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Trajetória de Vida

Ascendente em Sagitário
PROFISSIONAL - TRAJETÓRIA DE VIDA: Influência e 
compreensão
Você é filosófico, ama a liberdade e os horizontes abertos, e 
essas necessidades serão refletidas na sua escolha profissional. 
Seria mais feliz em um emprego que lhe oferecesse 
possibilidades dinâmicas, mudança constante e promessas de 
futuro. Você trabalharia bem em empreendimentos pioneiros, 
especialmente se oferecessem conexões no exterior ou a 
oportunidade de expandir os seus horizontes internos ou 
externos. É pessoa de convicções extremamente fortes e 
acredita apaixonadamente na justiça. Como seus ideais são 
super-importantes para você, tem necessidade de ver seu 
trabalho exercendo, de algum modo, efeito sobre a sociedade. 
Também lhe é essencial sentir que aquilo que faz se insere em 
um significado de escala mais abrangente. Conquistar os 
corações e as mentes das outras pessoas é importante, sendo 
que, assim, poderá se envolver em projetos de educação, 
consultorias, edição e nos mídia, moldando de qualquer modo a 
opinião pública.

PESSOAL - TRAJETÓRIA DE VIDA: Influência e compreensão
Você é alguém poderosamente motivado a entender seu lugar no
mundo e o significado da sua existência. Sua curiosidade e 
necessidade de explorar suas fronteiras o leva a passar um 
tempo considerável em viagens, ao longo de toda a vida. Se ou 
quando preferir uma existência mais estável e pacata, irá ler, 
estudar e discutir para obter maior conhecimento em 
profundidade sobre o mundo.
É uma pessoa naturalmente orientada para a filosofia, 
procurando respostas e o âmago das coisas. Em assuntos de 
parcerias, pode sentir com freqüência que suas opiniões foram 
trivializadas. Vendo as coisas pelo lado oposto, as outras 
pessoas sentem que você se leva demasiadamente a sério. 
Quando é bombástico e opinioso, os outros compensam essa 
atitude sendo, pelo menos aos seus olhos, levianos, volúveis e 
superficiais. A aceitação da verdade como uma coisa relativa e 
múltipla, além de um pouco de humor às suas próprias custas, 
podem tornar você uma pessoa de mais fácil convivência.

Ascendente Sextil Netuno
Apesar de não ser particularmente forte, você vai sentir a 
influência deste aspecto em muitas circunstâncias.
Quando ler o texto que se segue, não perca de vista que irá 
experimentar principalmente os efeitos positivos deste aspecto. 
Se sentirá particularmente estimulado a aprender e a se 
comunicar, no que diz respeito aos assuntos em questão.

PROFISSIONAL - TRAJETÓRIA DE VIDA: O caminho espiritual
Você é raramente motivado por interesses puramente 
ambiciosos e por conseguinte utiliza melhor sua capacidade em 
um trabalho no qual possa investir seus ideais e sonhos. 
Objetivos comuns satisfazem dificilmente as suas necessidades, 
orientadas de preferência para sentimentos e sensibilidade ou 
música e criatividade. Precisa sentir-se impulsionado pelas 
influências além das pessoais.

PESSOAL - TRAJETÓRIA DE VIDA: O caminho espiritual
É importante para você superar um leve sentimento de 
insatisfação ou pesar em sua vida, ambos ligados à direção que 
toma a sua vida com relação aos seus parceiros. Isto envolve 
encontrar um sentido para a sua existência. Interesses criativos 
ou espirituais, e a aquisição de pureza interior podem trazer 

muito à sua harmonia interior tão necessária. É muito 
impressionável e facilmente influenciado pelas vibrações de 
outras pessoas. Assim, tem necessidade de conceder-se 
períodos de repouso.

Ascendente Trígono Plutão
Este aspecto tem força média e sua influência será 
freqüentemente sentida, embora de modo impreciso.
Lembre-se, quando ler esta seção, que a natureza harmoniosa 
deste contato significa que você pode usar criativamente as 
energias, na maioria das vezes sem efeitos negativos.

PROFISSIONAL - TRAJETÓRIA DE VIDA: Aura de mistério
Você é atraído por posições de poder nas quais pode exercer 
controle sobre o seu meio e sobre as relações profissionais. Tem
o poder de lidar com situações desagradáveis de confronto e é 
capaz de tomar decisões sob pressão. Podem haver um lado 
cruel em sua personalidade, já que freqüentemente imagina a 
existência de ameaças à sua posição. Isto indica que pode 
esgotar seus recursos na luta pelo poder.

PESSOAL - TRAJETÓRIA DE VIDA: Aura de mistério
Você tem personalidade magnética e tende a exercer influência 
poderosa em seu meio. Esforços secretos para sentir-se seguro 
em suas relações pessoais podem tornar-se exaustivos, tanto 
para você quanto para os demais. Embora tenha talentos 
psicológicos e habilidade para perceber o que há por trás das 
fachadas, você tende a permitir que ideologias obsessivas ou 
opiniões envenenem seus relacionamentos. Quando desiste de 
controlar, encontra a paz.

