sensação de que se conhecem e que 
talvez ela devesse aprender a ser mais dependente e nasceram um para o outro, mas é necessário se 
infantil. Mas quando é criado o laço neste erguer ante o desafio emocional - aprender com o 
relacionamento, ele tende a permanecer e a longo John a ser sensível e vulnerável - se você quiser 
prazo isto pode ser um processo de muito evitar de atrapalhar o amadurecimento do 
desenvolvimento. Juntos vocês tendem a desenvolver relacionamento. 
atitudes pessimistas quanto ao futuro que encorajam 
um apego às coisas materiais. Lua primeiro:John é a criança e você a responsável - 

mostre-lhe suas fraquezas e abra-se para seus 
Lua primeiro:Você perceberá que a Yoko reage a carinhos. 
qualquer demonstração de dependência de sua 
parte com uma certa severidade - você se verá 
forçado a desenvolver auto-suficiência emocional. 

SUA ALMA GÊMEA
O SIGNO DESCENDENTE: A disposição com relação a certos tipos de relacionamentos é determinada pelos horizontes 
leste-oeste em seu mapa astral - o eixo Ascendente/Descendente - e, particularmente, o signo descendente - a sétima 
casa cúspide. Uma pessoa pode se sentir atraída por diferentes tipos de parceiros, mas o mapa astral em geral indica um 
tipo específico com vistas a um relacionamento duradouro. Uma relação duradoura será então uma mistura de amor e 
destino - se o objetivo é passar muitos anos juntos, por certo haverá desavenças, crescimento, bem como felicidade. Essa 
faceta do destino é mostrada pela sétima casa no mapa astral, que mostra também os traços da personalidade que 
tentamos negar em nós mesmos, mas sempre procuramos em outras pessoas.	 

Descendente em Libra Descendente em Áries 
À procura de equilíbrio Tomando a iniciativa 
Embora a teimosia e a impulsividade sejam Embora seja do tipo que procura criar paz e harmonia 
características marcantes em sua personalidade, no ambiente em que vive, você se deixa levar por 
bem como a independência, sua tendência é ligar-se tipos dinâmicos e decisivos dotados de enorme sede 
a uma pessoa mais equilibrada e delicada e que de independência e uma idéia bem clara daquilo que 
também goste de comprometer-se pelo bem da querem na vida.Esta pessoa pode ser do tipo 
harmonia no relacionamento.Esta pessoa pode ser consciente e trabalhadora, dotada de um refinado 
do tipo consciente e trabalhadora, dotada de um discernimento. Através dela, você aprenderá a 
refinado discernimento. Através dela, você aprenderá analisar situações a fim de organizar-se com 
a analisar situações a fim de organizar-se com eficiência. Seu par pode ser alguém cuja companhia 
eficiência. Talvez você evoque esse comportamento seja interessante, embora pareça impulsivo e 
em seu parceiro porque você gasta muito tempo temperamental. Talvez isso seja devido ao fato de 
fazendo acusações sem importar-se com as você reprimir sua espontaneidade ou poder de 
conseqüências. Através do relacionamento, você decisão quando em sua companhia. Você aprecia 
pode aprender a equilibrar sua vida, enquanto realiza uma certa ingenuidade, até mesmo inocência de seu 
suas inúmeras missões dinâmicas. Caso você parceiro - uma aura jovial que você considera muito 
perceba que seu par está demostrando alguma atraente. Através do relacionamento, você pode 
indecisão ou hesitação, saiba que às vezes as aprender a superar sua tendência a hesitar e assim 
pessoas agem assim em sua presença porque envolver-se demais. Assuntos relacionados à 
percebem que mais tempo deveria dedicado à liderança são importantes dentro do relacionamento, 
avaliação dos prós e contras. A independência e você aprenderá que às vezes é preciso se impor. 
pessoal em contraposição à consideração pelo outro Ascendente da Yoko na 6a Casa do John 
é o maior dilema desse relacionamento - o tempo Seu estilo de vida ensinará o John como organizar 
mostrará que um relacionamento de verdade sua vida e se integrar à sociedade. Ele retribui sendo 
baseia-se na troca. prestativo e assumindo sua parte na luta do dia a dia. 
Ascendente do John na 7a Casa da Yoko 
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a Yoko se esforça para se adaptar a seu tipo de estilo 
de vida para assegurar um relacionamento 
harmonioso. Ela desenvolve uma grande 
consideração e vontade de se comprometer, para 
satisfazer suas expectativas quanto ao 
relacionamento. 

Essa seção mostra a influência dos diferentes planetas no seu mapa astral sobre o eixo Ascendente/Descendente dos 
signos - os quais representam fatores significativos em seu relacionamento. Esses aspectos entre os planetas e o seu 
signo Ascendente acarretam uma atitude específica e um determinado tipo de comportamento com relação a qualquer 
pessoa com a qual você se relacione. 

Sol negativo Ascendente Lua positivo Ascendente 
Auto-afirmação no relacionamento Uma atitude atenciosa 
Você possui uma personalidade forte, que tende a ir Expressar suas emoções faz parte do seu modo de 
na direção contrária àquela escolhida por você, tanto ser e você projeta uma personalidade forte capaz de 
no que diz respeito a seu destino pessoal quanto a afetar o ambiente a sua volta. Você procura levar uma 
assuntos do seu relacionamento. Em outras vida emocionalmente equilibrada, tentando conciliar 
palavras, você descobrirá com facilidade que as as necessidades de seu relacionamento e de sua 
necessidades da pessoa amada em conflito com família com a finalidade de levar uma vida segura. 
suas próprias necessidades básicas de auto Saturno positivo Ascendente 
expressão e crescimento pessoal. É preciso Devagar e sempre 
encontrar uma solução para isso. Você é uma pessoa que leva seus relacionamentos 

a sério e se dispõe a trabalhar duro pelo sucesso de 
um romance. Em troca, espera que a pessoa amada 
seja madura e prefere alguém que queira melhorar 
profissionalmente, como você. Não se deixa abalar 
por pequenos contratempos e sabe que um 
relacionamento saudável precisa de muitos 
cuidados. 

Os aspectos dos planetas em um dos mapas e o eixo Ascendente/Descendente no mapa de seu par são fatores 
preponderantes que demonstram a forte afeição existente em um relacionamento duradouro. São esses contatos que 
fazem a diferença entre uma simples atração e a habilidade de realmente influenciar a vida um do outro. Vocês possuem o 
seguinte tipo de ligação: 

Ascendente do John negativo Urano da Yoko Urano da Yoko negativo Ascendente do John 
Curto-circuito Curto-circuito 
Apesar de não ser uma grande influência em seu Seu relacionamento nunca ficará em repouso por 
relacionamento, este contato traz um poderoso muito tempo. Se isto acontecer, com certeza você 
elemento de imprevisibilidade para sua vida. O seu encontrará uma forma de acender uma chama para 
jeito de ser e o seu modo de se relacionar de alguma gerar um pouco de emoção. Isto significa, entretanto, 
forma irritam a Yoko, criando de forma inexplicável que há um elemento de instabilidade no modo como 
uma atmosfera de instabilidade que torna muito difícil vocês se relacionam. Se isto não for resolvido, pode 
para o relacionamento se estabilizar. Há diferenças haver separações por períodos longos ou curtos. Seu 
radicais entre vocês em termos de normas culturais desejo de mudança se manifesta de forma 
ou modos de ver a vida. Ela sente uma necessidade provocativa. Sob pressão emocional, você tende a ser 
de questionar o caminho que você segue e criticar as uma pessoa fria e distante. A intimidade subitamente 
pessoas com quem você gosta de se relacionar. As desaparece e você parece estar a quilômetros de 
tensões criam um relacionamento de altos e baixos distância. Sua mensagem, nesses momentos, é de 
com separações freqüentes. Estar com a Yoko que ninguém é dono de ninguém e você pode viver 
significa viver uma vida de mudanças constantes. tranqüilamente sem um relacionamento. Cuidado, 
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porque esta profecia não se realizará sozinha. 
Ascendente primeiro:Você nunca tem como saber 
como a Yoko reagirá às mudanças propostas no Ascendente primeiro:o John muitas vezes acha que 
modo como você quer viver sua vida. qualquer mudança em seu estilo de vida provoca 

reações muito fortes em você e isto contribui para a 
instabilidade no relacionamento. 

Ascendente do John negativo Plutão da Yoko Plutão da Yoko negativo Ascendente do John 
Possuir e perder Possuir e perder 
Apesar de não exercer uma grande influência sobre o Este contato poderoso traz para seu relacionamento 
relacionamento, este contato desperta os impulsos uma intensidade obsessiva em que o poder e a 
afetivos reprimidos mais profundos na Yoko. Seus ausência deste desempenham papéis importantes. 
valores na vida e nos relacionamentos de alguma Você emprega uma grande quantidade de energia 
forma estimulam uma ansiedade latente na Yoko e tentando mudar o modo como o John dirige sua vida 
ela reage a isto tentando controlar o modo como você e portanto se arrisca a se tornar uma figura 
vive sua vida. Paixões poderosas, possessividade e autocrática que inspira mais medo do que amor. 
ciúmes podem minar o amor de vocês. Sob pressão Tendo escolhido um par cujo estilo de vida lhe causa 
psicológica você tende a recuar e se tornar mais ansiedade e insegurança, você se depara com uma 
retraído e através do medo da perda a Yoko pode corrente de ciúmes, compulsão sexual ou falta de 
paradoxalmente ameaça romper o laço entre vocês. amor próprio. Você talvez responda com uma análise 
Há uma atmosfera de ultimato. Esta influência requer profunda dos motivos e padrões psicológicos de seu 
crescimento psicológico e compreensão. par - mas este tipo de terapia, em que falta 

sensibilidade e compaixão, só serve para lhe dar 
Ascendente primeiro:Declarações de intenções de insegurança. A psique de ambos se expõe e os dois 
sua parte tendem a puxar o tapete de sob os pés se tornam vulneráveis a colapsos psicológicos. A 
dela. solução é: não tente mudar seu par para aliviar sua 

insegurança. Qualquer terapia necessária deve ser 
feita por profissionais. 

Quando procuramos alguém com quem nos relacionarmos, há uma forte possibilidade de encontrarmos alguém que 
possua características iguais às que possuímos, embora não aceitemos reconhecê-las e desenvolvê-las. Quando se 
encontra alguém, em geral nos esquecemos disso e nos sentimos completos. Essas características que procuramos em 
um parceiro ou parceira são mostradas pelo signo Descendente, a casa em que ele está e seus Aspectos. A seção 
seguinte descreve o tipo de pessoa que você procura inconscientemente e onde é mais provável que você a encontre, bem 
como o tipo de comportamento que você inspira em seu parceiro devido a suas próprias carências não resolvidas. 

Regente do descendente na 6a Casa Regente do descendente na 12a Casa 
Colegas de Trabalho Laços espirituais 
É possível que a pessoa amada seja muito ocupada Seu par será uma pessoa despretensiosa e 
e você provavelmente também acabará por reservada, prestativa e humilde, dotada de desejos 
envolver-se na organização da rotina diária de vocês, intensos e secretos. Você encontrará essa pessoa 
procurando também não deixar de lado seus muitos em um lugar onde estará procurando livrar-se de 
afazeres e responsabilidade. Você provavelmente tudo, um lugar recluso no interior ou em algum tipo 
encontrará a pessoa amada no ambiente de trabalho de instituição longe da correria do dia a dia. Ficar a 
ou durante o desenvolvimento de projetos sós com essa pessoa é algo saudável para o 
relacionados ao campo profissional. relacionamento, assim como a meditação. 

