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Identidade

Júpiter Transitando Quadratura Sol

01/01/2012 -> 25/04/2012

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Criando seu futuro
Durante essa fase de despertar da autoconfiança você pode 
esperar que seus planos de expansão decolem. Deve pensar 
positivamente a respeito do futuro agora, visualizando o modo 
como gostaria que as coisas fossem, tão vividamente quanto 
possível. Seu poder de conseguir o que quer está em seu ponto 
máximo. Logo, comece a interpretar suas visões de um futuro 
brilhante. Lembre-se: você obtém aquilo em que se concentra. 
Logo, concentre-se no que quer.
É favorável expandir-se para países estrangeiros; melhor 
instrução, relações públicas e projetos que valorizam 
introspecção também lhe trarão sucesso. O que quer que faça, é 
essencial que tenha profundidade e significado para você. Não 
desperdice tempo importante com assuntos corriqueiros - o 
sucesso diz respeito a qualidade de vida e a produzir impacto 
com a essência de sua própria identidade. Se necessário, tire 
algum tempo de folga para construir uma nova visão para seu 
futuro. Se tiver quaisquer problemas legais, estará confrontado a 
eles agora. Logo, assegure-se de ser moralmente inatacável. E 
não superestime nem a si mesmo nem às suas capacidades. 
Certifique-se de que seus planos estão dentro dos limites da 
realidade.

PESSOAL - IDENTIDADE: Criando seu futuro
Durante essa fase de sua vida lhe será dada a oportunidade de 
encontrar um novo significado para a sua existência. Daí brota a 
possibilidade de liberar novos energia e entusiasmo baseados no
sentido de sua relevância pessoal para esse planeta. Viagens ao 
exterior e contatos com pessoas que respeita por sua 
capacidade intelectual e espiritual expandirão agora sua visão do
mundo. Conhecimento e compreensão o capacitarão para criar 
uma base moral mais ampla com maior compreensão e 
tolerância.
É um período muito favorável para crescimento religioso se essa 
for a sua inclinação, ou para conhecimento filosófico e 
intelectual. O mundo se abre de várias maneiras para você e 
revela seus dons e bênçãos para que você os aproveite. Cuidado
ao selecionar os prazeres dessa cornucópia e não se 
superestime. Sua arrogância será castigada e um grande 
impacto poderá fazê-lo cair na realidade.

Júpiter Transitando Trígono Sol

08/06/2012 -> 07/05/2013

12 13 14 15

Leia página3: "Júpiter Transitando Quadratura Sol"

Júpiter Transitando Oposição Sol

12/07/2014 -> 20/10/2014

12 13 14 15

Leia página3: "Júpiter Transitando Quadratura Sol"

Saturno Transitando Quadratura Sol

23/10/2012 -> 20/11/2013

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Estratégia a longo prazo
Você poderá utilizar este período para enfrentar os diferentes 
desafios em sua vida e criar as bases do crescimento duradouro.
Não é um período fácil; muitas dificuldades surgirão e você terá 
que trabalhar mais intensamente, assumindo mais 
responsabilidades. Autoridades lhe fazem muitas exigências, 
aparentemente sem qualquer reconhecimento. Se tentar evitar 
compromissos agora, será provavelmente perseguido por 
preocupações e problemas. Sua autoconfiança pode estar em 
baixa, e poderá sentir-se incapaz de corresponder às 
expectativas dos demais. O tempo mostrará que é capaz de 
superar as dificuldades e atingir seus objetivos.
Planejamento e estratégia são essenciais, e compensa planejar 
com meses de antecedência, ajustar horários, trabalhar com 
prazos realistas e com comprometimento. Ao completar seu 
trabalho em estágios e dividir grandes projetos em seções 
menores, você constatará que é capaz de lidar com enormes 
responsabilidades. Agora não receberá nada de graça, porém o 
trabalho intenso será recompensado a longo prazo. Logo, 
arregace as mangas e comece.

PESSOAL - IDENTIDADE: Estratégia a longo prazo
No início desse período você provavelmente não estará de bem 
consigo mesmo. Talvez sinta que não obtém, ou não merece, 
reconhecimento. Há um forte sentimento interior que deve juntar 
todas as suas forças e fazer algo que valha a pena e quanto 
mais cedo o fizer, melhor se sentirá. Há um sentimento geral de 
ser oprimido pelas obrigações e pode haver grande pressão para
corresponder às expectativas dos demais.
É um período para responsabilizar-se por sua própria vida e 
definir novos objetivos, embora possa enviar sinais fortes para 
outras pessoas, especificamente parentes, de que á capaz de 
tomar conta de si mesmo. Ao corresponder às expectativas do 
tempo, pode desenvolver um sentimento interno de auto-
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satisfação, baseado nos resultados originados pelo esforço e 
pelo trabalho. Terá que enfrentar problemas consideráveis com 
relação a identidade e auto-suficiência. Desse período surgirá 
uma pessoa mais forte e mais confiante em si mesma.

Emoções

Júpiter Transitando Trígono Lua

22/06/2014 -> 22/09/2014

12 13 14 15

Esta influência formativa e de longo prazo tornará você apto para
concretizar o seu potencial criativo na área a seguir. Tente 
aproveitar ao máximo as oportunidades que estão surgindo e 
ficando ao seu alcance.

PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Expanda a sua base.
Essa influência depende grandemente da importância do papel 
desempenhado pela segurança em sua vida profissional. Se a 
segurança for prioritária, você desejará aumentar as bases do 
que quer que represente segurança para você agora. Como isto 
pode referir-se a propriedade, você pode desejar mudar para 
uma casa ou negócio maiores e certamente será compensatório 
investir em terras e imóveis. Contanto que possa confiar em seus
instintos com respeito a essas questões, a aquisição ou 
expansão de propriedades será favorecida.
Para algumas pessoas, liberdade e alargamento dos horizontes é
mais importante do que segurança. A necessidade de conhecer 
países estrangeiros, seus povos e sua cultura, pode 
desempenhar função importante no ponto atual de sua carreira. 
Confie em seus pressentimentos - seus poderes intuitivos estão 
em seu ponto máximo nesse período, e terá entusiasmo bastante
para fazer face a qualquer desafio. No entanto, poderá constatar 
que seus interesses situam-se fora da esfera profissional. É para 
você um período denso do ponto de vista emocional. Logo, você 
provavelmente também quererá utilizar suas energias em 
assuntos domésticos ou familiares.

PESSOAL - EMOÇÕES: Expanda a sua base
Este é um período em que seus sentimentos e emoções exercem
poder enorme em sua vida. Esperanças e sonhos para o futuro 
serão forças que o impulsionarão e o guiarão para agir. De modo
geral, deverá ter certo grau de sorte para realizar seus maiores 
sonhos nesse período. É provavelmente uma conseqüência 
natural do entusiasmo que investe em todas as questões. Pode 
esperar uma expansão de seus horizontes e um aprofundamento
de sua capacidade para demonstrar sentimentos. Você aprende 
algo sobre o mistério da vida, o que traz novo sentido à sua 
existência.
Pode ser fortemente inspirado por uma visão de futuro ligada a 
felicidade doméstica, lar ou crianças. No entanto, há uma 
tendência ao exagero. Se esperar chegar à realização de sonhos
emocionais, haverá tantas que você simplesmente não 
conseguirá escolher. Ademais, sua sugestionabilidade está em 
seu ponto máximo. Você acredita no que quer acreditar. 
Quaisquer que sejam os resultados concretos, se houver, nesse 
período, você tomará contato profundo com seu poder emocional
e será recompensado adquirindo maior compreensão.

Júpiter Transitando Oposição Lua

20/05/2012 -> 15/04/2013

12 13 14 15

Leia página4: "Júpiter Transitando Trígono Lua"

Saturno Transitando Conjunção Lua

02/12/2014 -> 31/12/2014

12 13 14 15

Você pode esperar alterações fortíssimas nesta área, quando 
tiver aprendido a integrar na sua vida a influência seguinte.

PROFISSIONAL - VALORES: Auto-suficiência emocional
Assuntos ligados a segurança econômica e profissional tornam-
se prementes nesse período e você sentirá forte impulso para 
superar qualquer fraqueza nesse domínio. No entanto, muitas 
dificuldades devem ser esperadas, especialmente se se deixar 
levar por expectativas imaturas, ou confiar demasiadamente nos 
outros. Um comportamento infantil agora não o levará a lugar 
algum e se não tiver controle consciente sobre suas reações 
emocionais, poderá tornar-se impopular.
A atmosfera em seu ambiente de trabalho pode estar um tanto 
pesada atualmente, talvez por causa de uma mulher mais velha 
que tente impor sua autoridade. Quanto mais maduro for, melhor 
saberá lidar com situações que o põem à prova. Deve saber o 
momento de estabelecer limites, ao mesmo tempo cumprindo 
suas responsabilidades. Pode desenvolver autodisciplina e 
paciência para trabalhar com pessoas em dificuldades, se assim 
o escolher.