Júpiter em Gêmeos Retrógrado
Porque este planeta estava retrógrado no momento do seu 
nascimento, você tem uma lição particular e pessoal a tirar das 
matérias descritas. As experiências serão avaliadas mais em 
nível interno do que externo.

PROFISSIONAL - SABEDORIA: Disciplina e planejamento
Você nasceu em um ano em que estava havendo renovação e 
crescimento no universo da educação, das viagens e da 
comunicação. Como tal, pode tornar-se um agente dessas 
mudanças. Tal tendência se tornará aparente no seu desejo 
insaciável de adquirir conhecimentos e de estabelecer contatos 
com outras pessoas. O interesse pelas línguas, pelo estudo e por
todas as formas de atividade mental pode preencher a maior 
parte da sua vida profissional. É natural que apareça o talento 
para escrever ou para trabalhar com os meios de comunicação, e
tem a capacidade de não perder a perspectiva, mesmo 
trabalhando com grande volume de informação. Controlando o 
poder dos seus pensamentos, pode modelar o futuro da forma 
que o desejar. Essa definição do futuro pode ser mais difícil, no 
entanto, e requer disciplina mental e planejamento, os quais você
deve treinar conscientemente, porque pode acontecer que não 
os tenha espontaneamente. É uma eventualidade a considerar.

PESSOAL - SABEDORIA: Falta de concentração
Por ter um largo leque de interesses, pode faltar-lhe a 
capacidade para se concentrar em um determinado assunto 
durante todo o tempo que seria necessário. Você se distrai 
facilmente e parece querer ocupar sua mente em tempo integral 
e ter opinião sobre seja o que for. Talvez precise de discriminar 
entre o que é útil saber e o que é menos útil. Seus talentos 
residem mais em entender o que é de fato o trabalho da mente, 
podendo atingir o sucesso pessoal quando aprender a aplicar 
técnicas mentais com conhecimento de causa.
Quando você dominar positivamente essa influência, poderá ser 
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uma verdadeira enciclopédia de informação. E, o que é mais, 
pode ter um talento particular para fazer humor. Você se 
apresenta na sua melhor forma quando, em sociedade, troca 
amenidades com os outros.

Júpiter em 6 Casa
PROFISSIONAL - SABEDORIA: Significado diário
Você tem bom senso e capacidade de execução além de 
conseguir criar uma boa atmosfera no trabalho. Isto acontece 
provavelmente porque consegue espalhar ao seu redor uma 
atmosfera de tolerância e otimismo quanto ao futuro. Seus 
colegas apreciarão a sua disposição revigorante e perspicaz no 
trabalho e será bem-aceito em uma posição administrativa. Sua 
capacidade para entender os assuntos mais importantes o leva a
uma posição de executivo, na qual poderá delegar funções. Você
consegue trabalhar sozinho, mas é importante sentir que tem 
uma posição dentro de um empreendimento maior. Promoções 
profissionais poderão levá-lo a viajar ou a morar no exterior. Você
também pode ter um dom para trabalhar com assuntos jurídicos -
seu bom senso deve ser usado, de uma forma ou de outra.

PESSOAL - SABEDORIA: Significado diário
Você é bondoso, prestativo e sabe extrair o melhor do cotidiano 
em um relacionamento. É eficiente no trabalho, porém ao mesmo
tempo sabe criar tempo para relaxar e gozar a vida. Enquanto os 
demais se deixam abater pelas tarefas diárias, você encontra 
alegria nas mesmas e até aumenta sua compreensão para 
assuntos de importância por meio dos rituais diários. É 
magnânimo ao oferecer ajuda e atencioso quando encontra 
necessitados. Pode ter talento especial para assuntos de saúde 
e para canalizar o poder do pensamento positivo em benefício do
corpo e da mente.

Identidade

Sol em Aquário
PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Energize o seu ambiente social
Muita gente acha você uma fonte de inspiração, e na verdade 
você se sente fortemente motivado a manter relacionamentos de 
amizade. Pode se sentir invadido por um sentido de igualdade 
social, e o seu trato com os outros será permeado pelo seu dom 
natural de humanidade e de justiça. Você é perfeitamente 
capacitado para lidar profissionalmente com grupos, e tem 
habilidade para tratar as pessoas como iguais. Paradoxalmente, 
pode lhe ser difícil sentir que faz realmente parte dos grupos que 
se esforçou tanto para formar. Em alguns aspectos você é um 
visionário, e as pessoas sentem instintivamente que isso as 
obriga a fazer mudanças. No entanto, pode não estar disposto a 
mudar você próprio e tem certa tendência para alimentar 
opiniões preconcebidas. Mas, basicamente, é confiável e 
amistoso e é apreciado como bom colega. As suas ambições 
não são explicitamente evidenciadas e raramente aparece como 
ameaça para as pessoas com quem trabalha.