Vênus do John na 11a Casa da Yoko Marte da Yoko na 6a Casa do John 
Você poderá ajudar a melhorar as relações sociais e Você e o John formam um par que funciona bem pois 
contatos profissionais da Yoko. ela aprecia sua você tende a ser uma pessoa dinâmica, organizadora 
habilidade natural de ajudar pessoas a se e inspiradora para ele em sua vida diária. Sua 
socializarem dentro de seu círculo e você sente que influência pode causar algum estresse, pois há uma 
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tem um papel importante a desempenhar, criando tendência de passar metade do tempo ocupada 
harmonia entre amigos e conhecidos totalmente demais e a outra metade apenas criticando. Seus 
diferentes. padrões de perfeição podem ser altos demais. 

Regente do descendente negativo Lua 
Imaturidade 
Você vivenciará muitos altos e baixos em seu 
relacionamento, em parte devido a suas próprias 
inseguranças que vêm à tona sempre que se envolve 
em algum compromisso. É difícil avaliar qual de 
vocês se comporta de maneira mais irracional, mas 
se você procurasse entrar em sintonia com seus 
sentimentos mais profundos ao invés de optar por 
um comportamento defensiva, poderia aprimorar a 
consciência de si mesmo proporcionando assim 
maior estabilidade para seu relacionamento. 
Regente do descendente negativo Mercúrio 
Superficialidade 
Os relacionamentos são extremamente estimulantes 
para você do ponto de vista intelectual. Dessa forma, 
você sente atração por pessoas cultas e espertas, 
embora costume achar que suas idéias divergem. 
Esse fato pode levar a muita discussão e debates 
infindáveis e às vezes a brigas e desentendimentos. 
Você toma atitudes um tanto quanto racionais, o que 
pode significar que é capaz de resolver seus 
problemas de ordem prática, mas pode acabar 
perdendo a cabeça quando se trata de problemas 
afetivos. 
Regente do descendente negativo Júpiter 
Opiniões 
Você se interessa por pessoas com opiniões um 
tanto quanto formadas mas capazes de expandir 
seus horizontes intelectuais. Infelizmente, surgem 
muitos desentendimentos acerca de princípios e 
discussões sobre o que é certo ou não. Quando você 
acha que recebe tratamento injusto, luta por seus 
direitos. Esse relacionamento pode ajudar a definir 
seus valores espirituais e suas crenças, mas é 
imprescindível que ambos respeitem a liberdade de 
crença do outro. 
Regente do descendente negativo Netuno 
Decepção 
Muitas vezes, você perceberá que a pessoa amada 
ficará confusa e sonhadora e, às vezes, um pouco 
triste. Contudo, você deve ter em mente que os 
sentimentos de tristeza e desespero em seu par são 
projeções de problemas existenciais de sua própria 
natureza. Embora possa parecer difícil para você 
satisfazer essa pessoa emocionalmente, isso 
despertar seu lado carinhoso e receptivo, te ajudando 
também a desenvolver-se como ser humano. 
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Caso haja planetas em sua sétima casa, haverá então a tendência a se envolver com determinados tipos de pessoas e 
vivenciar determinadas experiências. Possuir planetas nesta casa demonstra uma forte tendência a ter certos impulsos 
que só serão satisfeitos através do contato com outras pessoas. Os que possuem esse tipo de energia estão 
misteriosamente envolvidos em sua vida, proporcionando a oportunidade de conhecer o lado negro de si mesmo. 

Mercúrio na sétima casa Urano na sétima casa 
Comunhão intelectual Mudança de consciência através do relacionamento 
O critério mais importante para você ao escolher um Você sente necessidade de um relacionamento 
par é a habilidade de se comunicar bem. Você pouco convencional. Os parceiros podem ser muitos 
procura uma pessoa com quem você possa se afinar mais velhos ou muito mais jovens ou de uma terra ou 
mentalmente, discutir questões e se divertir em geral. cultura diferente, por exemplo, ou se ausentarem por 
Você sente atração por tipos jovens que tenham bom longos períodos. Se você cometer o erro de entrar em 
humor. Você tende a trazer à tona a superficialidade um casamento convencional cedo em sua vida, a 
em seu par devido a um desejo inconsciente de probabilidade de divórcio é grande. Como você tende 
evitar questões mais sérias. Os relacionamentos a romper convenções aceitas em seus 
freqüentemente carregam um dilema especial ligado relacionamentos, a estabilidade de seu 
à escolha entre duas pessoas. Casamento para você relacionamento não é protegida pelos tabus rígidos 
é um processo de aprendizado mútuo e de do casamento. Há momentos em que você se 
comunhão intelectual. distancia emocionalmente de seu par e este 

comportamento pode resultar em separações 
periódicas ou uma certa frieza entre vocês. Façam 
coisas divertidas juntos, senão o tédio pode tomar 
conta. 

AMOR E SEXO
******************************************************************************************************************************************

NECESSIDADES AFETIVAS: Qualquer que seja o tipo de relacionamento no qual se envolva a longo prazo, 
você demonstra certos valores que refletem seu gosto pessoal e suas inclinações, ao escolher a 
companhia da qual você deseja desfrutar. Caso o seu parceiro não satisfaça suas necessidades de 
socialização, você procurará preencher esse vazio com seus amigos e outros contatos. Tais necessidades 

sociais e afetivas são refletidas pela posição de Vênus em seu Mapa Astral. Vênus demonstra não só as qualidades que 
você valoriza em outras pessoas, esse planeta também reflete, no mapa da mulher, a auto-estima feminina e, no mapa 
do homem, o tipo de mulher pela qual um homem se sente atraído. Para ambos os sexos, a posição de Vênus mostrará 
determinados tipo de experiências amorosas e o que fazer a respeito.. 
******************************************************************************************************************************************

Vênus em Virgem Vênus em Aquário 
Amor pela ordem Amor à liberdade 
Embora possua alguma sensualidade, você sente Você possui um coração generoso e não é de sua 
certo nervosismo em relacionamentos amorosos, natureza dar seu amor a uma só pessoa, embora 
em parte pelo excesso de autocrítica, especialmente possa ser fiel a uma só, se isso for importante. 
com relação a sua aparência, mas também pela Contudo, precisa também cultivar seus amigos e 
consciência de que a pessoa amada não é perfeita. interesses humanitários. Pode sentir-se atrair por 
Assuntos de ordem prática, tais como economia, pessoas exóticas - talvez devido a sua grande 
carreira e a organização da vida a dois, são necessidade de experimentar coisas novas. O amor 
qualidades importantes para você, e pesam na hora lhe proporciona a oportunidade de renovação e em 
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de escolher alguém. Você tende a expressar seus geral traz mudanças dramáticas para sua vida. 
sentimentos através da presteza. Tome cuidado para Emocionalmente, você pode ser uma pessoa um 
não acabar assumindo o papel de faz-tudo ao invés tanto quanto distante - até mesmo fria - e isso pode 
do de amante. diminuir o prazer da intimidade. 

Vênus na 6a Casa Vênus na 5a Casa 
A serviço do amor Romance 
Sua necessidade de expressar sua afeição e fazer Você possui uma maneira extremamente vencedora 
contatos sociais manifesta-se principalmente em de se projetar, o que faz de você uma pessoa popular 
seu ambiente de trabalho.Você se expressa com e quista.Nessa área, você desenvolve contatos 
hesitação, embora possua bom discernimento diferentes com pessoas originais e que podem 
nessa área. Trabalha muito para atingir a perfeição. revolucionar seus valores. Você precisa de muito 
Você é excelente em organizar as pessoas de retorno com relação ao seu poder de atração e pode 
maneira amistosa e possui habilidades especiais no ser uma pessoa um tanto quanto paqueradora e 
que diz respeito a criar harmonia entre seus colegas carente de atenção. Isso trará muitos 
de trabalho - talvez devido a seu senso estético. Para relacionamentos durante toda sua vida, de fato, não 
você, o romance surge no ambiente de trabalho. há nada como o romance para acrescentar um pouco 

de tempero. Ter filhos também funciona como uma 
boa válvula de escape para sua paixão por diversão e 
prazer. 

Vênus do John na 11a Casa da Yoko Vênus da Yoko na 11a Casa do John 
Você poderá ajudar a melhorar as relações sociais e Você poderá ajudar a melhorar as relações sociais e 
contatos profissionais da Yoko. ela aprecia sua contatos profissionais do John. ele aprecia sua 
habilidade natural de ajudar pessoas a se habilidade natural de ajudar pessoas a se 
socializarem dentro de seu círculo e você sente que socializarem dentro de seu círculo e você sente que 
tem um papel importante a desempenhar, criando tem um papel importante a desempenhar, criando 
harmonia entre amigos e conhecidos totalmente harmonia entre amigos e conhecidos totalmente 
diferentes. diferentes. 

Com Vênus em Virgem, o John é meio perfeccionista no amor, e ele tende a procurar defeitos tanto em si mesmo quanto 
em parceiros em potencial. Yoko, com Vênus em Aquário, não acha que deve explicação a ninguém por seus supostos 
defeitos e não tolera restrições a sua liberdade. Dito isto, a Yoko é muito tolerante e bondosa e leva a sério o 
relacionamento desde que possa manter contato com suas amizades. 

Sua capacidade de dar e receber amor, bem como sua auto-estima são modificados pelos contatos de Vênus com os 
outros planetas no seu mapa astral. Esses aspectos refletem as diferentes nuanças de suas preferências afetivas, 
mostrando a gama de influências que determinam suas escolhas. A seção seguinte mostra quais atributos são 
necessários para que alguém seja atraente para você, e como seus próprios valores pessoais influenciam sua vida 
amorosa. 

Vênus positivo Lua 
Gentilezas 
Você é uma pessoa delicada, emotiva, devotada e 
carinhosa. Para você, o amor está intimamente 
ligado à segurança e por isso você se dispõe a fazer 
quantas concessões forem necessárias a fim de 
conseguir a intimidade e a estabilidade de que 
precisa. Você é uma pessoa ligada à família, ao lar e 
à crianças e consegue integrar perfeitamente papéis 
maternais com sua intimidade romântico-erótica. 
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A interação entre Vênus no mapa astral de um dos parceiros e os planetas no outro mapa exerce profunda influência na 
forma como você é capaz de dar e receber amor. A seção seguinte mostra até que ponto seu par satisfaz sua necessidade 
de amor e que tipo de comportamento caracteriza sua vida amorosa. 

Vênus do John negativo Sol da Yoko Sol da Yoko negativo Vênus do John 
O preço do romance O preço do romance 
Há um forte vínculo afetivo entre vocês, embora às Não há dúvidas de que você sente atração pelo John, 
vezes discordem em questões relativas a gosto ou embora nem sempre concorde com o ponto de vista 
justiça. Yoko tem dificuldade em aceitar suas dele. Esse contato indica um vínculo afetivo 
opiniões enquanto você acredita saber estimulante no qual pode haver diferenças 
instintivamente o que é certo ou não em consideráveis de estilo. Você o acha muito atraente, 
determinadas situações. Ela pode camuflar sua falta mas fica um pouco nervosa só de imaginar que 
de aptidão nesse sentido fingindo que está por cima, outras pessoas podem pensar o mesmo. Nesse 
mas você sabe como se aproximar dela com jeito. caso, seu orgulho está em jogo. Você sabe que o 
Para conseguir o que quer, você pode se utilizar de julgamento que ele faz acerca do relacionamento é 
seu charme e tomar cuidado para não ferir o orgulho mais preciso do que o seu, mas não consegue 
de seu par. Vocês tendem a confiar muito um no admitir isso. Na verdade, ele se espelha em você e 
outro quanto a declarações de admiração e amor, o fica feliz em ter sua atenção. Sendo liberal, 
que não substitui o respeito mútuo, que deve ser o autoconfiante e generosa, você não precisa ter medo 
ponto de apoio de um relacionamento duradouro. de perder a afeição de seu par. 