PESSOAL - EMOÇÕES: Auto-suficiência emocional
Durante esse período de desafios emocionais você se tornará 
mais maduro e auto-suficiente. Porém normalmente não é um 
período feliz, em parte porque a segurança já não é o que era. 
Você deve utilizar seu tempo para construir fundações mais 
seguras para a sua vida e não pode esperar grande apoio dos 
demais durante esse período. Cabe a você assumir as 
responsabilidades sem queixas e com dignidade.
O tempo pode arrastar-se agora porque deve gastar mais tempo 
atentando para os detalhes diários e fazendo com que as coisas 
funcionem em termos práticos. Em um nível interior, você está 
confrontado à necessidade de mudar ou de controlar hábitos e 
emoções inconscientes. De nada adianta deixar que seu 
temperamento, seu ciúme, sua distância ou sua teimosia 
entravem um relacionamento gratificante. O período exige uma 
evolução emocional. Logo, páre de dar desculpas e comece a 
esforçar-se.
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Saturno Transitando Conjunção MC

10/05/2012 -> 09/08/2012

12 13 14 15

Vão ocorrer modificações importantes na área de sua vida 
descrita neste capítulo. Você virá a integrar nessa área um novo 
comportamento pessoal e novas atitudes.

PROFISSIONAL - OBJETIVOS: Realização dos objetivos
Se tiver trabalhado com afinco e responsabilidade, este é o 
período em que pode alcançar os píncaros do sucesso. Senão, 
agora haverá uma segunda chance. Assuma compromissos, 
mais responsabilidades e deixe de lamentar-se sobre o modo 
com que os demais lidam com a autoridade. Poderá fazer uma 
contribuição duradoura para a sociedade neste período.

PESSOAL - OBJETIVOS: Realização dos objetivos
Nesse período, compromissos profissionais têm prioridade sobre 
a vida familiar e doméstica. Assim, tente estabelecer limites no 
que diz respeito a exigências domésticas durante certo tempo. O 
sucesso profissional que construir agora terá posteriormente 
efeito muito benéfico sobre a família. Se tiver um relacionamento,
provavelmente será mais bem sucedido se deixar que seu 
parceiro tome conta da casa, enquanto você administra a parte 
financeira. As coisas poderão mudar mais tarde, porém agora 
será benéfico trabalhar com afinco para realizar objetivos.

Urano Transitando Trígono Lua

01/01/2012 -> 19/12/2013

12 13 14 15

Esta influência formativa e de longo prazo tornará você apto para
concretizar o seu potencial criativo na área a seguir. Tente 
aproveitar ao máximo as oportunidades que estão surgindo e 
ficando ao seu alcance.

PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Mudança de ambiente
É um período empolgante e talvez perturbador por causa de 
mudanças radicais e inesperadas em seu meio ambiente. Não 
espere sentir-se muito seguro agora. O período requer 
flexibilidade quanto a hábitos e local de trabalho. Poderá haver 
mais viagens do que habitualmente e há maior possibilidade de 
compromissos internacionais que talvez envolvam contato com 
pessoas de culturas exóticas. A atenção crescente com questões
sociais pode inspirá-lo para trabalhar com pessoas de algum 
modo à margem da sociedade, quer refugiados ou estranhos a 
ela.
Nesse período, haverá grande despertar de suas emoções e 
você poderá adquirir maior conhecimento sobre os processos 
inconscientes. Se puder integrar essa consciência ao seu 
trabalho, estará utilizando talentos recém descobertos para lidar 
com as pessoas, especialmente no que diz respeito às atividades
ligadas à conscientização. Há nesse momento forte 
probabilidade de envolvimento profissional com grupos e 
empreendimentos coletivos.

PESSOAL - EMOÇÕES: Mudança de ambiente
É um período de agitação emocional e mudança imprevisível, 
que afetará profundamente o meio em que vive. podem ocorrer 

fatos que o perturbam emocionalmente o e forçarão a aumentar 
sua percepção da mente inconsciente e reações emocionais 
habituais. Maior consciência e objetividade são necessários ao 
lidar com seus sentimentos agora. Na verdade, há uma 
necessidade crescente de mudanças, o que afetará a vida 
familiar. Há grande impulso para levar uma vida cigana e de fato 
pode ser que mude com freqüência ou tenha acomodações 
temporárias durante certo período.
Se estiver pensando em mudar de casa, é o momento em que 
isto acontecerá. É bom ser um tanto impulsivo agora, contanto 
que você se libere de ambientes que já não significam nada para 
você. No entanto, não é um bom momento para estabelecer-se. 
É melhor estar em movimento, viajar e descobrir novos lugares, 
países e pessoas, sem se deixar amarrar durante muito tempo. 
Pode ocorrer um vínculo importante com um grupo anti-
convencional agora e você se sentirá atraído por pessoas que 
vivem à margem da sociedade.

Netuno Transitando Quadratura Lua

15/03/2012 -> 31/12/2014

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Refinar as emoções
É um período maravilhoso para estimular a fantasia e a 
imaginação, porém não para realizar ambições sérias. Sua 
sensibilidade emocional está em seu ponto máximo nesse 
período, você é magoado com facilidade e perturba-se 
freqüentemente com influências negativas em seu meio 
ambiente. No entanto, se estiver trabalhando em um nível 
emocional ou ambiental, e este é um bom momento para tais 
atividades, pode esperar consciência mais desperta e habilidade.
É um momento excelente para maior conscientização e maior 
respeito pela natureza. Habilidades intuitivas e espirituais podem 
ser treinadas e refinadas.
Provavelmente sente agora grande descontentamento, talvez por
causa de dissolução ou distrações no ambiente doméstico. Se as
condições forem adversas, lembre-se que a aceitação é mais 
efetiva do que a ação. Você aprenderá muito dando mais 
atenção às suas necessidades emocionais. Logo, não ignore 
seus sentimentos interiores, mesmo que pareçam desagradáveis
à primeira vista. Seu primeiro trabalho consiste em aumentar seu
espectro emocional e cultivar maior interesse e identificação com
os processos emocionais aos quais os demais estão sendo 
submetidos.

PESSOAL - EMOÇÕES: Refinar emoções
Durante este período você terá a oportunidade de entrar em 
contato com estados emocionais que ignorou durante um longo 
período. Os sentimentos aflorarão à superfície e você terá uma 
sensação indefinível de insatisfação, sem ser capaz de 
determinar a causa precisa. Poderá ouvir queixas sobre 
frustração ou decepção consigo mesmo ou com seu parceiro.
O que realmente está acontecendo é que você se torna 
consciente de novas necessidades emocionais que deve 
expressar para enriquecer sua vida futura. O primeiro estágio é a 
insatisfação, o seguinte é agir para expressar seus sentimentos. 
Isto pode ser realizado ao cultivar o espírito de cooperação em 
relação aos demais, reconhecendo que todas as pessoas tem 
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suas tristezas interiores. Pode também querer comungar com a 
natureza, para desenvolver sua prática espiritual ou ser mais 
criativo, especialmente do ponto de vista musical. De nada 
adianta esperar que seu parceiro satisfaça essas necessidades 
agora. Se o fizer, é certo que se decepcionará.

Pensamento

Júpiter Transitando Quadratura Mercúrio

12/03/2012 -> 07/06/2012

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - PENSAMENTO: Aumentando os contatos
O efeito dessa influência depende em grande parte de como 
emprega seus talentos mentais em sua profissão. Este é o 
momento de investir suas habilidades mentais. Cultura é poder. 
Logo, terá compensação ao freqüentar cursos, encontrar 
pessoas e aumentar sua esfera de influência. Você pode esperar
um aumento do tempo gasto em viagens. Assim, tente direcionar 
esta zona de sua vida. Você deveria realizar mais para aumentar 
sua rede de contatos. Assim, tenha certeza de estar disponível 
por meio do telefone, fax ou computador. Você falará, viajará e 
escreverá mais.
Se tiver sonhos no que diz respeito a escrever ou enviar qualquer
mensagem para o público, agora é o momento de realizá-los e 
há forte disposição para o sucesso nessas questões. É em geral 
um momento ótimo para negociar e barganhar, realizar negócios 
e capitalizar os contatos em seu país e no exterior. No entanto, 
você pode falar demais e ser muito exigente do ponto de vista 
intelectual. Disponha de tempo para ouvir as opiniões e os 
conselhos dos demais. Senão, poderá julgar mal.

PESSOAL - MENTALIDADE: Aumentando os contatos
É um período para expandir sua curiosidade intelectual que pode
se refletir em muitos domínios de sua vida. Provavelmente 
devorará livros e programas de televisão nesse período para 
satisfazer sua necessidade de adquirir conhecimentos. Também 
será um processo importante para você tecer os fios da 
informação formando uma só peça, para que veja um modelo 
significativo nos detalhes que o cercam.
É um período para atualizar-se e deixar que seus pensamentos 
se fertilizem pelo contato com uma grande variedade de pessoas
com visões de vida diferentes. Deve estar fervilhando de idéias. 
Logo, deve colocá-las no papel ou mostrá-las a um público 
maior. Embora este seja de modo geral um período otimista, há o
risco de perder seu senso de proporção, especialmente se tiver 
tendência a preocupar-se ou fantasiar. Conhecendo o poder da 
mente para criar o futuro, seria prudente orientar seus 
pensamentos para canais construtivos.