PESSOAL - IDENTIDADE: Energize o seu ambiente social
As grandes mudanças de rumo que acontecem em sua vida 
estão relacionadas com convulsões nos relacionamentos sociais.
À medida que as suas opiniões e crenças mudam, você terá que 
redefinir com quem você gostaria de permanecer. A perda de 
bons amigos, qualquer que tenha sido o motivo, pode assim levar
a uma desagradável sensação de isolamento, enquanto você 
reavalia as suas posições. Seu maior talento é a habilidade 
inconsciente para criar uma atmosfera que se aproxima da 
magia, quando está junto de outras pessoas. Apesar de você ser 
acolhedor e amigável, nos relacionamentos mais íntimos, pode 

se sentir pouco à-vontade quanto a mostrar suas emoções. 
Quando está sob pressão emocional, tende a se fechar e a criar 
certo distanciamento, o que pode ser muito perturbador para seu 
parceiro ou parceira. Um parceiro sensato nunca ficará no 
caminho entre você e seus amigos.

Sol em 2 Casa
PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Criar valores pessoais
Muita da sua energia e atenção está direcionada para a 
construção de uma sólida auto-estima. Enquanto você interpretar
suas experiências como reflexos da sua auto-estima, lutará 
arduamente para estabelecer uma infra-estrutura econômica 
sólida para a sua vida e para a vida dos seus familiares. A 
segurança é um bem muito importante para você, tanto no que 
diz respeito às suas finanças quanto à sua vida de família. Tem 
tendência para preferir um emprego estável a qualquer outro, e a
ele se apegará. Nele, a sua perícia e o seu caráter pessoal serão
os maiores trunfos de que dispõe. Tem habilidade para lidar com 
finanças e com objetos de qualidade. Em assuntos de negócios, 
é uma pessoa de honra, disposta a colocar em jogo a sua 
reputação por amor daqueles para quem trabalha.

PESSOAL - IDENTIDADE: Criar valores pessoais
Os valores materiais e o status são vistos por você como um 
testemunho do valor que atribui a si próprio. Sendo assim, forma 
ligações fortes com muitas coisas e tem um vivo senso de 
valores. Algumas pessoas podem achar você materialista, mas 
para si os bens e as aquisições materiais podem constituir um 
forte alicerce para o crescimento contínuo. O sucesso nessa área
significa que você está, muitas vezes, em posição de ser 
generoso. Precisa de sentir que é respeitado em todas as áreas 
da sua vida. Por esse motivo adota valores convencionais e não 
se afasta deles. É preciso muito, muito mesmo, para conseguir 
que você mude seu ponto de vista ou sua perspectiva. No 
entanto, os períodos que trazem mudanças econômicas poderão 
levá-lo a fazer profundas reavaliações dos seus valores.

Sol Sextil Lua
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que não constitui uma 
configuração forte no seu mapa.
Quando ler o texto que se segue, não perca de vista que irá 
experimentar principalmente os efeitos positivos deste aspecto. 
Se sentirá particularmente estimulado a aprender e a se 
comunicar, no que diz respeito aos assuntos em questão.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Consciente / Inconsciente
Como estes dois astros representam as bases do caráter, o seu 
sucesso dependerá muito da natureza do aspecto entre o Sol e 
Lua e de outras influências planetárias. O ponto principal é a sua 
capacidade de se afirmar sem distorcer inconscientemente as 
reações dos outros. Os contatos harmoniosos entre o Sol e a Lua
indicam um talento para ajudar e fortalecer os outros, pela 
capacidade entendê-los, como também uma riqueza de talentos 
criativos em muitas áreas. Aspectos discordantes dão abertura 
para interpretar mal ou distorcer as reações das pessoas que 
têm influência no mundo. O conflito emocional com pessoas 
ocupando cargos de autoridade pode minar a evolução na vida 
profissional e isto está ligado a uma certa imaturidade da sua 
parte. Geralmente, o problema residirá na instabilidade 
ambiental, provocando conflito entre a sua situação doméstica e 
os seus desejos profissionais. Na conjunção - ou na Lua Nova - 
haverá uma auto-suficiência forte e um caráter fortemente 
integrado, mas pode ser difícil para você adquirir um quadro 
objetivo de si mesmo. Esta seria desvantajoso, caso tenha que 
lidar com os outros em um nível emocional. À medida que 
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amadurecer, você ganhará maior perspicácia a respeito dos 
jogos inconscientes do comportamento humano e em alguns 
casos isto pode levá-lo a escolher um trabalho ligado aos 
cuidados emocionais de outras pessoas.