Sol do John positivo Vênus da Yoko Vênus da Yoko positivo Sol do John 
Amor e carinho Amor caloroso 
Esse é um grande fator de compatibilidade entre Este é um fator crucial de compatibilidade entre 
vocês capaz de proporcionar prazer e alegria! Yoko vocês, pois você a princípio sente uma grande 
tem um imenso amor por você e o respeita muito e admiração e respeito pelo ele e depois se sente 
você aquece o coração dela, que responde a isso lisonjeada e segura devido à atenção que ele lhe dá. 
com o desejo de tornar sua vida mais fácil e gostosa, John pode ser a luz de sua vida e você está disposta 
ensinando-o a apreciar o lado bom da vida desde os a lhe dar amor e devoção em troco de nada. Ao 
prazeres eróticos àqueles relacionados à cultura e ao mesmo tempo, vocês podem se divertir aproveitando 
bom gosto. Isso naturalmente aquecerá seu coração todos os prazeres que a vida tem para oferecer - de 
e com certeza será uma grande massagem para o interesses estéticos às áreas mais sensuais. Este 
seu ego. Quando está com ela, você emana uma contato tem um grande potencial para uma relação 
aura poderosa de refinamento e harmonia e calorosa, amorosa e produtiva e é forte o bastante 
consegue conviver harmoniosamente com as outras para defendê-los contra qualquer influência negativa 
pessoas, ganhando respeito e popularidade. Como que possa surgir. No começo do relacionamento 
casal, vocês atraem sucesso e popularidade. vocês se sentem como crianças de novo e quando 

vocês têm filhos, é como se fosse uma extensão 
Vênus primeiro:Você acha a Yoko bonita e também natural de seu amor pela vida. 
gostaria de ser a menina dos olhos dela. Você se 
interessa principalmente por seu bom gosto e por Vênus primeiro:Demonstrações espontâneas de 
sua presença graciosa. afeto de sua parte inspiram uma resposta calorosa 

do John, que se sente tanto fortalecido por sua 
devoção quanto inspirado a devolver generosamente 
o elogio. 

Mutualidade dupla: É importante observar que o par possui exatamente os mesmos aspectos mútuos entre os planetas 
determinando contatos múltiplos entre os dois mapas. Isso é um GRANDE fator de compatibilidade. Essa dupla influência 
demonstra uma forte ligação e aumenta a harmonia e a estabilidade do relacionamento, quaisquer que sejam os outros 
contatos entre seus mapas, tanto negativos quanto positivos. Mutualidade dupla - positivo/negativo: Embora seja mais fácil 
para um de vocês lidar com as implicações dessa influência mútua, trabalhando em conjunto, vocês encontrarão soluções 
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duradouras para problemas complicados, melhorando assim a qualidade do relacionamento. Sol/Vênus: Isto se fará notar 
mais no modo como vocês expressam seu amor. Mostra a importância da aprovação para ambos e a grande necessidade 
que vocês têm de amor romântico. 

Vênus do John negativo Mercúrio da Yoko Mercúrio da Yoko negativo Vênus do John 
A mente encontra o coração A cabeça encontra o coração 
Há muita comunicação nesse contato, embora você Este é um laço importante que propicia muitas áreas 
costume achar que a Yoko não compartilha de suas de interesse comum, principalmente do ponto de 
opiniões e valores. Às vezes, ela não entende suas vista social. Há momentos de felicidade 
necessidades afetivas, reagindo intelectualmente a proporcionados pelos filhos e pela vida em família, 
suas demonstrações de afeto. Ela talvez ache que mas até certo ponto suas necessidades básicas 
você não consegue captar as idéias dela. Você só estão em conflito. John não sente uma grande 
está interessado em ter mais intimidade e percebe necessidade de que você goste dele e o aprove, mas 
que as aproximações racionais só aumentam a ele poderá achar que você responde com pouca 
distância entre vocês. Entretanto, vocês podem atenção a suas necessidades genuínas de confiança 
aprender muito com essa convivência e o e afeto. Elogios são mais do que bem-vindos. John é 
relacionamento será bom caso consiga satisfazer particularmente sensível a sua tendência de discutir 
primeiro a necessidade que seu par tem de demais e muitas vezes acha que você perturba a 
compreender suas motivações. Vocês formam uma harmonia de uma dada situação com uma conversa 
excelente equipe para a criação dos filhos. incessante. Entretanto, vocês têm tanto em comum 

que os fatores positivos compensam os negativos. 
Vênus primeiro:É possível que você se exaspere com 
o fato da Yoko reagir a suas necessidades afetivas Vênus primeiro:Quando o assunto é gosto, o John 
de maneira sarcástica ou analítica, mas você pode acha você muito exigente e crítica. No que se refere a 
aprender muito se conseguir estabelecer um diálogo. estética, você pode aprender muito com ele. Em 

matéria de detalhes, ele tem muito a lhe ensinar. 

Mercúrio do John negativo Vênus da Yoko Vênus da Yoko negativo Mercúrio do John 
A cabeça encontra o coração A mente encontra o coração 
Este é um laço importante que propicia muitas áreas Há muita comunicação nesse contato, embora você 
de interesse comum, principalmente do ponto de costume achar que o John não compartilha de suas 
vista social. Há momentos de felicidade opiniões e valores. Às vezes, ele não entende suas 
proporcionados pelos filhos e pela vida em família, necessidades afetivas, reagindo intelectualmente a 
mas até certo ponto suas necessidades básicas suas demonstrações de afeto. Ele talvez ache que 
estão em conflito. Yoko não sente uma grande você não consegue captar as idéias dele. Você só 
necessidade de que você goste dela e a aprove, mas está interessada em ter mais intimidade e percebe 
ela poderá achar que você responde com pouca que as aproximações racionais só aumentam a 
atenção a suas necessidades genuínas de confiança distância entre vocês. Entretanto, vocês podem 
e afeto. Elogios são mais do que bem-vindos. Yoko é aprender muito com essa convivência e o 
particularmente sensível a sua tendência de discutir relacionamento será bom caso consiga satisfazer 
demais e muitas vezes acha que você perturba a primeiro a necessidade que seu par tem de 
harmonia de uma dada situação com uma conversa compreender suas motivações. Vocês formam uma 
incessante. Entretanto, vocês têm tanto em comum excelente equipe para a criação dos filhos. 
que os fatores positivos compensam os negativos. 

Mercúrio primeiro:Às vezes, você pode querer que o 
Mercúrio primeiro:Yoko perceberá que sua atitude é John pare de falar um pouco e siga seus 
intelectual demais. Apesar de você compreender sentimentos, mas, se você tomar a iniciativa e ouvi-lo 
melhor os fatos, ela compreende melhor a estética. mais, ele logo logo vai se tornar mais íntimo. 

Mutualidade dupla: É importante observar que o par possui exatamente os mesmos aspectos mútuos entre os planetas 
determinando contatos múltiplos entre os dois mapas. Isso é um GRANDE fator de compatibilidade. Essa dupla influência 
demonstra uma forte ligação e aumenta a harmonia e a estabilidade do relacionamento, quaisquer que sejam os outros 
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contatos entre seus mapas, tanto negativos quanto positivos. Mutualidade dupla - negativo: Ambos entram em conflito 
devido a essa mútua influência, o que os sujeita a estresse e tensão. Essa área será motivo de conflitos e 
desentendimento, contudo, essas desavenças serão um fator de união, transformando finalmente o comportamento em 
questão. Mercúrio/Vênus: Isto se mostrará na curiosidade genuína e no interesse que vocês demonstram um pelo outro e 
em sua habilidade de escutar e entender de uma forma educada. 

Júpiter do John negativo Vênus da Yoko Vênus da Yoko negativo Júpiter do John 
Amor inflamado Amor inflamado 
Embora esse relacionamento seja repleto de Estar com o John aumenta sua percepção da vida e 
romantismo, você está sempre julgando as atitudes do prazer, mas, ao mesmo tempo, ele a encoraja a 
da Yoko. Você aspira a valores morais mais elevados pensar mais sobre seus valores e compreendê-los 
e às vezes interpreta mal o estilo e a atitude de seu melhor. Você não pode apenas confiar em seus 
par como permissivos ou filosoficamente dotes naturais e não pode apenas esperar ganhar o 
questionáveis - quando na verdade você poderia apreço de seu par - ele a desafia a refletir sobre o 
aprender um pouco sobre como aproveitar a vida sentido da vida. Pode ser que você ache que está 
através do exemplo dela. Em matéria de gosto e sendo mal julgada ou que seu par a ache uma 
valores estéticos, ela é provavelmente quem dá as pessoa mesquinha quando na verdade tudo que 
idéias. Yoko sente atração por você devido a sua você queria era apoio. No entanto, esse contato 
capacidade de compreensão e a sua sabedoria. também proporciona um relacionamento repleto de 
Evite portanto aliená-la por meio de atitudes de carinho e intelectualmente estimulante, que, em 
depreciação e criticas em excesso. Esse geral, está ligado a viagens e climas estrangeiros. 
relacionamento é bastante promissor caso você seja Tendências extravagantes predominam em seu 
tolerante e esteja disposto a enfrentar inúmeras relacionamento. 
jornadas e experiências culturais enriquecedoras. 

Júpiter primeiro:John espera que você o ouça e 
Júpiter primeiro:Yoko se deixa influenciar muito por admire suas idéias e opiniões. Você demonstra seu 
suas idéias, embora as mesmas possam não apreço, mas pode se ressentir com tanta pregação. 
concordar com o coração da Yoko. Tente perguntar a 
opinião dela antes. 

Saturno do John negativo Vênus da Yoko Vênus da Yoko negativo Saturno do John 
Amor na dificuldade Pancadas de amor 
Expressar amor e afeição em seu relacionamento Conviver com o John não é a coisa mais fácil do 
com a Yoko não é fácil e este é um grande desafio mundo para você, que é do tipo de pessoa que 
para ambos. A alegria que surge naturalmente de costuma sentir-se mal-amada e desvalorizada, tanto 
jogos românticos e eróticos parece lhe ser negada. emocional quanto materialmente. Seu charme 
Seu compromisso mútuo provavelmente se natural e seu amor pela vida na verdade despertam 
desenvolveu relutantemente, mas tornou-se muito inibições em seu par, que acaba tomando 
sólido com o tempo, tanto que quase parece consciência de sua própria inaptidão nesse aspecto. 
predestinado. Isto se deve ao fato de haver aí uma Ele então reage tentando reprimi-la sob a falsa 
lição muito importante a ser aprendida com esse alegação de ter mais maturidade ou 
relacionamento com relação a compromisso, responsabilidade, e você pode permitir que isso 
fidelidade e responsabilidade. Mas é essencial que aconteça, já que projeta no John o papel de chefe. É 
você relaxe - você tem muito o que aprender com a claro que você também pode aprender muito com 
habilidade que a Yoko tem de conviver socialmente e isso, como não esperar receber mimos a toda hora, 
aproveitar a vida. Você freqüentemente reage com aprender a ser auto-suficiente, etc, mas a satisfação 
julgamentos morais, provavelmente porque sente e o prazer, tanto materiais quanto sexuais, são 
pouca segurança exatamente nas áreas onde ela se ingredientes importantes dos relacionamentos e são 
sai tão bem. Afrouxe as amarras da Yoko e liberte-se coisas que você também deveria aprender a apreciar. 
de suas inibições. Você precisa dar duro consigo mesma para que 

esse relacionamento dê certo e isso requer 
Saturno primeiro:Você freqüentemente impõe a Yoko maturidade, paciência e comprometimento. 
regras de conduta que simplesmente não se 
harmonizam com a natureza dela. Saturno primeiro:John gosta de ditar as regras do 
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jogo e isso pode ser insuportável para você. 
Lembre-se de que se você atribui a ele papéis 
paternais, acaba inspirando um comportamento 
adverso para o romance. 