Júpiter Transitando Trígono Mercúrio

26/07/2012 -> 21/06/2013

12 13 14 15

Leia página6: "Júpiter Transitando Quadratura Mercúrio"

Júpiter Transitando Oposição Mercúrio

27/08/2014 -> 31/12/2014

12 13 14 15

Leia página6: "Júpiter Transitando Quadratura Mercúrio"

Saturno Transitando Quadratura Mercúrio

20/10/2013 -> 19/11/2014

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - PENSAMENTO: Autodisciplina mental
Agora enfrenta o desafio de organizar-se e administrar seu 
tempo racionalmente. Há ênfase específica no aumento e na 
consolidação de seus talentos. Projetos a longo prazo para 
cursos de treinamento ou aperfeiçoamento intelectual podem ser 
criados. Bloqueios de comunicação ou escrita devem ser 
superados. Você agora pode desenvolver a disciplina mental 
necessária para atingir seus objetivos. Preveja problemas de 
comunicação e preveja o adiamento de planos ou a organização 
de uma viagem. Deve dar muito mais atenção aos detalhes. 
Cuidado com as letrinhas miúdas ao assinar contratos.
Aprender a economizar palavras e mensagens constitui uma 
lição essencial durante esse período. Como expressar-se de 
modo eficaz no menor tempo possível? Se desenvolver 
autodisciplina para organizar sua vida quotidiana para que possa 
realizar mudanças de pensamento, pode prever resultados a 
longo prazo muito satisfatórios. Nesse período há grande ênfase 
em negócios, porém algumas pequenas irritações. Lide com um 
problema de cada vez, seja paciente, e enfrente os desafios com 
estratégias a longo prazo.

PESSOAL - PENSAMENTO: Autodisciplina mental
É um período em que tem preocupações maiores do que a 
média. Existem muitas questões práticas a serem resolvidas e 
não há outra alternativa senão cuidar de cada uma e concentrar-
se em uma de cada vez. É importante organizar seu tempo de 
maneira mais eficaz. Problemas surgem especificamente no 
campo da comunicação. É um período para distinguir os 
problemas e encontrar soluções práticas.
Se se sentir inseguro a respeito de suas habilidades intelectuais 
ou que lhe falta o treino necessário para fazer o que quer, então 
deve assumir o compromisso de progredir já. Deve utilizar mais 
tempo conversando e ouvindo seu parceiro. Há questões que 
precisam ser resolvidas. Pode haver problemas ligados a 
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relacionamentos com irmãos ou vizinhos e se for paciente e 
eficiente poderá encontrar soluções a longo prazo. Discipline sua
vida diária e realize seus sonhos de criatividade.

Saturno Transitando Trígono Mercúrio

16/04/2012 -> 30/08/2012

12 13 14 15

Leia página6: "Saturno Transitando Quadratura Mercúrio"

Valores

Júpiter Transitando Quadratura Vênus

01/01/2012 -> 24/04/2012

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - VALORES: Bênçãos
Se for uma pessoa de sorte, não pode haver período melhor do 
que este. É o momento em que pessoas influentes, 
especialmente mulheres, podem orientá-lo para o sucesso, e em 
que seus recursos econômicos têm grande possibilidade de 
expansão. O sucesso vem especificamente no campo intelectual,
cultural ou artístico, embora haja boa chance de expandir seus 
negócios. Assuntos ligados a justiça serão agora um motivo de 
preocupação.
Para você é mais importante gozar a vida do que somente 
trabalhar com afinco. Se não puder apreciar os prazeres da vida 
agora, quando o fará? Quais são seus reais valores e objetivos 
em sua carreira? É o momento de incluí-los em seus planos para
o futuro. No entanto, se se abandonar exageradamente aos 
prazeres, poderá lhe custar caro. Atualmente você está muito 
vulnerável e assuntos ligados ao coração podem levá-lo a 
situações onerosas e sem saída. Não queime etapas para obter 
lucro fácil, pois um ganho duvidoso pode levar a perda a longo 
prazo. Você é facilmente seduzido.

PESSOAL - VALORES: Bênçãos
É um período romântico por excelência. Logo, pode esperar que 
assuntos do coração agora tenham prioridade. Se tiver um 
relacionamento, sua necessidade de dar e receber amor será 
muito forte. Assim, libere seus desejos emocionais e eróticos. É 
um período em que o poder da atração romântica e sexual é 
extremamente forte, enquanto a disciplina moral é fraca. Por isso
é importante pesar as necessidades do coração com outros 
custos emocionais. Às vezes é mais importante alimentar e 
aceitar a necessidade de amor do que qualquer outra coisa, às 
vezes não. Deixe que seus ideais de justiça o guiem.
É um excelente momento para viajar e se estiver procurando um 
parceiro, existe um a ser achado em meios estrangeiros, ou em 
instituições culturais ou intelectuais. Não tem tendência a 
apaixonar-se somente por motivos físicos nesse período. 
Necessita de um parceiro que possa estimulá-lo intelectualmente
e aumentar sua percepção da vida e de seus prazeres. Se 

estiver interessado em criatividade, pode ser um período 
maravilhoso, porque compreende melhor as forças estéticas da 
Natureza, vendo a beleza inerente em todas as coisas e sentindo
que a beleza é de algum modo a manifestação da verdade.

Júpiter Transitando Trígono Vênus

07/06/2012 -> 06/05/2013

12 13 14 15

Leia página7: "Júpiter Transitando Quadratura Vênus"

Júpiter Transitando Oposição Vênus

11/07/2014 -> 19/10/2014

12 13 14 15

Leia página7: "Júpiter Transitando Quadratura Vênus"

Júpiter Transitando Conjunção Descendente

11/05/2013 -> 08/08/2013

12 13 14 15

Vão ocorrer modificações importantes na área de sua vida 
descrita neste capítulo. Você virá a integrar nessa área um novo 
comportamento pessoal e novas atitudes.

PROFISSIONAL - PARCERIA: Fortuna pelos outros
Há uma mudança de ênfase em suas relações profissionais 
neste período, e você desejará enveredar-se em assuntos 
profissionais que compreendam maiores contatos com outros ou 
algum tipo de parceria. Poderá encontrar sucesso com 
consultoria e aumentando sua rede de contatos. Nesse período, 
contratos e entendimentos estão favorecidos, contanto que 
mantenha suas esperanças e expectativas dentro da realidade.

PESSOAL - PARCERIA: Fortuna através dos outros
Se tiver um relacionamento, pode esperar acontecimentos 
favoráveis relacionados ao seu parceiro neste período, com 
respeito tanto a viagens quanto a aquisições intelectuais. Novos 
entendimentos podem ser cimentados e uma atmosfera de 
tolerância e liberdade mútuas prevalecerão. Se estiver 
procurando um parceiro, pode esperar certo grau de sorte. 
Contatos no exterior ou com estrangeiros são favorecidos. 
Parcerias trazem desafios intelectuais e novos interesses.
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Saturno Transitando Quadratura Vênus

21/10/2012 -> 19/11/2013

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - VALORES: Construindo seu valor próprio
Problemas econômicos agora tomam a dianteira e você deverá 
provavelmente trabalhar dura e longamente, talvez sem receber 
as recompensas financeiras de que gostaria. Compensa 
economizar, ou fazer investimentos seguros. Com planejamento 
econômico cuidadoso, pode lançar a base do crescimento futuro,
embora o sucesso a curto prazo seja improvável. Pode ser 
necessário agora trabalhar em uma relação profissional e pode 
lhe ser solicitado um comprometimento a longo prazo.
Seria vantajoso prestar mais atenção às influências sutis em sua 
carreira, tais como sua aparência e estilo pessoais. Se desejar 
abrir portas que até agora lhe foram fechadas, aprenda por 
exemplo normas refinadas de diplomacia e supere sua falta de 
jeito e sua timidez ao lidar com as pessoas. Compreensão e 
valorização de gosto e de estilo podem ser as chaves para a tão 
desejada melhoria de status.

PESSOAL - VALORES: Construindo seu valor próprio
Espere agora muitos desafios em suas relações pessoais. Qual a
dimensão de seu compromisso? Seu afeto resiste à prova do 
tempo? Nenhuma relação banal sobreviverá neste período, 
simplesmente porque acha que não tem tempo a perder com 
atenções românticas sem autenticidade. As pessoas que tiverem 
relações a longo prazo atravessarão uma fase de testes. Os 
velhos clichês e juras de amor já não serão suficientes. Um novo 
comprometimento pode ser necessário e mais tempo deve ser 
passado juntos.
O amor e as relações românticas não chegam agora com 
facilidade. De fato é melhor estar sozinho, aumentando sua auto-
valorização e confiança, do que buscar segurança em casos 
amorosos. Um amor estável, que lhe transmita seguraça, 
certamente não virá agora. Assim, não vale a pena gastar tempo 
com relacionamentos mornos. Estaria melhor sozinho. É um 
período para dar, porém não para receber. O contentamento vem
da apreciação da qualidade e não da quantidade do que tem, ao 
invés do que não tem. Isto também se aplica a bens materiais. É 
melhor ficar sem, do que ansiar por alguma coisa que em última 
análise não lhe trará real satisfação.

Energias

Júpiter Transitando Quadratura Marte

18/09/2014 -> 31/12/2014

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - IMPULSO: Entusiasmo esfuziante
É importante para você canalizar a energia e o entusiasmo que 
brotam de seu corpo neste momento. Seu lado competitivo está 
aguçado e tem coragem e visão para competir nas agruras do 
mercado e enfrentar qualquer desafio com que seja confrontado. 
É capaz de superar obstáculos agora e expandir sua esfera de 
ação. Este não é o momento em que se interessará muito por 
atividades diplomáticas. Quer que as coisas sejam realizadas, e 
depressa. Mostra desejo ardente de realizar.
É um momento excelente para atividades pioneiras e expansão 
no exterior. Também é um bom momento para dedicar-se a 
atividades físicas intensas. Há agora uma tendência para 
enfrentar confrontos, o que não é favorecido pelo seu desejo de 
impor suas convicções e crenças aos demais. Poderá tentar abrir
caminhos à força. Embora seja favorável agir de acordo com 
suas convicções a respeito do que é certo e errado, melhor seria 
primeiramente adquirir discernimento e cultivar maior tolerância.