PESSOAL - IDENTIDADE: Consciente / Inconsciente
À medida em que a lua aumenta e diminui, atravessa diferentes 
fases mostrando sua relação com o Sol. Cada fase tem um efeito
específico na personalidade. Na Lua Nova, ou na conjunção, há 
forte auto-consciência, porém alguma frustração quanto ao 
progresso na vida. Laços do passado têm grande poder sobre a 
natureza das pessoas e freqüentemente entravam o caminho do 
progresso. Nos relacionamentos, a conjunção pode dificultar a 
medida do efeito sobre o parceiro e embora haja grande 
sensibilidade, é sentida de modo muito subjetivo. 
Freqüentemente o vínculo com os pais é único nesse aspecto e a
vida familiar é caracterizada por auto-suficiência em isolamento. 
O pai pode demonstrar uma natureza intensamente emocional ou
atenciosa e a mãe pode ter características fortemente 
independentes.
A lua cheia, ou a oposição, por outro lado produz objetividade 
quase exagerada e as interações emocionais nos 
relacionamentos são praticamente dominantes. Há uma 
tendência para projetar comportamento e atitudes sobre o 
parceiro que na realidade pertencem ao próprio indivíduo. Isto 
pode dever-se a uma educação com grande contraste entre os 
pais. Conforme o caso, houve profunda identificação com um dos
pais em detrimento do outro.
A meia-lua, ou aspecto quadrado, também produz efeito 
harmonioso um em relação ao outro, por meio do aspecto trígono
ou sextil. Há maior facilidade em expressar sentimentos e em 
determinar o efeito de um indivíduo sobre os demais. Qualquer 
que seja o aspecto, terá forte natureza emocional e sentirá um 
grande impulso do passado. Terá instintos bem desenvolvidos e 
talento para mergulhar no reino escuro do inconsciente. De modo
geral, com todos os aspectos entre o Sol e a Lua, é agradável 
exercer a influência da vontade sobre suas emoções, para obter 
maior consciência sobre os programas profundamente 
emocionais que inconscientemente afetam seu comportamento.

Sol Conjunção Mercúrio
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que tem um efeito moderado 
sobre o seu mapa.
Neste aspecto planetário, duas energias estão unificadas. Você 
expressará essa energia de modo muito pessoal, para o bem ou 
para o mal, dependendo de outros fatores em seu mapa.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Subjetividade
Como Mercúrio nunca está além de 28 graus de distância do Sol,
o único aspecto possível entre eles é a conjunção - quanto mais 
perto se encontram, mais forte será este aspecto. Há em você 
um grande talento mental e um desejo inquieto em aprender 
mais e a ganhar experiência. Você gosta de trabalhar em algo 
que lhe dê oportunidade de conhecer as pessoas, já que a 
comunicação é, sem dúvida, um de seus pontos fortes. Você 
odeia estar preso ao trabalho e precisa constantemente de 
estímulo mental. Isto pode conduzir a vários mudanças radicais 
no campo profissional. Alternativamente, você pode satisfazer a 
sua necessidade de estímulo, participando de cursos ou 
empreendendo projetos de estudo. Você tem boas capacidades 
pedagógicas e gosta de ter sucesso em qualquer posição na 
qual tenha que comunicar uma mensagem. Seus pontos fortes 
são a versatilidade, a curiosidade e um entusiasmo jovem. Suas 
fraquezas estão ligas à inquietude, à falta de concentração e à 
tendência para ser muito subjetivo em suas avaliações. Você 

preocupa-se demais em deixar uma boa impressão e gosta de 
ter a última palavra. Odeia estar errado e tem dificuldade em 
admitir quando isto acontece.

PESSOAL - IDENTIDADE: Subjetividade
Inteligência e comunicação são questões importantes para você 
em suas relações pessoais. Identifica-se profundamente com o 
que diz. Ser ignorado ou mal-entendido pode representar para 
você um golpe em seu amor próprio. Como resultado, tende a 
ser enérgico em suas opiniões e às vezes falta receptividade 
para o que os demais dizem ou pensam. É exageradamente 
subjetivo e pode gastar muito tempo em um diálogo consigo 
mesmo. Por natureza transpira jovialidade de espírito e uma 
certa ingenuidade ou imaturidade. Pode ser considerado 
inconstante, como a figura de um Peter Pan. A menos que outras
influências em seu horóscopo o contradigam, pode não ter força 
para estabilizar-se e pular de uma relação para a outra. Precisa 
do estímulo de viagens e de contatos com pessoas interessantes
para mantê-lo ocupado e queimar todo o seu excesso de 
energia. Seu pai pode ser uma pessoa inteligente e loquaz, 
porém é agitado e nervoso. Julgará seu relacionamento com ele 
por sua habilidade de entendê-lo e estabelecer contatos mentais 
e subseqüentemente julgará a si próprio por sua habilidade para 
estabelecer contatos mentais com os demais.