Vênus do John negativo Netuno da Yoko Netuno da Yoko negativo Vênus do John 
Mártir do amor Mártir do amor 
Embora não seja uma influência de grande Apesar de não ser a influência mais poderosa em 
importância, esse contato estimula seus sonhos e seu relacionamento, este contato pode exacerbar a 
fantasias, sejam eles bons ou ruins. Yoko o inspira a tendência posterior que o John em particular tem de 
usar sua imaginação e enxergar as coisas sob uma idealizar demais o amor que vocês sentem. Pode 
ótica mais humana, mas você pode se decepcionar haver uma tendência em ambos de colocar o outro 
com esse relacionamento, pois seus sonhos podem num pedestal e venerar cegamente qualidades 
acabar se tornando apenas ilusões. Tome cuidado imaginadas e projetadas. A longo prazo, isto pode 
para que sua tendência latente de idealizar o ser levar a grandes decepções e é mais saudável 
amado não seja estimulada em excesso. Esse abrandar sentimentos exacerbados. Outras facetas 
relacionamento pode requerer um pouco de desta influência são o hábito de idealizar o 
sacrifício, talvez devido a infelicidade, doença ou sofrimento no relacionamento ou de se sacrificar 
algum vazio interior que afeta a Yoko. Mesmo todo o pelo parceiro de um modo ou de outro. Se as 
seu amor e afeto podem não satisfazê-la, de forma pessoas fossem divinas talvez isto funcionasse, mas 
que se torna importante que você aprenda a elas são apenas humanas, e as leis normais de 
dissociar os seus problemas dos problemas de seu bom senso devem ser observadas. 
par e passe a enxergar o seu relacionamento sob 
uma ótica mais realista. Seja paciente com a Yoko Vênus primeiro:Demonstrações de amor ou de 
antes de se comprometer. apego da parte do John freqüentemente a deixam 

com uma sensação intangível de tristeza. Há um tom 
Vênus primeiro:Em geral você encontrará de insatisfação que remete a uma passado distante. 
dificuldades para expressar suas necessidades Mantenha-se no presente e tente não se deixar 
afetivas para a Yoko de forma clara. Você talvez dominar por sentimentos negativos. 
espere uma reação prática e realista por parte da 
Yoko, mas como isso não acontece, você fica 
desorientado. Yoko universaliza os assuntos de 
ordem pessoal. Insista em uma reação pessoal. 

******************************************************************************************************************************************
DESEJO: A sexualidade é ingrediente essencial para a satisfação duradoura em um relacionamento, e 
isso é mostrado pela posição de Marte em seu mapa astral. Para o homem, esse planeta simboliza 
também sua identidade masculina, enquanto para a mulher o signo no qual se encontra Marte, bem como 
seus aspectos, mostrarão com freqüência o tipo de homem pelo qual ela se sente atraída. Marte mostra 

como vocês se relacionam e a habilidade de lutar por aquilo que se quer. Onde Marte está há problema porque 
predominam assuntos relativos à sobrevivência e à auto-afirmação. Em nossa sociedade, ambos os sexos tendem a 
reprimir Marte - embora a mulher o faça com mais freqüência que o homem - e isso pode significar que sua própria 
agressão ou opressão se manifestarão no comportamento do parceiro ou parceira. 
******************************************************************************************************************************************

Marte em Libra Marte em Virgem 
Manifeste sua opinião Desenvolvimento de talentos organizacionais 
Definitivamente, você é uma pessoa romântica e Você trabalha duro e é perfeccionista. Devido a seu 
possui o talento de atrair a atenção do sexo oposto. senso crítico acurado, podem surgir conflitos 
Suas boas maneiras e delicadezas raramente relacionados a tarefas - principalmente as 
falham em conquistar o coração da pessoa amada, domésticas. Você precisa controlar essa tendência 
embora às vezes pareça haver um certo de discutir e brigar por trivialidades. Limpeza e 
descomprometimento afetivo. Você precisa ter conservadorismo podem caracterizar sua atitude com 
cuidado para não se deixar levar nesses assuntos do relação à sexualidade, embora você goste do contato 
coração - pode faltar um pouco de durabilidade em físico e possa ser bastante sensual. Você acha 
seus relacionamentos. Você é excelente em fazer imprescindível o respeito por seu trabalho. Críticas 
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contatos, e, no que diz respeito a seu senso de em excesso, tanto de sua parte, como da pessoa 
justiça, você pode se tornar um tanto quanto amada, tendem a minar a harmonia entre vocês. 
passional. 

Você se sente atraída por homens trabalhadores, 
que expressam sua devoção através de presteza e 
diligência. Você pode aliviar a pressão sofrida por 
seu parceiro se ajudá-lo com suas tarefas. 

Marte na 6a Casa Marte na 12a Casa 
Quem faz o quê? Fantasias eróticas e transcendência 
Você canaliza sua energia trabalhando muito e sua Suas energias estão canalizadas para seu interior, 
maior motivação é ser útil às outras.Nessa área, você numa exploração de sua psique.Você percebe que 
é capaz de utilizar seu excelente senso de justiça a há muito a fazer nessa área e tende a se deixar 
fim de impor seu próprio senso de equilíbrio e bom abater devido às tarefas e preocupações diárias. Não 
gosto acerca dos assuntos em questão. Você é fácil para você alcançar resultados concretos em 
provavelmente acha que há muita desarmonia entre suas atividades, embora possua talentos especiais 
seus colegas de trabalho e na organização de seu quanto à imaginação e visualização. Entretanto, suas 
próprio lar e suas tarefas domésticas. Você já deve faculdades imaginativas funcionam como uma faca 
saber que é uma pessoa muito dogmática nesse de dois gumes e podem despertar distúrbios 
aspecto mas que quando sob pressão, reage de psíquicos caso você falhe em canalizar suas 
maneira completamente diferente. Precisa energias para algum tipo de trabalho espiritual, 
assegurar-se de que é você quem toma as decisões social ou criativo. A fantasia e a imaginação podem 
e por isso precisa de uma pessoa que esteja prejudicar seus relacionamentos, talvez devido à 
preparada para aceitar esse fato. Sexualmente, você expectativas frustradas por parte da pessoa amada 
é do tipo que em geral procura agradar a pessoa ou, ainda, devido à necessidades eróticas não 
amada sem preocupar-se com seu próprio prazer. satisfeitas. Na verdade, é extremamente difícil 
Para que haja maior satisfação erótica em seu alcançar a satisfação erótica - e talvez seja melhor 
relacionamento, o sexo não deve ser visto como uma sublimá-la através do exercício de suas habilidades 
obrigação. criativas. 

Marte do John na 12a Casa da Yoko Marte da Yoko na 6a Casa do John 
Quando você expressa sua vontade ou seu Você e o John formam um par que funciona bem pois 
temperamento - principalmente em momentos de você tende a ser uma pessoa dinâmica, organizadora 
conflito - você pode ter um efeito psicologicamente e inspiradora para ele em sua vida diária. Sua 
perturbador sobre a Yoko. Você agita o mundo interior influência pode causar algum estresse, pois há uma 
da Yoko e desperta sua imaginação de forma que ela tendência de passar metade do tempo ocupada 
poderá se sentir à mercê das fantasias e medos demais e a outra metade apenas criticando. Seus 
dela. Na melhor das hipóteses você aprende a padrões de perfeição podem ser altos demais. 
explorar o mundo interior da psique juntos, na pior 
das hipóteses você traz caos para a vida interior de 
seu par. 

Sua habilidade de expressar suas vontades e desejos pode se modificar consideravelmente através da influência de 
outros planetas de seu mapa astral sobre Marte. Esses aspectos demonstram como você pode se expressar melhor 
sexualmente e o tipo de problemas que podem surgir quando você o faz. Para a mulher, os aspectos de Marte descreverão 
com freqüência o comportamento do homem no relacionamento. Caso esse pareça ser o caso, há a presença de uma 
projeção. Para eliminar ou ao menos modificar essas projeções negativas é necessário aprender a pensar com mais 
clareza e estabelecer suas necessidades verdadeiras. 

Marte positivo Lua Marte negativo Lua 
Afeição entusiasmada Uma pessoa lutadora 
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Você é uma pessoa dinâmica e emocionalmente Você é uma pessoa dinâmica e destemida, disposta 
espontânea, dotada de uma imensa necessidade de a aceitar quaisquer riscos. Como enfrentou muitas 
proteger àqueles que ama. É também uma pessoa batalhas domésticas durante a infância, tende a 
lutadora, do tipo construtor, que deseja formar reagir adotando um comportamento defensivo e 
família. Sabe como criar um ambiente excitante e agressivo quando está sob pressão emocional. Essa 
com potencial para desenvolver-se bem. Gosta de não é a melhor maneira de acabar com a tensão e só 
desafios, cresce com eles e esbanja um entusiasmo aumenta os conflitos entre você e seu par. Mas você 
que contagia a todos. Pode ser que você seja uma poderá superar esse ódio irracional, que 
pessoa temperamental e emotiva, mas nunca possivelmente foi herdado de sua mãe, através do 
entediante. desenvolvimento do autocontrole e da adoção de um 

comportamento mais conciliador. 
Você se sente atraído por mulheres fortes, que 
compartilhem os mesmos valores familiares e que Em geral, você se sente atormentada por fortes 
estejam preparadas para lutar para construir o tipo emoções, o que pode torná-la irritável e 
de lar que você valoriza. Para você, sexualidade e temperamental. Os homens com os quais você se 
procriação andam de mãos dadas. envolve sentem-se provocados por suas reações 

emocionais, já que não consegue entendê-las. Tanto 
a procriação quanto a vida familiar são fontes de 
problemas para você, talvez porque você não se sinta 
à vontade com a maternidade. 

Mutualidade: Tenha em mente que, nesse caso, tanto o John quanto a Yoko apresentam um aspecto entre os dois 
planetas. Isso demonstra uma forte ligação e aumenta a compatibilidade e a estabilidade do relacionamento. Mutualidade 
- positivo/negativo: Embora seja mais fácil para um dos parceiros lidar com as implicações dessa influência mútua, juntos 
vocês encontrarão soluções duradouras para problemas complicados, melhorando assim a qualidade do relacionamento. 

Marte negativo Mercúrio 
Como uma flecha 
Você possui uma mente afiada e dinâmica - talvez até 
meio travessa. Você é uma pessoa ávida por 
informações, dinâmica e entusiasta no que diz 
respeito aos estudos. Em seus relacionamentos, 
você discute demais. Seu tom de voz é alto porque 
você quer que te ouçam. Pequenas coisas tendem a 
te irritar e você sente que precisa fazer com que as 
outras pessoas andem na linha. Você discute 
agressivamente por suas idéias e tende a deixar as 
outras pessoas na defensiva. Lembre-se: a 
importância da comunicação está na resposta. De 
nada adianta ganhar uma discussão e perder um 
amigo. O silêncio vale ouro. 