PESSOAL - ENERGIAS: Entusiasmo fervilhante
É um período para ser contagiado por um novo sentido de 
decisão e de vontade de investir sua energia para conseguir o 
que quer. Há um refinamento no sentido da intenção e no 
significado da ação. A sede de viver pode manifestar-se pela 
expansão de seus horizontes durante viagens, aceitando novos 
desafios, voltando à forma com exercícios e treinamento e 
peripécias sexuais. Há forte aumento na energia erótica nesse 
período e homens tornam-se cada vez mais conscientes da 
necessidade de darem a si mesmos provas de sua 
masculinidade. Isto pode manifestar-se no desejo de seduzir e 
conquistar o corpo e o coração de um parceiro conveniente.
As mulheres também se tornam cada vez mais conscientes das 
necessidades sexuais e do poder de atração para o sexo oposto.
Há um desejo de tomar a iniciativa nessas questões. No entanto, 
na verdade é a necessidade de ser estimulado do ponto de vista 
intelectual que é da maior importância para as mulheres no que 
diz respeito à atração nesse período. Uma relação também é 
vista como um meio para expandir os horizontes pessoais e 
aprender mais sobre os homens e sobre a vida em geral. De fato,
esse período tem grande significado no quanto à percepção de 
seu próprio corpo, o que inclui maior consciência sobre a saúde, 
o sistema muscular e a personalidade sexual.

Júpiter Transitando Trígono Marte

30/08/2013 -> 31/07/2014

12 13 14 15

Leia página8: "Júpiter Transitando Quadratura Marte"

Júpiter Transitando Oposição Marte

02/04/2012 -> 26/06/2012

12 13 14 15

Leia página8: "Júpiter Transitando Quadratura Marte"
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Saturno Transitando Conjunção Marte

26/11/2013 -> 28/12/2014

12 13 14 15

Vão ocorrer modificações importantes na área de sua vida 
descrita neste capítulo. Você virá a integrar nessa área um novo 
comportamento pessoal e novas atitudes.

PROFISSIONAL - OBJETIVOS: Aumentar a força de vontade
É o momento de mobilizar reservas de força de vontade e 
realizar seus objetivos com determinação incansável. Pode agora
esperar muita resistência, especialmente de homens mais velhos
em posição de autoridade. Esforços, estratégias a longo prazo e 
trabalho intenso constituem o remédio para os problemas que 
surgirem nesse período. Ações corajosas levam à construção de 
edificações duradouras.
Primeiramente é necessário superar a falta de confiança. Talvez 
senta que existem homens mais experientes disponíveis para os 
cargos que pretende, porém com treinamento e perseverança 
poderá, no devido tempo, realizar os objetivos estabelecidos. Se 
não conseguir, tente várias vezes. Você se tornará mais forte e 
mais eficiente. Grande satisfação pode ser alcançada com 
capacidade de organização e autodisciplina. Se vencer o desafio,
alcançará o sucesso. É um momento excelente para trabalho 
físico intenso, especificamente na construção.

PESSOAL - ENERGIAS: Aumentar a força de vontade
Este período pode ser de provas e muitos obstáculos virão. No 
entanto, com trabalho árduo e determinação, você deverá poder 
fazer com que tudo se realize como quer, finalmente. Os homens
se sentirão inseguros neste período e haverá especialmente um 
ponto de interrogação sobre suas necessidades e desempenho 
sexuais. Pode hesitar em tomar a iniciativa nessas questões por 
medo de ser rejeitado, embora seja precisamente nesse período 
que o homem pode estabelecer contato com seu corpo, aprender
mais sobre suas necessidades e aumentar a confiança e sua 
positividade para lidar com relacionamentos sexuais. No entanto,
as circunstâncias podem impor menos sexo nesse período.
Mulheres que conhecem essa influência também se preocuparão
com seu corpo, especialmente quanto aos bloqueios que 
impedem o gozo espontâneo dos prazeres eróticos. Será 
beneficiado se utilizar mais tempo em uma relação para 
aumentar o contato sexual. Mais paciência é necessária na fase 
de aquecimento e menos concentração nas zonas erógenas. 
Poderá lidar com muitos temores sexuais sobre domínio e 
autoridade e o efeito a longo prazo sobre a sexualidade pode ser 
benéfico. Por vezes um homem mais velho e mais experiente 
entra em sua vida nesse momento. Ambos os sexos serão 
beneficiados por mais exercício ou treinamento por meio de 
cultura física, ginástica aeróbica e semelhantes.

Urano Transitando Conjunção IC

18/04/2014 -> 06/11/2014

12 13 14 15

Você pode esperar alterações fortíssimas nesta área, quando 
tiver aprendido a integrar na sua vida a influência seguinte.

PROFISSIONAL - BASE: Vida cigana

Embora essa influência exerça seu efeito mais notável em sua 
vida doméstica, você pode esperar certos ajustes em sua 
carreira. Deve haver grande flexibilidade agora, especificamente 
porque pode haver uma mudança em seu ambiente de trabalho. 
Pode considerar trabalhar no exterior, ou aumentar seus contatos
internacionais. Também é um bom período para trabalhar de 
modo mais independente, talvez como "free-lance" ou tornando-
se autônomo.
Esteja certo de que este é um período de instabilidade. Assim, 
não se apegue a idéias antiquadas sobre segurança. Se fatos 
repentinos ocorrerem e o forçarem a mudar a ênfase de sua 
carreira, receba-os de braços abertos, apesar de poder haver um
período de insegurança. Trabalho ou treinamento podem exigir 
um período de afastamento de casa ou acomodações 
temporárias, porém isto só vem a acrescentar à empolgação do 
período.

PESSOAL - BASE: Vida cigana
Mudanças radicais em seu meio podem ocorrer agora. Em casos
extremos, você mudará de casa ou até emigrará. Poderá 
encontrar-se indeciso entre dois locais de residência. Não espere
estabelecer-se nesse período, mas tente aproveitar as vantagens
da vida nômade, nenhum vínculo e total liberdade. É muito 
provável que assuntos ligados a parcerias e a relacionamentos 
familiares estejam em suspenso nesse momento. Afirme sua 
independência emocional libertando-se dos laços sentimentais 
que se tornaram inúteis. Se for jovem, isto significará mudar para
longe de sua família. Se for em um casamento feliz, poderá 
indicar mudança de casa ou viagem para algum país exótico por 
alguns meses.
Mudanças domésticas ocorrem e a palavra chave para este 
período é ausência de compromissos. Não é um período em que 
queira sentir-se pressionado por um empréstimo. Também é um 
período em que adquire maior consciência de sua influência 
emocional inconsciente e dos vínculos que entravaram seu 
crescimento. Poderá adquirir grande percepção de suas energias
emocionais e envolver-se em alguma empresa coletiva que lhe 
dará maior compreensão sobre a maneira como as pessoas se 
relacionam quando vivem juntas. Este é um excelente período 
para vida experimental, energia auto-suficiente em sua casa e 
para harmonizar-se com as tendências do grupo em seu país 
natal.

Sabedoria

Júpiter Transitando Conjunção Júpiter

13/07/2012 -> 10/06/2013

12 13 14 15

Vão ocorrer modificações importantes na área de sua vida 
descrita neste capítulo. Você virá a integrar nessa área um novo 
comportamento pessoal e novas atitudes.

PROFISSIONAL - SABEDORIA: Desenvolvimento da percepção
Como Júpiter representa áreas em sua vida nas quais as 
esperanças e as visões para o futuro são prioritárias, assim como
a necessidade de obter compreensão e significado, você pode 
esperar um aumento de atenção e de atividades nesses campos 
desde já. Se for motivado pela necessidade de expansão e de 
crescimento, pode então esperar progressos. Há maior 
concentração em sua habilidade para agir com valores morais e 
manter-se fiel às suas convicções sobre a sociedade. É o 
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momento para refinar seu julgamento e manifestar sua 
capacidade de guiar e aconselhar os demais. Se tiver tendência 
a superestimar-se, tolerar fraquezas morais ou fazer julgamentos
prematuros, será agora confrontado a esse aspecto de sua 
personalidade. No entanto, se autodisciplina e cuidado natural 
constituírem parte de sua natureza, poderá tirar proveito das 
oportunidades para expandir-se.

PESSOAL - SABEDORIA: Desenvolvimento da percepção
Júpiter leva 12 anos para dar a volta no Sol. Logo, voltará à sua 
própria posição nas idades de 12, 24, 36, etc. e será ativado 
pelos aspectos principais a cada 2 anos. Durante essas fases de 
sua vida, você pode aumentar sua percepção e sua 
compreensão, e ligar-se à parte mais essencial de sua vida que 
lhe traz um sentido de finalidade e significação. É nesses 
períodos que você redescobre sua alegria de viver e sua fé no 
futuro. Por sua vez, isto fará com que se torne fértil e cresça. No 
entanto, se não for do tipo super-confiante ou imodesto, nesse 
período aprenderá uma lição. Suas esperanças e visões para o 
futuro devem ficar dentro dos limites das possibilidades e se não 
mantiver os pés na terra, a longo prazo sairá perdendo.