Sol Conjunção Vênus
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
dominará muitos aspectos de sua vida.
Esta conjunção mostra uma fusão de energias dentro de você. 
Tanto o lado positivo quanto o negativo deste aspecto serão 
parte integrante do seu caráter.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Estilo
Este contato evoca em você uma consciência estética muito forte
e um considerável charme pessoal. Você tem capacidade para 
estabelecer um contato profundo e rico com os outros e os 
inspira com a sua presença. Seus talentos diplomáticos e um 
forte senso de valores pessoais, dá-lhe muitas vantagens em 
uma variedade de áreas. Você não é uma pessoa enérgica e em 
geral não gosta de competição, mas pode convencer à força de 
persuasão e charme. Seu carisma natural e sua aparência 
vencedora lhe dão grande popularidade. Você não ficaria 
contente em trabalhar num ambiente onde haja muita 
confrontação e conflitos e deve usar os seus talentos para lidar 
com assuntos pessoais, diplomacia, ou assuntos ligados ao bom 
gosto, estilo e bom senso refinado.

PESSOAL - IDENTIDADE: Estilo
É extremamente importante que se sinta amado, e será capaz de
envidar grandes esforços para causar boa impressão. Você é 
pessoalmente caloroso e afetuoso e gosta tanto de manifestar 
quanto de ser o objeto de manifestações de amor. Sua maneira 
suave origina-se provavelmente em seu pai, que pode ter-lhe 
ensinado a ser amoroso e atencioso. De fato, mulheres com esse
aspecto freqüentemente idealizam seus pais e têm dificuldades 
em desvencilhar-se de seus vínculos. Mais tarde na vida tendem 
a envolver-se amorosamente com um tipo de homem mais gentil,
em quem imaginam qualidades galantes. Para ambos os sexos 
podem ocorrer problemas pela negação do lado sombrio da 
personalidade e a dificuldade de perceber que não se pode 
sempre ser um cavalheiro ou uma dama. Às vezes, também 
pode haver uma tendência para manipular os demais pelo uso 
consciente do charme e um retrato muito cor-de rosa de si 
mesmo. No entanto, a auto-estima é uma questão primordial 
para a identidade, e aprender a amar e aceitar-se constitui um 
pré-requisito para poder ter bom desempenho em um 
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relacionamento.

Sol Trígono Júpiter
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que não constitui uma 
configuração forte no seu mapa.
Tenha em mente que o contato entre estes astros é harmonioso, 
o que significa que você raramente será perturbado pelas suas 
influências negativas. Eles representam um recurso que poderá 
utilizar.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Perspicácia
Um de seus maiores trunfos profissionais é o seu otimismo e a 
sua capacidade de pressentir e concretizar o futuro. Você tem a 
capacidade para ocupar uma posição de destaque na qual o seu 
carisma e a sua identidade pessoal ocupem lugar de destaque. 
Como tem motivação para compreender a sua vida e possui uma
mente bastante filosófica, poderia trabalhar como consultor, 
advogado ou simplesmente como alguém a quem as pessoas 
procuram para obter conselho e orientação. É essencial que a 
sua profissão ofereça-lhe oportunidades de crescimento. Você 
precisa de horizontes amplos e provavelmente viajará muito a 
trabalho. Tem uma natureza cosmopolita e desfruta do aspecto 
cultural de seu trabalho. Possui convicções muito fortes e tem um
caráter bastante nobre. Este aspecto do seu caráter pode 
provocar confrontos ideológicos com pessoas influentes. Você 
tem grande dificuldade em admitir os seus enganos e embora 
tenha visão e senso profético, pode ser muito otimista sobre o 
futuro e muitas vezes perseguirá sonhos de prosperidade. Já que
a visão é necessária para o sucesso, geralmente alcançará suas 
metas, porém mais cuidado com o planejamento, mais realismo 
e mais paciência lhe ajudariam a consolidar a sua posição.

PESSOAL - IDENTIDADE: Introspecção
Você é uma pessoa inspiradora com capacidade maravilhosa 
para pensar positivamente e olhar para o lado bom. Procura 
sabedoria e essa busca o levará a muitos estudos e viagens para
alargar seus horizontes intelectuais. Ao longo de sua vida, 
adquire um conjunto de opiniões e convicções pessoais que 
desempenham uma função dominadora em seu meio. É 
importante entender o significado de sua própria vida e você se 
identifica fortemente com as conclusões a que chega. Tem 
grande necessidade de encontrar um mentor ou sábio que possa
instruí-lo, porém poucas são as pessoas que têm capacidade 
para impressioná-lo no âmbito intelectual ou espiritual. Se não 
cultivar sensibilidade em relação às idéias dos demais, pode 
tornar-se teimoso e arrogante. Outras pessoas podem julgá-lo 
mentalmente dominador ou exageradamente enérgico em 
debates. Há maior dignidade em dar sua opinião somente 
quando solicitado, do que impingir suas visões aos outros. Em 
geral, produz boa impressão, por causa da grande diversidade 
de suas idéias e de uma atitude tolerante em relação aos 
demais.