Marte negativo Netuno Marte negativo Netuno 
Decadência moral Decadência moral 
Saber o que quer da vida e como atingir seus Saber o que quer da vida e como atingir seus 
objetivos é um problema para você. Até encontrar um objetivos é um problema para você. Até encontrar um 
caminho para o qual consiga canalizar sua caminho para o qual consiga canalizar sua 
criatividade e suas idéias visionárias, não consegue criatividade e suas idéias visionárias, não consegue 
satisfazer-se. Em seus relacionamentos, essa satisfazer-se. Em seus relacionamentos, essa 
confusão pode implicar falta de comprometimento e confusão pode implicar falta de comprometimento e 
ameaça da dissolução. Você não consegue ameaça da dissolução. Você não consegue 
disciplinar seus desejos e pode ter as mais disciplinar seus desejos e pode ter as mais 
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estranhas convicções sobre o que é ou não aceitável estranhas convicções sobre o que é ou não aceitável 
sexualmente. A infidelidade, juntamente com sexualmente. A infidelidade, juntamente com 
comportamentos moralmente inaceitáveis, são uma comportamentos moralmente inaceitáveis, são uma 
ameaça constante a sua vida amorosa bem como a ameaça constante a sua vida amorosa bem como a 
seu bem estar moral. seu bem estar moral. 

Mutualidade: Tenha em mente que, nesse caso, tanto o John quanto a Yoko apresentam um aspecto entre os dois 
planetas. Isso demonstra uma forte ligação e aumenta a compatibilidade e a estabilidade do relacionamento. Mutualidade 
- negativo: Compartilhar esse aspecto é algo difícil de se lidar, pois vocês apresentarão o comportamento descrito acima, 
dificultando, portanto, a identificação do responsável. Esse comportamento tende a se perpetuar, a menos que vocês 
reconheçam suas falhas. Contudo, haverá muita emoção e amadurecimento nessa área. Marte/Netuno: Neste caso, o 
maior desafio para vocês está canalizar suas energias para áreas que realmente o inspiram e tentar levar uma vida 
moralmente pura. Para isso, é preciso afastar os pensamentos nebulosos que surgem em sua mente e que acabam 
fazendo com que você projete sua fraqueza em seu par. 

Marte positivo Plutão 
Disputa pelo poder 
Você é uma pessoa poderosa, sem sombra de 
dúvidas, e sua vontade ferrenha faz com que seja 
capaz de conseguir o que quer tão logo se empenha. 
Em geral, você tende a criar uma mudança positiva 
em seu ambiente e combater a corrupção. A 
sexualidade é extremamente importante para você 
em um relacionamento. Ao mesmo tempo, é também 
capaz de ignorar completamente o sexo por alguns 
períodos, enquanto durante outros, deixa-se seduzir 
por seus deleites Você possui também um aura 
hipnótica capaz de exercer um poder misterioso 
sobre a pessoa amada.. Tende a assumir o controle 
durante o sexo e não gosta de assumir um papel 
passivo - o que pode dificultar o orgasmo. Através da 
sexualidade acontecem muitas transformações 
importantes em diferentes setores de sua vida. 

A interação entre a posição de Marte no mapa de um dos parceiros e a posição dos planetas no outro mapa astral exerce 
enorme influência na maneira como você consegue expressar suas vontades e suprir seus desejos. Esses contatos 
demonstrarão também que forma de expressão sexual caracteriza seu relacionamento. Você pode esperar também 
conflitos e diversão nas áreas especificadas na próxima seção. 

Júpiter do John positivo Marte da Yoko Marte da Yoko positivo Júpiter do John 
Iu-huu! Iu-huu! 
Estar com a Yoko é excitante e estimulante e inspira Você adora a expansividade e as capacidades 
suas necessidades latentes de viver aventuras. intelectuais do John. Estar com ele é uma tremenda 
Juntos, vocês querem explorar tudo, tanto em um explosão de energia para você, inspirando-a a tomar 
nível filosófico interno quanto externo, fazendo atitudes ousadas, viajar, explorar e expandir seus 
incursões pioneiras nos quatro cantos do mundo. horizontes filosóficos. Não há nada que você goste 
Você pode conseguir a ajuda de seu par em qualquer mais do que ter uma disputa intelectual com o John e 
programa de estudos que seja importante para vocês enquanto você sempre acaba sempre enfrentando os 
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e ela providenciará a dose de energia e iniciativa que desafios mentais propostos por ele, ele será sempre 
podem estar faltando em você. Algum tipo de busca intelectualmente superior a você, pois é assim que 
intelectual ou espiritual caracterizará o você quer que seja. John quer ser respeitado por sua 
relacionamento. Em termos gerais, a companhia da inteligência, de forma que você encontrará desafios 
Yoko aumenta sua fome de viver e isso pode se educativos nos quais ele brilha. Emoções e 
manifestar fisicamente com uma puxada ginástica aventuras são ingredientes importantes nesse 
sexual. Há uma união harmoniosa de mente e corpo. relacionamento e você encontra muito prazer em 

descobertas culturais. No que diz respeito ao aspecto 
Júpiter primeiro:Quando você expressa suas físico, há muita ênfase em levar uma vida sexual 
opiniões sobre o futuro, a Yoko reage imediatamente saudável e satisfatória. 
sugerindo algum tipo de atitude. 

Júpiter primeiro:o John lhe dá novas perspectivas 
para o futuro e isso a leva a agir. 

Saturno do John positivo Marte da Yoko Marte da Yoko positivo Saturno do John 
Um casal determinado Um casal determinado 
Este é um laço forte que indica que você e a Yoko Esse relacionamento é do tipo que leva algum tempo 
podem funcionar bem em conjunto e realizar muitas para se estabilizar, mas que é extremamente 
coisas, não importa quanta pressão sofram. Você é construtivo no que diz respeito a assuntos de ordem 
capaz de construir estruturas duradouras e de extrair prática ligados a negócios, casa, etc. Você confere a 
exatamente o que necessita da vida para que seu John muita autoridade e ele está disposto a assumir 
relacionamento funcione bem. Você tem a um papel mais maduro no relacionamento. Ele cria 
capacidade de orientar as energias e o entusiasmo uma estrutura e define as metas a serem alcançadas 
da Yoko para fins construtivos e você se certifica de e você fica feliz em canalizar sua energia para 
que não haja tempo nem esforço algum atividades construtivas. Você experimentará 
desperdiçado. No entanto, você pode dar importância frustrações no campo sexual mas isso pode ser 
demais à seriedade e à satisfação de objetivos. superado com paciência e autodisciplina. Você 
Lembre-se de reservar um tempo para se divertir. precisa trabalhar isso. Considerações morais 
Você faz a Yoko sentir uma certa inibição, desempenham um papel importante em sua atitude 
especialmente do ponto de vista erótico, e pode se no que diz respeito a sexualidade e apesar desse 
tornar necessário conversar sobre suas próprias comportamento limitar a espontaneidade do John, o 
inseguranças se você quiser ajudá-la nesta área. sexo não é a maior prioridade. Alcançar sucesso 

profissional é importante para ambos. 
Saturno primeiro:Você propõe as estratégias e a 
Yoko as coloca em prática com entusiasmo. Saturno primeiro:o John assume o comando desse 

relacionamento e ele define os limites dentro dos 
quais você deve operar. 

OUTROS ASSUNTOS
******************************************************************************************************************************************

CONTATOS E COMUNICAÇÃO: Por mais fortes que sejam os laços afetivos, a longo prazo uma relação 
saudável depende também da habilidade de compreensão mútua. Muitos relacionamentos acabam tão 
logo a paixão e a sexualidade esfriam devido á falta de comunicação. A habilidade de comunicação é 
representada por Mercúrio em seu mapa astral e a seção que se segue mostra seus pontos fortes e 

fracos nesse sentido, como eles afetam seu parceiro ou parceira e o que fazer para melhorar a comunicação entre vocês. 
******************************************************************************************************************************************

Mercúrio em Escorpião Mercúrio em Peixes 
Análise detalhada Confie em sua intuição 
Você é uma pessoa quieta e um tanto quanto Você possui um imaginação fértil e criativa, mas 
fechada - procura guardar suas idéias consigo mas enfrenta algumas dificuldades quando tenta 
muito pouco escapa a sua atenção. Você possui uma expressar suas idéias racionalmente. Surgem 
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habilidade psicológica natural que o ajuda a ter confusões e mal-entendidos porque você fala de 
empatia e compreensão para com os outros. Podem suas emoções e de sua intuição a seu par que 
surgir problemas de comunicação pois você tende a nunca sentiu as mesmas emoções e portanto não 
se manter em silêncio para expressar desaprovação. compreende. Além do mais, você tende a ser 
As pessoas não conseguem ler seus pensamentos - facilmente influenciável pela pessoa amada, 
talvez você devesse fazer um esforço para assimilando idéias e conceitos. A comunicação pode 
expressá-los. melhorar se você se ligar em seus verdadeiros 

sentimentos e expressá-los racional e claramente. 

Mercúrio na 7a Casa Mercúrio na 5a Casa 
Suas habilidades comunicativas expressam-se Você possui o dom da fala, além de ser uma pessoa 
particularmente em seus relacionamentos. Você se divertida que tem nas crianças seu maior público. 
sai muito bem ao fazer contatos e desperta o lado Você cativa corações com suas idéias. 
comunicativo daqueles com quem se relaciona. 

Mercúrio do John na 2a Casa da Yoko Mercúrio da Yoko na 12a Casa do John 
Você é envolvido pelo modo como seu par Estar com o John gera uma afinidade interior com 
supervisiona suas finanças e lhe dá muitas idéias pensamentos e idéias que podem ser úteis para 
criativas e sugestões que ela pode e sabe usar. ambos do ponto de vista criativo e espiritual. Você 
Segurança financeira é uma importante área de pode achar que a comunicação entre vocês não é 
discussão para você e suas idéias e soluções muito direta - como se fosse difícil colocar em 
ajudam a ambos a lidar com o labirinto do mundo palavras a miríade de impressões que seu 
material. relacionamento lhe inspira. 

Com Mercúrio em Escorpião, o John é uma pessoa misteriosa e pensativa, fascinada por segredos pois sua natureza é 
investigadora. Yoko, com Mercúrio em Peixes, é mais sensível e hesitante. Contudo, pode-se dizer que estão na mesma 
freqüência e possuem uma compreensão intuitiva do processo de raciocínio um do outro. Mercúrio positivo Mercúrio: Este 
é um contato muito harmonioso capaz de criar as melhores condições possíveis para a comunicação e compreensão 
mútuas. John e Yoko pensam de maneira parecida e adoram conversar entre si, atividade que acham mutuamente 
estimulante e que não envolve grandes problemas. Tendem a obter progressos intelectuais simultaneamente, de forma 
que podem ensinar e aprender juntos. 

Os aspectos entre Mercúrio e os demais planetas em seu mapa astral apontam os talentos ou desafios com relação a 
sua habilidade de expressar suas idéias e se abrir com outras pessoas. Esses aspectos descrevem o suas idéias e o 
tipo de reação que você inspira nos outros devido à maneira como se comunica. 