Saturno Transitando Trígono Júpiter

22/05/2012 -> 28/07/2012

12 13 14 15

Esta influência formativa e de longo prazo tornará você apto para
concretizar o seu potencial criativo na área a seguir. Tente 
aproveitar ao máximo as oportunidades que estão surgindo e 
ficando ao seu alcance.

PROFISSIONAL - SABEDORIA: A oportunidade bate à sua porta
Pode ser um bom momento em sua vida profissional, se estiver 
preparado para canalizar sua visão de futuro para construir 
alguma coisa duradoura. Portas poderão abrir-se para você, se 
tiver efetuado o trabalho de base necessário. Você pode ao 
menos colher o benefício de todos os esforços envidados para 
aperfeiçoar seu treinamento e experiência. Autoridades 
confiáveis mostram reconhecimento, o que pode levar a uma 
mudança de status ou promoção merecida.
Se superestimar suas habilidades, e esperar obter sucesso sem 
esforços, então haverá pouco benefício nesse período. Prepare-
se para trabalhar com mais afinco, para exercer maior influência 
e talvez para viagens ligadas às suas responsabilidades 
profissionais. É um bom momento para lidar com autoridades e 
para formalizar compromissos futuros a longo prazo.

PESSOAL - SABEDORIA: A oportunidade bate à sua porta
Você poderá esperar alguma consolidação em sua vida que lhe 
trará maior segurança. Se tiver sorte, será beneficiado com 
negócios imobiliários ou compra de casa. Seu status será 
formalmente confirmado de um modo ou de outro. Pode subir 
alguns degraus na vida, se estiver preparado para fazer os 
esforços necessários e ter expectativas positivas em relação ao 
futuro.
Você é desafiado para superar os fatos negativos agora e para 
trabalhar em sua capacidade pessoal para acreditar em si 
mesmo e ter fé no futuro. Pode ajudar redefinir seus valores 
espirituais e fazer esforços concretos para construir uma base 
mais espiritual. Este é o momento de fazer com que suas 
opiniões fiquem claras e adotar um ponto de vista firme.

Júpiter Transitando Através 4 Casa

01/01/2012 -> 07/04/2012
PROFISSIONAL - SABEDORIA: Ampliando suas raízes
Você tem a capacidade neste momento de ampliar a sua 
sensação de segurança e de raízes. O sucesso e a satisfação 
ligados à casa e à família criam alicerces para uma força 
emocional maior, com relação a sua carreira. Poderá vir a 
desfrutar de boa fortuna, ligada à terra e à propriedade, 
desfrutando de maior dedicação de sua família.

PESSOAL - SABEDORIA: Ampliando suas raízes
Você tem a oportunidade de realmente apreciar a vida em família
nesse período. Boa sorte e um excedente de energia podem ser 
utilizados para criar condições ainda melhores em sua vida 
doméstica. É o momento de felicidade através dos filhos e há 
boas possibilidades de expansão doméstica. A família também 
poderá expandir-se. Em seu aspecto interior, aumentará 
consideravelmente sua introspecção em relação a fatores 
emocionais e condicionantes, o que enriquecerá as relações 
íntimas.

Júpiter Transitando Através 5 Casa

08/04/2012 -> 18/07/2012
PROFISSIONAL - SABEDORIA: Sinta-se bem
Um aumento muito esperado de autoconfiança poderá ser usado 
para criar sucesso e reconhecimento em sua vida profissional. 
Se tem interesses criativos este é o momento de expor os seus 
talentos para o público. O seu carisma está no ápice, assim é 
uma questão de arriscar e confiar em si mesmo. Não esconda a 
sua capacidade - pense positivamente e espere ganhar.

PESSOAL - SABEDORIA: Sinta-se bem
O que quer mais que esteja acontecendo em sua vida, espere 
confirmação profunda sobre si mesmo nesse período, 
especialmente quanto ao amor, mas também ligada a crianças e 
negócios criativos. É um período de sorte e você pode esperar 
ser cortejado e admirado. É em parte o resultado de um 
sensação crescente de autoconfiança que funciona como um 
ímã sobre os demais. Agora pode esperar maior auto-
conhecimento e compreensão. Tem um excesso de energia que 
lhe permite apreciar mais a vida.

Júpiter Transitando Através 6 Casa

19/07/2012 -> 31/12/2012
PROFISSIONAL - SABEDORIA: Visão global
Este é um período muito ocupado com a probabilidade de 
expansão de seus compromissos de trabalho tanto em casa, 
quanto do ponto de vista profissional. Como tal pode aprender 
algo sobre a importância de delegar trabalho. Você deve manter 
uma visão global e motivar os outros com relação ao futuro. Suas
opiniões serão estimadas no trabalho se for receptivo às idéias 
das outras pessoas. Pode haver possibilidades de expansão no 
exterior. Tire proveito agora de todas as oportunidades para 
promoção. Planeje o futuro.

PESSOAL - SABEDORIA: Um sentido para o cotidiano
Um forte sentido da importância dos pequenos fatos que 
compõem sua vida diária o inspiram nesse período. Pode 
encontrar prazer nos pequenos ritos da vida, desde limpar a casa
até cuidar de uma criança. Utilize seu tempo para ocupar-se com
as coisas que lhe trazem prazer e seja generoso ao dedicar 
tempo e atenção aos que o gostam de você. Você pode obter 
maior discernimento sobre assuntos ligados a saúde agora ou 
expandir sua compreensão freqüentando cursos relacionados ao 
corpo e à mente.
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Júpiter Transitando Através 5 Casa

01/01/2013 -> 01/03/2013
Leia página10: "Júpiter Transitando Através 5 Casa"

Júpiter Transitando Através 6 Casa

02/03/2013 -> 24/06/2013
Leia página10: "Júpiter Transitando Através 6 Casa"

Júpiter Transitando Através 7 Casa

25/06/2013 -> 08/08/2014
PROFISSIONAL - SABEDORIA: Perspicácia através dos outros
Terá sorte através de encontros fortuitos outras pessoas. 
Pessoas influentes e sábias podem trazer oportunidades de 
expansão e talvez de viagens. Você pode avançar do ponto de 
vista profissional ampliando o seu círculo de influência e fazendo 
as conexões certas. Este é o momento em que ficará mais 
perspicaz e terá uma maior compreensão no trato com as outras 
pessoas.

PESSOAL - SABEDORIA: Compreensão através dos outros
Você agora terá sorte com suas parcerias. Será atraído 
especificamente por alguém que respeita por sua sabedoria e 
compreensão e acha que nesse ponto uma relação lhe dá a 
oportunidade de expandir seus horizontes ao invés de limitá-los. 
Sua vida social também será fortemente impulsionada.

Júpiter Transitando Através 8 Casa

09/08/2014 -> 31/12/2014
PROFISSIONAL - SABEDORIA: Crescimento psicológico
Se você for do tipo afortunado, poderá ganhar dinheiro. Se não é,
talvez tenha que lidar com grandes quantias de dinheiro por 
alguma outra razão. Você desenvolverá uma consciência do 
poder de dinheiro e da importância do prestígio, mas também 
poderá vir a experimentar os perigos deste poder, talvez por 
perda ou por alguma questão jurídica. Este é o momento de 
desenvolver força de vontade através de questões ligadas à 
sobrevivência. É um excelente momento para revelar segredos e 
descobrir as causas básicas. A teoria psicológica pode aumentar 
o seu crescimento profissional.

PESSOAL - SABEDORIA: Crescimento psicológico
Este é um período freqüentemente gratificante de sua vida em 
seu aspecto emocional. Você pode ter experiências profundas 
com seu amor, especialmente no campo erótico. Outras relações
também serão beneficiadas por sua habilidade para 
compreender os aspectos ocultos em questão. Seu interesse em 
problemas psicológicos pode expandir-se nesse período, à 
medida que se torna mais consciente sobre o poder oculto de 
experiências ocorridas cedo na vida ou sobre questões ligadas à 
morte.

Desafios

Júpiter Transitando Quadratura Saturno

12/07/2014 -> 20/10/2014

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Expansão de seus limites
É nesse momento de sua vida profissional que a necessidade de 
crescimento e de expansão está confrontada com as forças da 
inércia em sua carreira, ou na sociedade. Tornou-se agora capaz
de avaliar o poder das instituições sobre a sua vida. É desafiado 
para examinar o modo com que estabelece limites a si mesmo ou
ao seu futuro com sistemas restritivos ou falta de visão e fé em 
suas habilidades. Se puder encontrar o ponto de equilíbrio entre 
aprender com experiências passadas e deixar ao mesmo tempo 
que sua visão do futuro o inspire, pode esperar crescimento 
sólido e constante nesse período. É importante expandir-se 
dentro de um certo âmbito e aceitar os limites impostos pelas 
autoridades profissionais. Se o fizer, será uma engrenagem 
importante no desenvolvimento de sua companhia ou na vida 
cultural da sociedade.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA : Expandido seu horizonte
Nesse periodo da vida, você tem a oportunidade de soltar as 
amarras que o prendem e aliviar o peso que o oprime. É o 
momento de que dispõe para ajustar sua percepção do que é 
necessário, tornando-se consciente da arte do possível. A 
restrição dos padrões de vida pode ser substituída ou ajustada 
explorande-se novos caminhos para o futuro. Como é entravado 
por uma sensação de insuficiência ou inferioridade com relação 
às suas habilidades, pode reganhar confiança e fé em si mesmo 
agora definindo objetivos futuros e trabalhando com afinco para 
atingi-los. Pode conquistar para si mesmo um lugar ao sol 
duradouro na sociedade neste momento ao estabelecer novas 
bases para o futuro.