IDENTIDADE - IDENTIDADE: Introspecção
É muito provável que seu pai tenha sido um homem de crenças e
convicções inabaláveis. Essas convicções podem ter sido 
culturais, políticas ou religiosas e você pode ter sofrido 
dificuldades na infância para se manter à altura dos desafios 
intelectuais colocados por seu pai. Na pior das hipóteses, ele 
terá sido categórico e professoral até o exagero, tendo sido muito
pouco receptivo à discussão aberta e esclarecedora. Na melhor 
das hipóteses, por outro lado, poderá até ter sido uma figura 
jovial, bem humorada e calorosa, que de fato encorajava incitava 
você a se desenvolver intelectualmente. Existe a possibilidade de
ele ter sido um homem viajado, tendo assim expandido seus 

horizontes infantis com histórias sobre países estrangeiros. Na 
sua juventude, pode ter se sentido diminuído ficando na sombra 
dessa personalidade exuberante mas, por outro lado, isso deve 
tê-lo inspirado, mais tarde, a viver de acordo com a visão 
grandiosa que estabeleceu para si mesmo.
Alguns fatores na sua infância lhe deram uma enorme sede de 
conhecimentos e uma compreensão acima do comum, por vezes
até desesperadas. Você se preocupa em ser capaz de definir a 
sua identidade e explorar os limites de seu ser. Com este 
aspecto, pode existir muitas vezes angústia quanto ao 
estabelecimento do perímetro da sua identidade. Podem surgir 
fases obsessivas, durante as quais a sua fronteira se derrama 
sobre as outras pessoas, a natureza, ou o próprio cosmos. 
Talvez seja importante para você algum tipo de filosofia religiosa,
porque tem a intuição de que o seu ego não é suficiente, por si 
só, para explicar o mistério da existência.

Sol Quadratura Saturno
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo e 
será uma característica predominante de sua personalidade.
Haverá grande dificuldade em integrar estas duas influências 
planetárias e os resultados harmoniosos prometidos somente 
vão aparecer depois que você tiver gasto muito tempo e esforço.

PROFISSIONAL - IDENTIDADE: Auto-estima vencedora
Você é uma pessoa trabalhadora e ambiciosa com um forte 
vontade de vencer. Porém pode haver dificuldades com 
autoridades, apesar de seu desejo de corresponder às 
expectativas da sociedade. Os primeiros 30 anos de sua vida 
trarão muito obstáculos ao sucesso, mas aprenderá lições 
importantes e em última instância desenvolverá auto-suficiência 
e disciplina que formarão a base para o sucesso na vida. É 
importante superar a negativismo e o pessimismo com relação 
ao futuro. Nem todo o sucesso é obtido através de muito 
trabalho. Você é geralmente motivado mais pelo medo de 
fracasso do que pela promessa de recompensa e isto pode 
impedir-lhe de concretizar o seu potencial. Se tudo der certo, 
você adquirirá cada vez mais responsabilidade durante a sua 
vida, merecidamente. Você é consciencioso e leva a sério as 
suas responsabilidades. É o tipo de pessoa em quem as outras 
pessoas podem confiar. E prefere ter poder por trás dos 
bastidores, do que aparecer demais. Lembre-se de desfrutar os 
louros dos seus esforços em vez de continuar a trabalhar sem 
parar.

PESSOAL - IDENTIDADE: Adquira auto-estima
Você é uma pessoa um tanto formal que leva a vida a sério. 
Experiências na infância, especialmente o relacionamento com 
seu pai, enfraqueceram sua autoconfiança e fazem com que saia
da casca com dificuldade. É mais provável que enterre seu 
talento do que jogue com ele. Tem grande necessidade de 
aprovação, porém quando criança o amor e a provação sempre 
estiveram condicionados ao seu desempenho. Foi mais 
apreciado pelo que fazia do que pelo que era. Mais tarde, tende 
a julgar-se com muita severidade e tem consciência pesada por 
relaxar e amar a vida. Tende a recusar bruscamente quando 
amor e afeto lhe são oferecidos e um tanto severo ao oferecê-
los. Podem haver tendências autoritárias e falta de flexibilidade 
quanto a regras. No entanto, é uma pessoa em quem se pode 
confiar. Tem princípios elevados, e como não se permite esperar 
uma vida fácil, trabalha com afinco para construir uma estrutura 
segura na vida para os que lhe são caros.