Mercúrio negativo Júpiter Mercúrio negativo Netuno 
Quem sabe mais? Mal-entendidos 
Você tem sede de conhecimento e de compreensão, Você possui uma mente extremamente sensível, 
mas costuma apressar suas conclusões antes capaz de perturbar-se facilmente devido a problemas 
mesmo de estar a par do contexto como um todo. ou desequilíbrios a sua volta. Detesta desarmonia e 
Possui também fortes convicções e sua obsessão por isso evita discussões tanto dizendo que não 
por agir sempre corretamente impede que seu par sente ou fugindo do assunto quando surgem 
consiga comunicar-se como gostaria. Empenha-se assuntos importantes a serem discutidos. Você cria 
em não praticar injustiças, mas sua noção de justiça uma cortina de fumaça na qual seu par se perde e a 
é parcial. Procure ouvir mais. longo prazo isso gera um isolamento dentro do 
Mercúrio negativo Saturno relacionamento. Mantenha seu ponto de vista e o 
Atitude defensiva exponha de maneira clara. 
Você é super sensível no que diz respeito ao que os 
outros pensam de sua capacidade intelectual, e por 
essa razão, age de forma defensiva, séria e um tanto 
quanto pedante. Isso também se reflete em seu par, 
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que pode reagir com insegurança quando tenta 
estabelecer uma comunicação, já que pressente que 
há um obstáculo entre vocês. Caso sua mente seja 
fechada, faça um esforço e torne as coisas mais 
fáceis para a pessoa amada. 
Mercúrio negativo Plutão 
Interrogador 
Sua natureza mental é profunda e questionadora, 
mas experiências vividas em sua infância 
relacionadas a punições em silêncio e segredos 
dolorosos fizeram de você uma pessoa insegura e 
desconfiada. Você costuma interrogar a pessoa 
amada, pois imagina que em algum lugar há algum 
segredo escondido. Consequentemente, vocês se 
envolvem em discussões cansativas e sem sentido 
ou seu par simplesmente desiste e se recusa a se 
comunicar por longos períodos. Você tem talento 
para detetive, portanto tente usar esse talento 
profissionalmente e dê um descanso para seu par. 

A interação entre Mercúrio no seu mapa astral e a posição dos planetas no outro mapa, exerce profunda influência sobre 
sua habilidade de comunicação e compreensão mútuas. A seção a seguir ressalta os pontos fracos e fortes de seu 
parceiro ou parceira quando se comunica com você e a maneira como te compreende, bem como as situações que 
podem surgir por esses motivos. 

Mercúrio do John negativo Saturno da Yoko Saturno da Yoko negativo Mercúrio do John 
Bloqueio de comunicação Bloqueio de comunicação 
Talvez você tenha percebido instintivamente, quando Seu relacionamento é permeado por dificuldades de 
encontrou a Yoko pela primeira vez, que este comunicação que têm de ser trabalhadas 
relacionamento traria um desafio especial do ponto arduamente em conjunto para serem superadas. 
de vista intelectual. Enquanto você acha normalmente Bate-papos espontâneos, bom humor e relaxamento 
que pode expressar suas idéias de forma em geral não são coisas predominantes em seu 
espontânea e ser ouvido, ela exige um grau de bom relacionamento - é como se você se prendesse num 
senso, disciplina e atenção muito maiores. laço apertado que necessita esforço mental e 
Infelizmente, este é uma experiência muito restritiva melhorias intelectuais pessoais. Ciente disto, é 
para você porque o força a reprimir seu humor e importante que você não torne tudo mais difícil 
alegria naturais. Na verdade, talvez ela se sinta adotando uma atitude negativa. Você tende a julgar o 
inconscientemente ameaçada por seus talentos e John com muita rigidez e exigir padrões de 
reaja de acordo. Se você for inteligente, perceberá honestidade e clareza que só o inibem mais. Se você 
isso e será compreensivo. Há também grandes demonstrar insatisfação com as habilidades dele, 
vantagens para você ao aprender a se organizar ele com certeza se sentirá menos à vontade. Se a 
mentalmente, o que ela o força a fazer. A grande verdade for dita, o John ativará alguns dos seus 
batalha nesse caso é superar o negativismo quando próprios complexos de inferioridade e você reagirá 
vocês conversam e tentar permanecer abertos e limitando-o. Ciente disso, tente encorajá-lo e 
educados. Ao escolher a Yoko, você escolhe apoiá-lo, principalmente quanto a seu desejo de 
aprender algumas lições importantes sobre melhorar suas habilidades. 
comunicação. 

Mercúrio primeiro:Quando o John está alegre, você 
Mercúrio primeiro:Idéias mal preparadas de sua tende a interpretar como imaturidade. Relaxe. 
parte caem como sementes na terra seca. Yoko não 
aprecia sua petulância, portanto aprenda a se 
expressar claramente e com um objetivo definido em 
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mente. 

Mercúrio do John positivo Netuno da Yoko Netuno da Yoko positivo Mercúrio John 
Comunicação não-verbal Comunicação não-verbal 
Estar com a Yoko desperta suas faculdades Apesar de não ser a influência mais importante em 
imaginativas latentes, inspirando sua criatividade, seu relacionamento, este contato pode no entanto ter 
seus talentos espirituais ou musicais. Embora não um efeito mental inspirador. Você tem uma 
seja um fator determinante de compatibilidade, esse capacidade maravilhosa de escutá-lo e deixar suas 
é um contato excelente para favorecer a inspiração e idéias a preencherem. Você sabe também responder 
é caracterizado por uma comunicação não-verbal - de tal forma que estimula a imaginação dele, 
uma espécie de comunhão mental. Podem surgir portanto um relacionamento muito criativo pode 
mal-entendidos e você tende a imaginar que a Yoko resultar daí - especialmente se você se interessa 
entende suas idéias quando nem sempre é verdade. pela comunicação em um nível mais sutil - por 
Ela pode não querer atrapalhar a harmonia mental exemplo por meio da música ou outro meio. Você 
discordando de você, e pode dizer coisas que não constrói castelos de areia mesmo não havendo 
quer necessariamente. Por outro lado, a Yoko inspira nenhuma garantia de que algo resultará deles. Tente 
em você uma maior compreensão dos mistérios da permanecer em contato com a realidade, senão você 
vida e da natureza. poderá se decepcionar. 

******************************************************************************************************************************************
CRENÇA E COMPREENSÃO: O planeta Júpiter representa a área de sua vida na qual você expressa 
otimismo, esperança e confiança no futuro. Com relação ao mapa de seu par, mostra onde você mais o 
inspira. A seção que se segue mostra como e onde você ajuda na compreensão das coisas e em que 
área da vida diária de seu par você tem um efeito benéfico. 

******************************************************************************************************************************************

Júpiter do John na 8a Casa da Yoko Júpiter da Yoko na 6a Casa do John 
Estar com você desperta a percepção emocional da John sente que você tem um espírito de tolerância e 
Yoko, bem como transformações e mudanças na compreensão que o ajuda a superar as dificuldades 
personalidade dela. Sua compreensão e apoio diárias com uma atitude otimista. Sua influência e 
quando ela está em crise lhe dão uma sensação de orientação podem ser de grande ajuda para a vida 
segurança quando ela mais precisa. Sua tolerância e profissional dele, principalmente porque você o ajuda 
bom humor abrem as portas para a Yoko quanto à a ver o significado e a importância de se integrar a 
expressão sexual. algo maior através do trabalho. 

Mercúrio negativo Júpiter Marte positivo Júpiter 
Quem sabe mais? Vitória 
Você tem sede de conhecimento e de compreensão, Você é uma pessoa pioneira e corajosa, batalha pelo 
mas costuma apressar suas conclusões antes que acha justo e correto. Você é uma pessoa de brio 
mesmo de estar a par do contexto como um todo. e cheia de opiniões sobre tudo, e quer viajar e 
Possui também fortes convicções e sua obsessão melhorar intelectualmente a fim de expandir seus 
por agir sempre corretamente impede que seu par horizontes filosóficos. Com sua autoconfiança e 
consiga comunicar-se como gostaria. Empenha-se perspicácia, você é também uma pessoa persuasiva 
em não praticar injustiças, mas sua noção de justiça e costuma convencer os outros a concordarem com 
é parcial. Procure ouvir mais. sua opinião. Resumindo, você consegue o que quer. 

Isso também é verdade no amor, onde suas maiores 
prioridades são a liberdade, a sabedoria e uma 
atitude positiva perante a vida. 

Júpiter do John negativo Saturno da Yoko Saturno da Yoko negativo Júpiter do John 
Dúvidas quanto ao futuro Dúvidas sobre o futuro 
Seus sonhos e planos para o futuro costumam ser Apesar de não ter grande influência em termos de 
encobertos pela atitude negativa da Yoko. Ela pode harmonia afetiva, esse contato é importante no que 
achar suas idéias pouco realistas e suas se refere a seu ponto de vista e suas atitudes. 
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expectativas sem propósito. Pode ser que haja Quando o John está otimista, você só vê empecilhos, 
alguma verdade nisso e seria bom se você fosse um quando ele manifesta esperança, você relembra 
pouquinho menos otimista e tivesse uma visão mais amargamente experiências dolorosas, onde ele vê 
realista do futuro. Por outro lado, ela pode se sentir um acaso do destino, você vê uma fatalidade. Isto 
insegura com seu potencial, principalmente em quer dizer que você limita o potencial de crescimento 
contraste com o que ela acredita ser uma atitude do relacionamento, especialmente no que diz 
meio blasé de sua parte. Essa oscilação entre respeito à carreira e ao status social. É claro que 
otimismo e pessimismo leva à inconstância face aos talvez seja necessário sugerir cautela quando o John 
desafios da vida e pode impedir sua escalada rumo estiver sendo pouco realista ou otimista demais, mas 
ao sucesso. Seus objetivos podem ser diferentes, tente canalizar a atitude positiva de seu par para fins 
fazendo-se necessário respeitar os valores um do construtivos, ao invés de simplesmente agir com 
outro. negativismo. 

Urano do John positivo Júpiter da Yoko Júpiter da Yoko positivo Urano do John 
Visão do futuro Visão do futuro 
Apesar de este contato não afetar tanto sua vida Embora essa influência não afete diretamente sua 
pessoal e afetiva, ele é muito favorável ao vida íntima, certamente trará muita emoção e 
amadurecimento pessoal, especialmente no que se amadurecimento. Esse relacionamento não conhece 
refere a novas crenças e visões súbitas. Seu modo fronteiras e mundo todo pode se transformar num 
pouco convencional de ver a vida leva a Yoko a parque de diversões. Viagens para lugares exóticos e 
reavaliar suas convicções e conceitos intelectuais e descoberta da diversidade cultural caracterizam suas 
vê-los sob uma nova luz. Você estimula o espírito convicções sobre o que é importante ou não em um 
pioneiro dela e isto deve favorecer muitas viagens a relacionamento. Mas, viajando ou ficando em casa, 
terras exóticas e muitas informações novas sobre vocês procuram estimular um no outro o processo de 
culturas interessantes. Você desperta o crescimento conscientização. Sua necessidade de 
filosófico da Yoko, especialmente no que se refere à amadurecimento e compreensão é despertada pelo 
introdução de idéias modernas. Isto traz à tona o John, que está sempre cheio de surpresas e novas 
espírito de mudança e renovação em ambos. impressões sobre a vida. Sempre que você expressa 

sua opinião, ele desaparece e volta com novas idéias 
Júpiter primeiro:Usando você como ponto de partida, nas quais você nunca havia pensado antes. 
a Yoko se lança a novas áreas de desenvolvimento Intelectualmente, é uma experiência eletrizante para 
filosófico. você. 