Júpiter Transitando Trígono Saturno

22/06/2013 -> 24/05/2014

12 13 14 15

Leia página11: "Júpiter Transitando Quadratura Saturno"
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Júpiter Transitando Oposição Saturno

01/01/2012 -> 25/04/2012

12 13 14 15

Leia página11: "Júpiter Transitando Quadratura Saturno"

Saturno Transitando Conjunção Saturno

23/10/2012 -> 21/11/2013

12 13 14 15

Você pode esperar alterações fortíssimas nesta área, quando 
tiver aprendido a integrar na sua vida a influência seguinte.

PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Ajustar a direção
Como Saturno leva 29-30 anos para girar na órbita do Sol, a 
cada 5 anos, é este o período em que objetivos devem ser 
estabelecidos. Aos 29 ou 30 anos, no entanto, deve-se proceder 
a uma grande reorientação. Constate cuidadosamente as 
estruturas que edificou em sua vida e porquê. Se não realizar 
mudanças agora, quando o fará? Suas ambições são suas 
próprias, ou você está simplesmente correspondendo às 
expectativas de seus pais ou das personalidades autoritárias da 
sociedade?
É essencial dispender algum tempo detectando exatamente o 
que quer da vida para si mesmo. Deixe de lado toda a bagagem 
desnecessária acumulada em seus esforços para criar sua 
posição profissional na sociedade. Não se preocupe com status 
pessoal e ambição por enquanto e não ouça pessoas que lhe 
dirão o que pensam ser melhor para você. Quanto mais velho 
ficar, mais é importante não desperdiçar tempo tentando realizar 
objetivos carreirísticos superficiais inúteis a longo prazo.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA: Ajustar a direção
Todas as fases do ciclo de 30 anos de Saturno são importantes, 
embora as idades 30, 44 e 52 sejam talvez as mais significativas.
Este é um período em que tem a possibilidade de rever a 
passagem do tempo e fazer desabrochar a sua vida. Você está 
satisfeito com a direção que está tomando? Se não, mude agora.
A mudança não precisa ser radical. Você só tem que definir com 
o que quer realmente utilizar seu tempo. Lembre-se que para 
você a responsabilidade é uma prioridade. O maior prêmio que 
pode dar aos outros consiste em mostrar que está satisfeito com 
a sua própria vida.
É importante alcançar um equilíbrio entre os compromissos 
profissionais e familiares agora. Não se deixe influenciar pelo que
os demais esperam de você. Só você pode saber o que 
realmente precisa na vida. O padrão para decisões neste período
é: Imagine que estivesse em seu leito de morte. O que, então, 
desejaria ter realizado na vida? A decisão errônea agora pode 
significar anos desperdiçados em trabalho insatisfatório.

Netuno Transitando Trígono Saturno

21/03/2014 -> 04/09/2014

12 13 14 15

Esta é uma influência muito benéfica, contudo você pode não 
estar plenamente consciente do processo envolvido. A 
criatividade e as viagens estão em fase particularmente 
vantajosa, na medida em que você expande as suas aptidões e a
sua esfera de influência.

PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Dissolução de estruturas
Suas ambições na vida devem ser revistas nesse período, já que
não pode mais esperar o mesmo tipo de satisfação proveniente 
do trabalho intenso e da realização de objetivos. Os objetivos 
que está tentando alcançar se revelarão indefinidos, até mesmo 
insignificantes. Logo, utilize algum tempo para meditar sobre a 
direção em que sua vida profissional o está conduzindo. 
Contatos com autoridades ou o estabelecimentos de sua própria 
autoridade podem tornar-se especialmente frustrante agora. 
Instituições são varridas pelas novas tendências.
Para algumas pessoas, é um período em que sua segurança 
profissional está realmente minada. Empregos podem ser 
perdidos e economias pessoais enfraquecidas. Fatos construídos
sobre longos períodos de tempo podem ser dissolvidos. Nesse 
momento, nada pode ser feito para salvar um barco que está 
naufragando. Um grau de fatalismo e aceitação pode ser 
necessário por algum tempo. Deixe fatos indesejáveis serem 
varridos com a passagem do tempo, desenvolva paciência e 
comece a definir novos objetivos para o seu futuro.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA: Dissolução das estruturas
Este período pode ser de grande sofrimento para você, porque 
muitas das estruturas e princípios sobre os quais construiu sua 
existência podem se desmanchar. O que quer que para você 
represente autoridade, deve ser revisto e você deve adquirir novo
sentido de flexibilidade. Pessoas e objetos com os quais se 
habituou e sobre os quais depositou sua segurança podem 
escorregar entre seus dedos. Isto traz nova oportunidade para 
que você defina o formato que quer dar à sua vida e para fazer 
novas escolhas quanto àquilo em que pode confiar. Quaisquer 
estruturas ou crenças que tenham sido inflexíveis 
desaparecerão.
É especialmente importante para você considerar objetivos 
materiais a longo prazo e perguntar-se se trazem valores 
duradouros. Quando sua vida terminar, são a qualidade de sua 
vida e os atos que praticou que terão valor. Status pessoal e 
aquisições materiais terão muito pouco significado.

Saturno Transitando Através 10 Casa

01/01/2012 -> 11/11/2013
PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Atingir objetivos
Este é um dos períodos mais ocupados da sua vida profissional e
serão feitas muitas exigências sobre o seu tempo. Se for 
responsável, definir claramente o que quer alcançar e trabalhar 
para atingir as suas metas, você poderá - no tempo oportuno - 
obter grande sucesso. Por outro lado, talvez venha a ter 
problemas com pessoas que ocupam cargos de autoridade. Se 
isto acontecer, talvez não aja de maneira correta para enfrentar 
os desafios encontrados no seu caminho. Aceitando maiores 
responsabilidades e esforçando-se para alcançar o seu pleno 
potencial profissional, no final conseguirá bons resultados. É bom
aprender mais sobre planejamento e estratégia. Você tem o 
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potencial para alcançar as suas metas profissionais agora.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA: Atingir objetivos
É um período de trabalho intenso em que os compromissos 
profissionais lhe deixam menos tempo para a sua família. No 
entanto, um planejamento eficaz o capacitará para cumprir suas 
responsabilidades tanto em casa quanto no trabalho. Você fará 
perguntas sérias sobre seus objetivos na vida e as opções que 
fizer afetarão seu futuro nos próximos anos. Precisa de um 
parceiro nesse período que possa apoiá-lo em seus objetivos 
profissionais e aliviar as pressões em seu ambiente doméstico.

Saturno Transitando Através 11 Casa

12/11/2013 -> 31/12/2014
PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Compromisso social
Durante este período, você será desafiado a superar a sua 
resistência em conhecer socialmente pessoas. O sucesso 
profissional traz compromissos sociais, portanto agora você tem 
que aprender a ampliar a sua influência nesta área e também ter 
mais responsabilidade em assuntos sociais. Você deveria 
dedicar tempo para atividades desinteressadas, trabalhando com
um grupo para concretizar algum projeto a longo prazo. Suas 
ambições profissionais podem ter que ficar em segundo plano. 
Se estiver preparado para ficar mais à vontade em reuniões 
informais, verá que é possível fazer amizades duradouras com 
pessoas influentes.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA: Compromisso social
Nesse período passará mais tempo com seus amigos e estará 
mais preocupado com os problemas destes. É um bom momento
para assumir responsabilidades com pessoas em relação às 
quais sente algum tipo de lealdade. Também é um período 
durante o qual saberá quem são realmente os seus amigos, o 
que poderá levá-lo a reduzir o tempo despendido com 
compromissos sociais desnecessários. Talvez queira assumir 
algum tipo de responsabilidade em sua comunidade local ou 
envolver-se com um grupo que se dedica a ideais sociais.

Originalidade

Júpiter Transitando Conjunção Urano

12/08/2013 -> 17/07/2014

12 13 14 15

Você pode esperar alterações fortíssimas nesta área, quando 
tiver aprendido a integrar na sua vida a influência seguinte.

PROFISSIONAL - ORIGINALIDADE: O futuro já
É o período em que a introspecção e a consciência com respeito 
ao futuro devem ser a força de inspiração e de renovação em 
sua vida profissional. Espere um alargamento considerável de 
seus horizontes, quer por meio de uma viagem de longa 
distância e contato com países e povos exóticos, quer por meio 
de atividades de desenvolvimento mental ligadas ao 
aprofundamento da consciência. O progresso em sua carreira 
depende de sua habilidade para pensar em campos totalmente 
novos e canalizar métodos modernos, no que diz respeito tanto a
tecnologia quanto a métodos revolucionários. É um período de 
possibilidades empolgantes e grande inventividade. Agora a 
necessidade de sentir-se livre e sem compromissos deverá ter 
prioridade sobre as ambições pessoais.

PESSOAL - ORIGINALIDADE: O futuro já
Durante esse período de empolgação e imprevisibilidade, você 
tem forte desejo de expandir os limites de sua consciência. 
Contatos com países e culturas estrangeiros podem arejar sua 
cabeça e experiências em cursos de atividades anti-
convencionais ou grupos experimentais podem lhe dar um 
sentido de destino ou percepção dos aspectos transcendentes 
de sua vida. É um bom período para a astrologia, interesses 
espirituais e para encontrar pessoas com as quais compartilha 
interesses especiais. Logo, faça experiências, corra riscos e solte
seus laços; deixe que venham o desconhecido e o inesperado.