IDENTIDADE - IDENTIDADE: Adquira auto-estima
É provável que o relacionamento que manteve com seu pai 
tivesse sido muito afetado por uma disciplina dura e por 
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expectativas elevadas. Os laços podiam ser fortes, mas se 
caracterizaram pelos seus esforços em conquistar a aprovação 
paterna. Se você obtinha boas notas na escola, seu pai as teria 
esperado ainda melhores. Naturalmente, quando você foi 
crescendo, passou a integrar um severo universo de valores que 
constitui um forte fator motivador para as suas realizações. Você 
se tornou o mais severo juiz de si próprio.
Na realidade, você nasceu com a necessidade de criar uma 
estrutura interna forte e de estabelecer um conjunto de regras 
para sua vida e provocou em seus pais comportamentos capazes
de satisfazer essa necessidade. Você espera que lhe imponham 
uma disciplina. Além disso, não é receptivo aos elogios, de modo
que quando as pessoas fazem comentários favoráveis ao seu 
trabalho e realizações, tem tendência para minimizar a 
importância dos seus esforços e até desdenhá-los. As pessoas 
ficam sabendo que você não pretende qualquer reconhecimento, 
mesmo quando acha que o quer. O único tipo de reconhecimento
e de aceitação que realmente funciona com você é a sua própria.
No entanto, como se auto-avalia de forma implacável, isso 
acontece muito poucas vezes. Você é, portanto, seu próprio dono
e chefe. E, sendo assim, porque não tenta dar a si mesmo 
algumas compensações? O elogio interno tem um grande efeito 
terapêutico sobre você e a questão se reduz a combater a voz 
interior da culpa, vencê-la e garantir, depois, o seu próprio apoio 
para se fortalecer.

Emoções

Lua em Sagitário
PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Expanda os seus horizontes 
emocionais
Profissionalmente, você precisa de uma vida de trabalho que lhe 
proporcione muita liberdade e a oportunidade de expandir os 
seus horizontes, principalmente se isso significar ter de fazer 
viagens internacionais. É um indivíduo com muitos interesses 
culturais. O trabalho repetitivo aborrece-o. Você é uma pessoa 
de convivência excitante e sabe criar uma atmosfera 
intelectualmente estimulante, com a sua maneira direta e sem 
reservas de dizer as coisas. Porém, é importante que tenha 
consciência de que é bastante indiferente à sensibilidade das 
outras pessoas. Falta-lhe um pouco de tacto. Tem sede de 
conhecimento e de entendimento e prospera em ambientes 
intelectualmente enriquecedores. Ao mesmo tempo, é muito 
capaz de protestos furiosos: a injustiça desperta-lhe paixões 
veementes e você corre em defesa dos fracos, oprimidos e 
espoliados.

PESSOAL - EMOÇÕES: Expanda os seus horizontes emocionais
É uma pessoa que ama a liberdade e que não aceita de bom 
grado qualquer modalidade de limitação emocional nos seus 
relacionamentos pessoais. É inspirado pelos horizontes vastos e,
por isso, vai viajar muito durante toda a sua vida. Também 
sentirá atração por conhecer as culturas mundiais através dos 
meios de comunicação. Talvez isso venha a resultar em um 
período passado em viagens ou a morar no exterior.
Algumas das maiores dificuldades da sua vida surgirão quando 
as circunstâncias o obrigarem a aceitar limitações à sua 
liberdade. Sem esquecer que a necessidade de formar laços 
emocionais estáveis prejudicará a sua essência meio "cão sem 
dono". As principais modificações também acontecerão em 
conexão com as desilusões, quando tiver de deixar para trás as 
suas antigas crenças e convicções, como é absolutamente certo 
que ocorrerá. Você precisa de ligações ou parcerias 
intelectualmente estimulantes, mas tudo funcionaria melhor se 
evitasse discussões muito acaloradas.

Lua em 11 Casa
PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Segurança social
Talento profissional para trabalhar com grupos, especialmente se
esse trabalho envolver projetos assistências ou humanitários, é o
que não lhe falta. Você se sente à vontade no meio da multidão e
a satisfação profissional chegará quando desenvolver o 
sentimento de comunhão com as pessoas com quem trabalha e 
acreditar que elas também o apreciam. Poderá ficar muito preso 
aos seus projetos favoritos e tem alguma dificuldade em soltar as
rédeas quando outras pessoas devem tomá-las. Tem devoção 
apaixonada a princípios idealistas, no que diz respeito ao 
tratamento a ser adotado com grupos marginais da sociedade. 
Também pode estar interessado no desenvolvimento da 
consciência nesses e em outros grupos e tem talento para 
trabalhar com problemas emocionais em ambientes não 
convencionais.

PESSOAL - EMOÇÕES: Segurança social
Você forma vínculos muito fortes com seus amigos e é 
extremamente sensível ao modo como eles o tratam. É uma 
pessoa afetuosa e preocupada com o desenvolvimento pessoal 
dos seus amigos. Pode ser facilmente ferido se estes o 
desiludem de algum modo.
Precisa de sentir que pertence a um grupo e suas experiências 
nessa área são fortemente influenciadas pelos seus anos 
escolares. Nesse período, tende a se tornar demasiado apegado 
a um amigo em especial, o que poderá lhe criar problemas 
quando ambos desenvolverem a necessidade de mudança. No 
decurso de sua vida, vai aprender a desenvolver maior 
afastamento emocional, de modo a não ser tão facilmente ferido 
ou desiludido pelos outros. Pode, por outro lado, ser 
hipersensível no que diz respeito à sua posição social.