Júpiter do John positivo Netuno da Yoko Netuno da Yoko positivo Júpiter do John 
Poder visionário Visão irrestrita 
Embora esse Aspecto não exerça muita influência Apesar de não ser uma influência que afeta de forma 
em termos de intimidade, na melhor da hipóteses, marcante sua vida diária, este contato é muito 
pode expandir sua compreensão existencial e favorável do ponto de vista espiritual. As faculdades 
espiritual. No campo intelectual, há uma certa de sua imaginação encontram terreno fértil no John, 
expansão desordenada a partir da qual tudo se torna que entende e aprecia seus sonhos e tem uma 
possível. A fantasia ganha mais poderes de forma grande capacidade de fazê-los acontecer por meio da 
que os sonhos assumem uma dimensão maior e força de sua fé. Estar com o John desperta seus 
desempenham um papel importante no sonhos para futuro, não apenas para você, mas para 
relacionamento. Não há contudo garantias de que os todos que você encontrar. Em outras palavras, seus 
sonhos possam ser realizados e será preciso tomar interesses altruístas são estimulados e há um 
cuidado para não querer ir além de sua capacidade. entusiasmo contagiante em conseguir realizar um 
Quando você apresenta a Yoko uma idéia ou sonho - ou uma utopia. No entanto, não se sabe ao 
simplesmente expressa seu otimismo sobre o futuro, certo se algo concreto é realizado. Sonhos existem - 
as chamas da fantasia dela são atiçadas e você mas será que o caminho que leva a seus objetivos 
pode perder todo o senso de perspectiva na fogueira permite a realização de todos os seus sonhos? 
que se forma. Contudo, se você conseguir manter 
seus sonhos sob rígido controle e canalizar seus Netuno primeiro:Das profundezas de sua imaginação 
ideais para o benefício humanitário ou espiritual por nascem visões que inspiram o John com relação às 
exemplo, o céu será o limite. possibilidades do futuro e também a se abrir a sua 

realização pessoal. 
Netuno primeiro:As faculdades imaginativas da Yoko 
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têm um efeito excelente sobre você, inspirando uma 
maior conscientização quanto aos poderes sutis das 
misteriosas influências sobre a existência humana. 

Netuno do John negativo Júpiter da Yoko Júpiter da Yoko negativo Netuno do John 
Imaginação livre Imaginação sem limites 
Apesar de não ser muito poderoso em sua vida Embora não exerça muita influência em seu 
diária, este contato evidencia uma tendência de relacionamento, esse contato afeta a habilidade de 
perder contato com a realidade no que diz respeito a compreensão do mundo a sua volta. 
grandes visões e sonhos. Você tende a interpretar Intelectualmente, você tende a se deixar envolver pelo 
mal ou a alterar subitamente as idéias e convicções John, cujos sonhos e fantasias desempenham um 
da Yoko, de forma que se perde o significado, a papel extraordinário como formadores de opiniões e 
clareza ou a utilidade. Ou você poderá encorajar uma convicções. Você estimula as fantasias do John, e 
tendência latente na Yoko de se deixar levar pelas ele a atrai para o rio de sua imaginação. Como casal, 
idéias - especialmente visões utópicas do futuro ou vocês podem se perder em grandes esquemas e 
idéias espirituais transcendentais, particularmente movimentos pseudo-intelectuais do tipo que promete 
as ligadas com organizações - de maneira que você o mundo mas acaba deixando-os na mão. Quando 
perde sua fundamentação. Consequentemente você sob controle, isso até pode ser benéfico, 
pode se deixar enganar por promessas de principalmente se você tiver objetivos humanitários 
enriquecimento fácil - material, político ou espiritual - ou voltados para o desenvolvimento da 
e vivenciar perda e decepção quando a bolha espiritualidade, mas caso você não procure 
estoura. É melhor a voz sóbria da razão à fala informações de nenhuma outra fonte, pode acabar 
sedutora da fantasia. perdendo o contato com a realidade. A arte do 

possível deve ser o seu guia. 
Júpiter primeiro:Apesar de o conhecimento e a 
perspicácia da Yoko estimularem sua imaginação, Júpiter primeiro:Pode esperar que suas convicções 
você muitas vezes pode acabar entrando em filosóficas sejam arrasadas pelo John tão logo você 
parafuso. as exponha para ele. 

Mutualidade dupla: É importante observar que o par possui exatamente os mesmos aspectos mútuos entre os planetas 
determinando contatos múltiplos entre os dois mapas. Isso é um GRANDE fator de compatibilidade. Essa dupla influência 
demonstra uma forte ligação e aumenta a harmonia e a estabilidade do relacionamento, quaisquer que sejam os outros 
contatos entre seus mapas, tanto negativos quanto positivos. Mutualidade dupla - positivo/negativo: Embora seja mais fácil 
para um de vocês lidar com as implicações dessa influência mútua, trabalhando em conjunto, vocês encontrarão soluções 
duradouras para problemas complicados, melhorando assim a qualidade do relacionamento. Júpiter/Netuno: Esta 
influência dá a vocês gosto acentuado pela forças mágicas da vida e uma sensação de que o poder da imaginação é 
essencial na formação do futuro. 

******************************************************************************************************************************************
DESAFIOS E DISPUTAS DE PODER: O planeta Saturno mostra onde você vivência e supera os maiores 
desafios de sua vida. Com relação ao mapa de seu parceiro, mostra em que área de sua vida você mais 
testa sua paciência e senso de responsabilidade e que tipos de desafios surgem com resultado disso. 
Não há como fugir das dificuldades encontradas aqui, no entanto, essa influência é o maior fator de 

amadurecimento desse relacionamento. 
******************************************************************************************************************************************

Saturno do John na 8a Casa da Yoko Saturno da Yoko na 11a Casa do John 
Com a Yoko, você perceberá que tem de trabalhar Em seu relacionamento com o John, você muitas 
duro para remover bloqueios na intimidade afetiva. O vezes se preocupa com a extensão do 
desafio para ela é superar seu medo de se abrir com comprometimento social do John e com o tipo de 
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você. Vocês têm de passar mais tempo explorando amigos que ele tem. Você pode perfeitamente se 
as necessidades afetivas frustradas um do outro. sentir pouco à vontade junto aos conhecidos dele, 
Freqüentemente haverá dificuldades em administrar talvez até com razão. Você usa sua influência para 
uma economia compartilhada - mas na verdade sua limitar o tempo que ele passa com outras pessoas - 
insatisfação com sua situação material é um reflexo ou para organizar o tempo mais eficientemente - e 
de sua frustração emocional. Sua vida sexual com apesar do John poder achar que você é mais um 
ela será complexa e desafiadora. Sua vida a dois vai peso do que uma vantagem em termos sociais, há 
melhorar tanto do ponto de vista material quando muito a aprender com você sobre o equilíbrio entre 
sexual se vocês superarem a vulnerabilidade e a verdadeiros compromissos e interações sociais de 
timidez e aprenderem a baixar a guarda. menor importância. 

Mercúrio do John negativo Saturno da Yoko Saturno da Yoko negativo Mercúrio do John 
Bloqueio de comunicação Bloqueio de comunicação 
Talvez você tenha percebido instintivamente, quando Seu relacionamento é permeado por dificuldades de 
encontrou a Yoko pela primeira vez, que este comunicação que têm de ser trabalhadas 
relacionamento traria um desafio especial do ponto arduamente em conjunto para serem superadas. 
de vista intelectual. Enquanto você acha normalmente Bate-papos espontâneos, bom humor e relaxamento 
que pode expressar suas idéias de forma em geral não são coisas predominantes em seu 
espontânea e ser ouvido, ela exige um grau de bom relacionamento - é como se você se prendesse num 
senso, disciplina e atenção muito maiores. laço apertado que necessita esforço mental e 
Infelizmente, este é uma experiência muito restritiva melhorias intelectuais pessoais. Ciente disto, é 
para você porque o força a reprimir seu humor e importante que você não torne tudo mais difícil 
alegria naturais. Na verdade, talvez ela se sinta adotando uma atitude negativa. Você tende a julgar o 
inconscientemente ameaçada por seus talentos e John com muita rigidez e exigir padrões de 
reaja de acordo. Se você for inteligente, perceberá honestidade e clareza que só o inibem mais. Se você 
isso e será compreensivo. Há também grandes demonstrar insatisfação com as habilidades dele, 
vantagens para você ao aprender a se organizar ele com certeza se sentirá menos à vontade. Se a 
mentalmente, o que ela o força a fazer. A grande verdade for dita, o John ativará alguns dos seus 
batalha nesse caso é superar o negativismo quando próprios complexos de inferioridade e você reagirá 
vocês conversam e tentar permanecer abertos e limitando-o. Ciente disso, tente encorajá-lo e 
educados. Ao escolher a Yoko, você escolhe apoiá-lo, principalmente quanto a seu desejo de 
aprender algumas lições importantes sobre melhorar suas habilidades. 
comunicação. 

Mercúrio primeiro:Quando o John está alegre, você 
Mercúrio primeiro:Idéias mal preparadas de sua tende a interpretar como imaturidade. Relaxe. 
parte caem como sementes na terra seca. Yoko não 
aprecia sua petulância, portanto aprenda a se 
expressar claramente e com um objetivo definido em 
mente. 

Júpiter do John negativo Saturno da Yoko Saturno da Yoko negativo Júpiter do John 
Dúvidas quanto ao futuro Dúvidas sobre o futuro 
Seus sonhos e planos para o futuro costumam ser Apesar de não ter grande influência em termos de 
encobertos pela atitude negativa da Yoko. Ela pode harmonia afetiva, esse contato é importante no que 
achar suas idéias pouco realistas e suas se refere a seu ponto de vista e suas atitudes. 
expectativas sem propósito. Pode ser que haja Quando o John está otimista, você só vê empecilhos, 
alguma verdade nisso e seria bom se você fosse um quando ele manifesta esperança, você relembra 
pouquinho menos otimista e tivesse uma visão mais amargamente experiências dolorosas, onde ele vê 
realista do futuro. Por outro lado, ela pode se sentir um acaso do destino, você vê uma fatalidade. Isto 
insegura com seu potencial, principalmente em quer dizer que você limita o potencial de crescimento 
contraste com o que ela acredita ser uma atitude do relacionamento, especialmente no que diz 
meio blasé de sua parte. Essa oscilação entre respeito à carreira e ao status social. É claro que 
otimismo e pessimismo leva à inconstância face aos talvez seja necessário sugerir cautela quando o John 
desafios da vida e pode impedir sua escalada rumo estiver sendo pouco realista ou otimista demais, mas 
ao sucesso. Seus objetivos podem ser diferentes, tente canalizar a atitude positiva de seu par para fins 
fazendo-se necessário respeitar os valores um do construtivos, ao invés de simplesmente agir com 
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outro. negativismo. 