Saturno Transitando Quadratura Urano

31/03/2012 -> 11/09/2012

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - ORIGINALIDADE: Limitação do individualismo
Essa influência pode não ser tão óbvia em sua vida, a menos 
que tenha fortes características de Aquário. É um momento 
benéfico para fazer uso construtivo das técnicas modernas em 
sua carreira, ou talvez tentar realizar interesses ligados a culturas
ou povos exóticos. Obras concretas ou interesses espirituais 
também são favorecidos. Você constatará provavelmente que 
será necessário fazer ajustes em sua tendência a ser um 
estranho e a segurar as rédeas da sociedade. Construir uma 
ponte entre as velhas tradições e as tendências modernas traz 
algumas compensações. Idealismo social e comprometimento 
serão favorecidos.

PESSOAL - ORIGINALIDADE: Limitação do individualismo
Durante essa fase de sua vida, você achará que tem que assumir
mais responsabilidade para os aspectos de sua natureza que são
ousados e instigantes. Figuras autoritárias requererão mais 
autodisciplina e consciência social e não lhe será permitido 
simplesmente aceitar suas visões extremistas. No entanto, este é
um bom momento para aumentar seus interesses por assuntos 
originais e não tradicionais, questões espirituais e consciência 
global, especialmente se tiver planos construtivos nesses 
campos. Pode ser um bom momento para assumir 
compromissos mais formais para com um grupo diferente.

Saturno Transitando Trígono Urano

30/10/2013 -> 29/11/2014

12 13 14 15

Leia página13: "Saturno Transitando Quadratura Urano"
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Urano Transitando Quadratura Urano

28/06/2014 -> 15/08/2014

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - ORIGINALIDADE: Auto-renovação
Todos sentem essa influência em idades semelhantes, a cada 
vez que Urano está em convergência com si próprio durante sua 
órbita anual de 84 anos em torno do Sol. As idades de 21, 42 e 
63 são as mais expressivas para mudanças e reorientação. 
Nesses períodos você é desafiado a efetuar algum tipo de 
renovação em sua carreira. Fatos imprevisíveis perturbam os 
planos e o forçam a acompanhar o ritmo acelerado das 
mudanças no mundo moderno. É favorável alargar seus 
horizontes por meio de viagens e autodesenvolvimento, e 
desfavorável arrastar-se na mesma velha direção. Nesse 
momento, a auto-realização deve ter prioridade sobre status e 
ambições.

PESSOAL - ORIGINALIDADE: Auto-renovação
Urano constitui grandes aspectos exaustivos em sua posição de 
aniversário a cada 21 anos e grandes aspectos positivos a cada 
16 anos. Estes deveriam ser tempos de mudanças empolgantes 
e de experimentação. Não se deixe restringir pelo estabelecido, 
especialmente na forma de pais e parceiros, durante estes 
períodos. É sua função desafiar o status quo e pregar a doutrina 
da renovação e da mudança. Viagens e mudanças de ambiente 
servem para colocá-lo em contato com a energia elétrica da vida.
Inspire-se e corra alguns riscos.

Transcendência

Júpiter Transitando Quadratura Netuno

14/09/2013 -> 12/08/2014

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - TRANSCENDÊNCIA: Bolhas de sabão
Sua imaginação receberá um estímulo enorme nesse período, o 
que pode ser usado em seu benefício se puder canalizar sua 
fantasia para alguma obra criativa, especialmente em relação a 
música, fantasias e arte. Se ser realista constituir parte integral 
de sua personalidade, cuidado. Seu idealismo e sonhos estão 
em seu ponto máximo nesse período, o que pode afetar 
seriamente o seu julgamento. Sua imaginação pode estar 
dominada por grandes esperanças e tem tendência a ligá-las a 
uma bolha que cresce sem cessar até estourar. Sua inspiração 
vai bem, porém cuidado para não ser carregado para um mundo 
de sonhos. Ouça a voz da razão e trabalhe em estágios com 
objetivos que possa constatar.

PESSOAL - TRANSCENDÊNCIA: Bolhas de sabão
Se for um sonhador, este é o momento em que os seus sonhos 
ganham asas e o levam a paisagens surrealistas. Se não quiser 
que suas esperanças se desfaçam, deve ter consciência de seus
limites e deixar-se guiar pelo bom senso. Grandes esperanças 
freqüentemente tornam-se ilusórias. Logo, não deixe que sua 
imaginação fuja de seu controle. No entanto, é um período 
excelente para desenvolver sua imaginação e seu poder de 
visualização. Se escolher, pode enriquecer sua vida com grande 
percepção espiritual e ganhar conhecimento sutil sobre a 
natureza da realidade e a ilusão da identidade.

Júpiter Transitando Trígono Netuno

21/09/2012 -> 22/07/2013

12 13 14 15

Leia página14: "Júpiter Transitando Quadratura Netuno"

Júpiter Transitando Oposição Netuno

01/01/2012 -> 23/02/2012

12 13 14 15

Leia página14: "Júpiter Transitando Quadratura Netuno"

Saturno Transitando Conjunção Netuno

01/01/2012 -> 30/10/2012

12 13 14 15

Vão ocorrer modificações importantes na área de sua vida 
descrita neste capítulo. Você virá a integrar nessa área um novo 
comportamento pessoal e novas atitudes.

PROFISSIONAL - TRANSCENDÊNCIA: Realização dos sonhos
Esta influência pode não ser sentida com muita intensidade, a 
não ser que tenha grande influência de Peixes em seu 
horóscopo. Pode ser difícil fazer planos concretos agora, já que 
as coisas tendem a fluir descontroladamente e os objetivos 
escorregam entre seus dedos. Ao invés de fazer estratégias e 
traçar objetivos a longo prazo, seria vantajoso realizar alguma 
coisa construtiva com seus talentos criativos. Seu maior trunfo 
nesse período é a sua imaginação. Logo, tente pensar em 
utilizações práticas para idéias criativas. Se agir de determinada 
maneira, poderá realizar muitos de seus sonhos e visões já. É 
um período excelente para ajudar os derrotados na sociedade.

PESSOAL - TRANSCENDÊNCIA: Realização dos sonhos
É um período em que você provavelmente prefere ficar sozinho e
isolado. O dinheiro pode estar curto e a segurança ainda mais 
curta. Você é forçado a desenvolver seus recursos internos 
agora, porque estruturas exteriores em sua vida tendem a 
dissolver-se. É um bom período para aumentar sua disciplina 
espiritual ou para fazer planos a longo prazo para 
desenvolvimento e crescimento criativos. Porém de outro modo 
há uma tendência para ficar triste, ou à margem da sociedade. 
No entanto, você pode sentir-se impulsionado a assumir mais 
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responsabilidade para com os que sofrem agora, ou para fazer 
alguns sacrifícios pelos demais. Evite estados mentais negativos 
ou tendências para abuso de álcool ou remédios.

Netuno Transitando Trígono Netuno

01/01/2012 -> 07/01/2012

12 13 14 15

Esta influência formativa e de longo prazo tornará você apto para
concretizar o seu potencial criativo na área a seguir. Tente 
aproveitar ao máximo as oportunidades que estão surgindo e 
ficando ao seu alcance.

PROFISSIONAL - TRANSCENDÊNCIA: Reajuste espiritual
Essa influência é sentida por todos em torno dos 41 anos e como
tal, seu efeito é um tanto geral. No entanto, é importante 
considerar até que ponto sua carreira corresponde aos seus 
sonhos e ideais, porque é um momento em que pode ajustar 
ritmos de trabalho para incorporar alguns de seus sonhos. Se 
tiver predisposição para fuga ou falta de organização, pode 
esperar ser confrontado a uma sensação geral de dissolução. 
Pode compensar tirar algum tempo para você para afinar-se com
a Natureza e interesses espirituais ou criativos. Nesse mesmo 
ponto, pode desejar rever a influência do álcool ou das drogas 
sobre sua vida e fazer algumas modificações.

PESSOAL - TRANSCENDÊNCIA: Reajuste espiritual
Qualquer pessoa que tenha 41 anos conhecerá esta influência, 
embora os de Peixes em seu Ascendente possam reagir mais 
fortemente do que outros. É um bom período para utilizar tempo 
com interesses espirituais, criativos, musicais e artísticos e, de 
modo geral, deve prestar mais atenção às necessidades internas
do que às externas agora. Pode esperar alguma nova orientação 
espiritual, à medida que considerar o significado básico de sua 
vida. Se sentir qualquer desespero interno ou falta de sentido, 
então este é o alarme para tomar medidas que nutram a vida de 
sua alma. Tenha cuidado especificamente com os efeitos 
negativos do álcool e do abuso de remédios.

Transformação

Júpiter Transitando Conjunção Plutão

21/09/2014 -> 31/12/2014

12 13 14 15

Vão ocorrer modificações importantes na área de sua vida 
descrita neste capítulo. Você virá a integrar nessa área um novo 
comportamento pessoal e novas atitudes.