Saturno do John positivo Netuno da Yoko Netuno da Yoko positivo Saturno do John 
Transformando os sonhos em realidade Tornando os sonhos realidade 
Este contato não vai afetar o relacionamento em nível Apesar de não ser forte do ponto de vista pessoal, 
muito íntimo. No entanto, é importante no que se este contato pode ser muito útil para realizar e 
refere a seu ponto de vista e de seus objetivos. Você fundamentar suas visões. Sua preocupação com os 
simpatiza com os ideais que a Yoko defende e tem a menos favorecidos no mundo e seu desejo de aliviar 
habilidade de colocá-los em prática. Isto pode se o sofrimento podem ser canalizados com a ajuda do 
tornar aparente em pequenos projetos criativos, mas John para empreitadas práticas que poderão atenuar 
é particularmente forte se você quiser atingir objetivos os problemas sociais. É provável que alguma forma 
sociais ou espirituais. Há uma consciência de de insatisfação coletiva tocará ambos de algum 
infelicidade ou sofrimento e um reconhecimento da modo e vocês se inspirarão a fazer algo prático a 
necessidade de aceitar o destino com paciência respeito disso. Juntos há uma aceitação de 
reflexiva que desempenham um papel importante no circunstâncias adversas sem sentir impotência e um 
relacionamento. Esta consciência pode levá-lo a se reconhecimento espiritual da natureza humana. 
envolver com a ajuda a pessoas pouco favorecidas 
de alguma forma ou a trabalhar com pessoas Netuno primeiro:Sua percepção dos valores eternos 
enfermas. subjacentes à existência cotidiana inspira no John 

uma determinação para trabalhar em prol da 
Netuno primeiro:Você pode ajudar a Yoko a realizar melhoria das circunstâncias. 
sonhos que, sem essa ajuda, talvez nunca 
passassem de fantasia. 

Plutão do John negativo Saturno da Yoko Saturno da Yoko negativo Plutão do John 
Demolição Demolição 
Apesar de não ser tão significativo do ponto de vista Apesar de normalmente não ser tão importante em 
de sua vida diária, este contato traz à tona questões nível pessoal, este contato é significativo sempre que 
de poder e autoridade. Em tempos de crise pode há questões de poder envolvidas. Sempre que 
surgir em seu relacionamento uma atmosfera de houver disputa de interesses você vai perceber que 
ultimato na qual a experiência e a autoridade da Yoko sua maneira decidida e autoritária será atropelada na 
se colocam contra algo ainda mais poderoso em prática pelo John. Por quê? ele sabe lidar com as 
você. Esta é uma batalha que você não tem como perdas, você não. ele se dispõe a presenciar toda 
perder, apesar de não lucrar nada com isto. Isto se estrutura de seu relacionamento desabar para 
deve ao fato de que você é capaz de resistir ao ver as conseguir o que quer e você não. Portanto, é melhor 
estruturas duramente erguidas de sua vida deixar de lado questões insolúveis se você quiser 
desabarem, enquanto a Yoko não se sente em evitar ultimatos desagradáveis. Questões 
condições de perder o que ela investiu no psicológicas talvez sejam importantes no 
relacionamento. Em sua vida fora do relacionamento, relacionamento, talvez porque o John tende a 
há perigos relacionados ao envolvimento com radicalizar quando dá de frente com o que ele vê 
instituições poderosas, sejam do estado ou como sua inflexibilidade. 
organizações secretas. Tanto em sua vida pessoal 
quanto pública, é importante manter a individualidade Plutão primeiro:É inútil tentar controlar os instintos 
antes que algum estrago seja feito. auto-destrutivos de seu par. Recolha-se a um lugar 

seguro ou você vai acabar se ferindo. 
Plutão primeiro:Você tem uma tendência 
auto-destrutiva que está além da compreensão e da 
experiência da Yoko. 

LAR E CARREIRA: O eixo FC/MC (o eixo vertical de um mapa astral que representa o começo da 4º e da 10º casas) 
representa o lar e a escolha da carreira. O contato entre os planetas no mapa de um dos parceiros e esse eixo no mapa 
do outro aponta qual a influência que vocês exercem um sobre o outro nessas áreas. Isso pode ser particularmente 
importante caso vocês compartilhem interesses com relação à carreira, ou caso haja a predominância de problemas 
familiares. 
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MC do John positivo Mercúrio da Yoko Mercúrio da Yoko positivo MC do John 
Orientação na vida profissional e pessoal Aconselhamento na vida profissional e pessoal 
Este é um contato muito bom para assuntos Vocês têm um relacionamento muito estimulante do 
profissionais. Yoko tem a versatilidade e a habilidade ponto de vista intelectual - especialmente em 
para ajudá-lo a progredir em sua carreira. Você pode questões profissionais e de negócios. Apesar de ser 
usar sua ajuda para fazer contatos, comunicar-se, ter mais prático do que romântico, este contato com o 
idéias ou mesmo dar-lhe várias ocupações. Com a John é muito favorável às viagens, ao aprendizado, à 
Yoko tudo fica mais fácil e ela se sentirá à vontade comunicação e à linguagem. Suas idéias e opiniões 
também tanto cuidando de seus problemas têm um efeito muito positivo na carreira do John e, da 
pessoais, filhos e familiares quanto fazendo mesma forma, sua atitude aberta é favorável à 
importantes contatos no mundo dos negócios. criação de filhos. Talvez seja benéfico para ambos se 

você se envolver mais na vida profissional de seu par 
MC primeiro:Sempre que você toma importantes e aí sua habilidade para funções secretariais e para 
decisões profissionais, a Yoko se sai muito bem facilitar o contato com outras pessoas será seu 
cuidando de todos os detalhes importantes maior trunfo. 
envolvidos na mudança. 

MC primeiro:Mudanças no ambiente profissional ou 
pessoal de seu par podem lhe dar muitas idéias 
novas e estimulantes. Você vê seu relacionamento 
como uma forma de descobrir o mundo. 

Mercúrio do John positivo MC da Yoko MC da Yoko positivo Mercúrio do John 
Aconselhamento na vida profissional e pessoal Orientação na vida profissional e pessoal 
Vocês têm um relacionamento muito estimulante do Este é um contato muito bom para assuntos 
ponto de vista intelectual - especialmente em profissionais. John tem a versatilidade e a habilidade 
questões profissionais e de negócios. Apesar de ser para ajudá-la a progredir em sua carreira. Você pode 
mais prático do que romântico, este contato com a usar sua ajuda para fazer contatos, comunicar-se, ter 
Yoko é muito favorável às viagens, ao aprendizado, à idéias ou mesmo dar-lhe várias ocupações. Com o 
comunicação e à linguagem. Suas idéias e opiniões John tudo fica mais fácil e ele se sentirá à vontade 
têm um efeito muito positivo na carreira da Yoko e, da também tanto cuidando de seus problemas 
mesma forma, sua atitude aberta é favorável à pessoais, filhos e familiares quanto fazendo 
criação de filhos. Talvez seja benéfico para ambos se importantes contatos no mundo dos negócios. 
você se envolver mais na vida profissional de seu par 
e aí sua habilidade para funções secretariais e para Mercúrio primeiro:A riqueza de idéias do John pode 
facilitar o contato com outras pessoas será seu ser um fator importante para seu sucesso 
maior trunfo. profissional. 

Mutualidade dupla: É importante observar que o par possui exatamente os mesmos aspectos mútuos entre os planetas 
determinando contatos múltiplos entre os dois mapas. Isso é um GRANDE fator de compatibilidade. Essa dupla influência 
demonstra uma forte ligação e aumenta a harmonia e a estabilidade do relacionamento, quaisquer que sejam os outros 
contatos entre seus mapas, tanto negativos quanto positivos. Mutualidade dupla - positivo: Como vocês são duas pessoas 
extremamente criativas na área mencionada, obterão com ela muito prazer e satisfação. Essa é uma atividade para a qual 
vocês possuem habilidades e que lhes proporciona muita felicidade. Mercúrio/MC: Isto se mostrará no grande interesse 
que vocês têm em questões de família e de negócios, junto à habilidade de utilizar suas habilidades de comunicação em 
sua vida profissional. 

Saturno do John positivo MC da Yoko MC da Yoko positivo Saturno do John 
Estabelecendo objetivos Traçando metas 
Apesar de essa influência ter pouco efeito na vida Este contato é muito importante entre você e John no 
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afetiva de vocês, ela é bem favorável a sua vida que se refere a fazer progresso na sociedade. Ele a 
profissional e familiar. Você tem a habilidade de guiar encoraja a fazer um esforço considerável para definir 
a Yoko em sua carreira, seja trabalhando junto com suas ambições e atingir seus objetivos. Seu status e 
ela ou devido a sua própria experiência e influência, sua carreira são coisas que o John leva realmente 
que podem ser usadas como alavanca. Você muito a sério e se você se dispuser a investir o 
provavelmente se verá assumindo uma postura tempo e os esforços necessários, pode ter certeza de 
paternalista no relacionamento, pois a Yoko que estará fazendo um progresso constante rumo ao 
inconscientemente respeita suas opiniões. Você topo, ganhando uma posição de autoridade de um 
pode ter grandes planos para ela e, com seu apoio, lado e construindo uma família muito unida de outro 
ela provavelmente poderá atingir grandes alturas, lado. 
mas talvez vocês se concentrem demais no prático e 
no atingível para encontrar tempo para aproveitarem MC primeiro:Quando você dá início a mudanças em 
juntos buscas românticas mais sutis. Você nutre assuntos profissionais ou pessoais, o John se 
grandes expectativas de seu par tanto em assuntos dispõe a fazer um esforço considerável para a apoiar. 
profissionais quando de família. 

MC do John positivo Netuno da Yoko Netuno da Yoko positivo MC do John 
Metas visionárias Metas visionárias 
Apesar de não exercer uma grande importância neste Este contato tem um efeito sutil sobre a escolha e o 
relacionamento, este contato desperta os sonhos e desenvolvimento da carreira de seu par. Seus valores 
fantasias da Yoko e ela, por sua vez, tenta inspirar e criativos, políticos e espirituais influenciam John e 
enriquecer seus objetivos com sua visão do futuro. você lhe dá força para fazer escolhas em sua vida 
Ela o encoraja a incorporar um maior idealismo a profissional que, de um modo ou de outro, têm maior 
suas ambições. Ela preferiria que você batalhasse prioridade no desejo de ajudar os outros do que no 
mais para realizar seus sonhos, ao invés de de conseguir maior status. Sua compreensão da 
simplesmente buscar status pessoal ou segurança forças da mídia e de marketing podem ajudá-lo de 
financeira. Você pode aprender a importância de várias maneiras. Com sua ajuda, o John pode buscar 
colocar suas forças em uma missão mais nobre e na sociedade e em sua vida profissional que ele 
abandonar objetivos egoístas e imediatistas que não normalmente não conseguiria. Ele não poderá 
beneficiarão ninguém a longo prazo. depender do seu apoio constante - você só pode 

ajudar quando tem inspiração para tal, você fornece 
MC primeiro:Você propicia a base que possibilita idéias mas não quer se deixar escravizar - por isso 
para a Yoko desenvolver sua criatividade. ele poderá às vezes se encontrar sozinho tanto em 

assuntos profissionais quanto de família. 



CartaNatal - Comparação Mapas astrais entre John e Yoko

CartaNatal Vendido sob licença de World-of-Wisdom Página 34

COMPATIBILIDADE 
 
O gráfico que se segue mostra até que ponto vocês se satisfazem mutuamente em aspectos significativos da vida. Como 
cada parceiro vai vivenciar isso de maneira bastante pessoal, as colunas são separadas para ambos. Cada coluna do 
gráfico é dupla e reflete harmonias e desarmonias. No que diz respeito ao prazer, contatos harmoniosos são preferíveis, 
embora os desarmoniosos possam ser estimulantes também. Pode haver alguns pontos a serem trabalhados e 
dificuldades a serem superadas no relacionamento. A última coluna dá uma visão geral da compatibilidade entre os 
parceiros (o gráfico é baseado em todos os aspectos, significativos ou não e foi feito de acordo com a exatidão do orbe 
celeste). 
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