PROFISSIONAL - TRANSFORMAÇÃO: Jogos de poder
Durante este período irá iniciar-se no uso de poder e de segredo 
na esfera profissional. Talvez por ter descoberto fatores 
desconhecidos, corrupção ou abuso de poder atrás de alguma 
fachada profissional, ou porque aprendeu a canalizar seu próprio 
poder ou sua percepção psicológica para a sua carreira. 
Quaisquer que sejam as circunstâncias, pode sentir certa 
ansiedade por causa das circunstâncias aparentemente fora de 
seu controle. Tenha certeza de estar em bons termos com as 

autoridades financeiras e legais, ou ao menos se não estiver, 
esconda as pistas! Muito dinheiro pode estar em jogo nesse 
período, envolvendo grandes ganhos ou perdas. Logo, recorra à 
melhor consultoria financeira possível.

PESSOAL - TRANSFORMAÇÃO: Jogos de poder
Nesse período há uma falha em sua percepção do poder do 
inconsciente para formar sua vida. Você poderá escolher 
desenvolver sua percepção emocional aprendendo mais sobre 
psicologia de algum modo. Se tiver ansiedades ou fobias ocultas,
pode esperar que sejam mais precisas ou que aflorem à 
superfície agora. Embora possa ser perturbador, há uma 
oportunidade única para entender os mecanismos secretos de 
seu pensamento e para eliminar o efeito negativo das 
repressões. Pode de fato tornar-se o explorador intrépido de 
algum território obscuro.

Júpiter Transitando Quadratura Plutão

05/04/2012 -> 29/06/2012

12 13 14 15

Leia página15: "Júpiter Transitando Conjunção Plutão"

Júpiter Transitando Trígono Plutão

01/01/2012 -> 11/02/2012

12 13 14 15

Leia página15: "Júpiter Transitando Conjunção Plutão"

Saturno Transitando Quadratura Plutão

01/12/2013 -> 31/12/2014

12 13 14 15

Em resultado desta influência, vão surgir fatores importantes de 
irritação. No entanto, se você utilizar este período para dar início 
a mudanças dinâmicas importantes, pode fazer progressos 
espetaculares na sua vida.

PROFISSIONAL - TRANSFORMAÇÃO: Vínculos com o poder
Esta influência pode não ser sentida com muita intensidade, a 
não ser que tenha fortes traços de Escorpião. É um período em 
que você é confrontado com manifestações de poder na 
sociedade e talvez seja necessário buscar reservas de força e 
determinação para lidar com situações que parecem estar fora 
de seu controle. Cuidado em seus negócios, com a polícia, 
autoridades tributárias ou personagens do submundo, já que 
poderá encontrar grupos em posição de humilhá-lo. Em assuntos
profissionais, olhe mais perto para o que acontece na superfície. 
Elimine elementos corruptos e dê mais atenção à sua motivação 
quando afirmar seus poderes.

PESSOAL - TRANSFORMAÇÃO: Vínculos com o poder
Embora às vezes um tanto sutil, essa influência pode produzir 
elementos poderosos em seu inconsciente. Se for vítima de 
estados emocionais tais como ciúme e paranóias, agora é o 
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momento de fazer um esforço para lidar com eles. Complexos 
psicológicos profundamente enraizados que se manifestam em 
comportamento obsessivo virão à superfície e quanto mais tentar
reprimi-los, mais eles o dominarão. Há um sinal certo de perigo 
se começar a acusar os demais de comportamento maldoso, ou 
se achar que está sendo ofuscado ou perseguido. Demônios 
internos se manifestam em eventos externos nesse momento, 
embora soluções devam ser achadas dentro de seu próprio ser. 
Pode contatar forças do arquétipo, por exemplo o shamanismo.

Destino

Júpiter Transitando Quadratura Nodo N.,

Júpiter Transitando Quadratura Nodo S.

01/01/2012 -> 05/02/2012

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - DESTINO: Compreensão do karma
Pode esperar um círculo ampliado de contatos nesse período, 
com ênfase especial em pessoas que buscam influenciar a 
sociedade em larga escala. Formadores de opinião, conselheiros
e estrangeiros podem trazer nova perspectiva ligada a 
planejamento futuro. Você pode sentir que seu destino está 
entretecido com algum outro projeto mais importante. Maior 
consciência da direção que deseja dar à sua vida pode implicar 
em alguns ajustes. Não deixe que idéias infladas sobre seu 
destino e importância pessoal o desviem de seu caminho.

PESSOAL - DESTINO: Compreensão do karma
É um período em que os encontros têm significado específico em
termos de karma e de seu conhecimento como alma individual. 
Você pode ter uma experiência poderosa ligada a algum tipo de 
atividade em grupo agora e adquirir maior percepção de sua 
alma e seu destino como ser humano. Também há forte 
tendência a deixar-se arrastar para uma rede de ilusões 
espirituais, embora você certamente tenha experiências 
gratificantes. É atraído por parceiros que têm grande expressão 
para você, para o bem e para o mal.

Júpiter Transitando Trígono Nodo N.,

Júpiter Transitando Sextil Nodo S.

01/04/2012 -> 25/06/2012

12 13 14 15

Leia página16: "Júpiter Transitando Quadratura Nodo N."

Júpiter Transitando Oposição Nodo N.,

Júpiter Transitando Conjunção Nodo S.

28/08/2013 -> 30/07/2014

12 13 14 15

Leia página16: "Júpiter Transitando Quadratura Nodo N."

Saturno Transitando Quadratura Nodo N.,

Saturno Transitando Quadratura Nodo S.

01/01/2012 -> 07/10/2012

12 13 14 15

Este é um tempo de tensão e de mudanças radicais que se 
podem tornar mais aparentes na sua vida doméstica, ou na sua 
carreira. Aproveite o momento para fazer as modificações que 
estão sendo muito necessárias.

PROFISSIONAL - DESTINO: Responsabilidades de grupo
Este período se caracteriza por um compromisso profissional 
com um grupo e as responsabilidades que esse compromisso 
envolvem. Os interesses da coletividade podem revelar-se mais 
importantes para o desenvolvimento de sua carreira do que suas 
próprias ambições ou seu desejo de status. Pessoas mais velhas
investidas de autoridade podem impor limites ao seu 
desenvolvimento e você poderá sentir uma necessidade 
premente de maior autodisciplina para lidar com as exigências 
que lhe são feitas. As decisões tomadas agora tem considerável 
efeito de formação de seu destino. O benefício virá ao subordinar
as necessidades de seu próprio ego ao bem dos outros e ao 
aceitar a mão do destino, já que impulsiona sua carreira.

PESSOAL - DESTINO: Responsabilidades de grupo
É um momento em que o tempo estará a seu favor por um 
período, para que você possa fazer um balanço de suas 
ambições e objetivos na vida e ver onde estes o conduziram. É 
um período fatídico no qual as suas responsabilidades para com 
os demais e seu papel na sociedade podem tornar-se muito 
importantes. Alguns acham que a direção de suas vidas conduz 
a uma via sem saída durante esses meses, ou que planos para o
futuro são fúteis e vazios. Há um benefício que pode obter por 
meio da disciplina espiritual interna, à medida em que as 
necessidades sentidas não podem ser saciadas pelo sucesso 
aparente.
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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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OPRAH WINFREY
Esta análise astrológica é a sua impressão digital cósmica 
pessoal. Nenhuma outra pessoa pode ter exatamente a mesma 
combinação de influências, a menos que tenha nascido no 
mesmo preciso segundo e exatamente no mesmo lugar que 
você. 
Com 10 planetas, 12 signos do Zodíaco e 12 casas, existem 
aproximadamente 1.500 combinações simples no horóscopo, e 
quando você soma a isso os diferentes graus e combinações 
entre os planetas, passa para as dezenas de milhar o número de 
influências que têm que ser pesadas, manipuladas com destreza 
e rearrumadas em qualquer interpretação astrológica.

AS DIFERENTES SEÇÕES
Esta análise astrológica foi projetada para simplificar este 
processo. Ela indica, por exemplo, as forças relativas das 
diferentes influências planetárias, para apoiar o critério de 
julgamento do leitor. Além disso, este relatório escrito está 
dividido em seções sobre identidade, emoções, mentalidade, 
amor e sexualidade, de forma a eliminar as aparentes 
contradições que surgem nas descrições de caráter. No entanto, 
o leitor precisa de ter em mente que certamente irão surgir 
contradições. As pessoas são complexas e têm muitos traços e 
características contraditórias.

PERFIL PROFISSIONAL OU PESSOAL
Cada interpretação pode ser dividida em duas seções principais: 
a profissional e a pessoal. A seção profissional aborda as 
questões: "Quais são os talentos que eu tenho ?" e "Como é que 
posso utilizar esta aptidão ?". A seção pessoal trata dos 
relacionamentos e das causas psicológicas ocultas, e enfrenta a 
pergunta : "Como é que posso melhorar a mim próprio nesta área
?"

PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Esta análise astrológica foi elaborada com nosso programa, o 
Horoscope Interpreter,  que contem também um módulo 
dinâmico e, portanto, vai mais além que uma análise estática do 
caráter da pessoa. Ativando o módulo dinâmico, o programa 
descreve o desenrolar do horóscopo através do tempo. 
Analisando as tendências atuais, é possível, portanto, ao leitor 
ganhar introspeção em eventos ocorridos há pouco tempo, em 
eventos que estão acontecendo no momento presente e em 
tendências do futuro. 
Esperamos sinceramente que o relatório escrito dê àqueles que 
não têm tempo para estudar a astrologia a oportunidade de 
obterem a desejada introspeção, tanto nas suas vidas 
profissionais quanto nas suas vidas pessoais.

ADRIAN ROSS DUNCAN, ASTRÓLOGO
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