Lua Sextil Sol
Leia página5: "Sol Sextil Lua"

Lua Sextil Vênus
Pode ser difícil para você discernir a influência desta combinação
de energias planetárias; essa combinação é fraca e sua 
importância pode ser sobrepujada por influências mais fortes.
Não se esqueça de que você aprende muito depressa e que vai 
superar muito rapidamente quaisquer dificuldades envolvidas 
neste campo. Poderá, no futuro, utilizar este aspecto construtiva 
e harmoniosamente.

PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Empatia
Você consegue ter sucesso ao lidar com todos os tipos das 
pessoas e pode vir a desfrutar de grande popularidade. Lidar 
com os outros - sobretudo com o público - de um modo ou de 
outro, pode ser um ingrediente importante em sua profissão. 
Você pode simplesmente gostar das pessoas; pelo menos as 
pessoas sentem como se você gostasse. Você tem um talento 
especial em lidar com as mulheres, em parte porque tem uma 
compreensão instintiva da maneira de elas agirem. As mulheres 
podem ter um papel importante em seu progresso profissional - 
aliás, você pode tornar-se bastante dependente da boa vontade 
delas. Você é uma pessoa solidária, generosa e o demonstra. 
Então trabalharia bem em uma posição que lhe desse contato 
diário com as pessoas e a oportunidade de apoiá-las e ajudá-las 
de algum modo. Você evita táticas profissionais duras e fica 
ofendido quando rejeitado. Isto significa que pode ser muito frágil
para lidar com o mercado áspero do mundo das finanças. Para 
sentir-se seguro, precisa ter sólidas finanças, caso contrário 
ficará aflito de preocupação. Você tem talento para o mundo dos 
investimentos - sobretudo no campo imobiliário.
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PESSOAL - EMOÇÕES: Empatia
De natureza afetuosa, você tem capacidade tanto para dar 
assistência e amor quanto uma necessidade profunda de recebê-
los. É claro que nesse período, as relações são extremamente 
importantes e você tende a formar laços duradouros quando 
muito jovem. Na verdade, o laço mais profundo será com sua 
própria família, especificamente sua mãe, para o melhor ou para 
o pior. Homens com esse aspecto tendem a casar-se cedo e 
comparar inconscientemente sua amada à sua mãe. Há 
tendência a voltar furtivamente para a casa materna de vez em 
quando para uma boa refeição e a esposa pode ter grande 
dificuldade em afirmar sua autoridade acima daquela da sogra. 
Em casos mais extremos, o homem lembra o comportamento 
materno em sua parceira e a vê como objeto de desejo. É difícil 
sentir-se sexualmente atraído pela figura da mãe, por isso pode 
ocorrer infidelidade e o homem buscará a satisfação de suas 
necessidades sexuais em outro local.
Mulheres com esse aspecto tendem a integrar de algum modo as
duas funções às suas vidas, a maternal e a erótica. Se tiver 
dificuldade com isso, achará que o elemento sexual está se 
deteriorando e acabará por dedicar todo o seu tempo à casa ou 
às crianças.
Para ambos os sexos há uma tendência a excesso de apego e 
dependência e fixação exagerada a segurança material. 
Necessidades inconscientes e mal resolvidas de amor e 
segurança na infância vêm a refletir-se nas relações mais tarde. 
Seria beneficiado ao manter uma atitude mais independente e 
preocupar-se menos com a necessidade constante de 
aprovação.

Lua Conjunção Marte
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que não constitui uma 
configuração forte no seu mapa.
Esta conexão entre dois planetas mostra uma fusão de dois 
princípios, para o bem ou para o mal. Você integra energias 
muito diferentes e as expressa como um só processo. Isso se 
manifesta como forte traço pessoal do seu caráter.

PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Temperamento
Você tem uma personalidade dinâmica e forte e geralmente 
consegue o que quer nas suas relações profissionais. Seu maior 
inimigo é o seu temperamento - fica facilmente chateado e 
quando isso acontece age de maneira impensada. Assim se seu 
trabalho envolve lidar com o público, haverá muito conflito. Você 
pode trabalhar bem se o seu trabalho exigir a necessidade de 
confrontar pessoas e agir para que tudo seja feito, mas não se 
for necessário ter diplomacia e solidariedade. Você é impaciente,
mas por outro lado, mergulha totalmente no trabalho e consegue 
trabalhar rapidamente e de forma eficaz. Porém, cria uma 
atmosfera de tensão ao seu redor e é extremamente sensível a 
crítica. Você imagina freqüentemente ataques que de fato não 
acontecem e passa instintivamente à ofensiva, ou à defensiva, 
para lidar com supostas ameaças. É claro que este tipo de 
reação evoca o mesmo tipo de ataque que está tentando evitar. 
Só examinando profundamente a sua natureza assertiva e 
desenvolvendo uma maior sensibilidade e calma com os outros, 
poderá contar com a boa vontade dos outros na sua vida 
profissional.

PESSOAL - EMOÇÕES: Temperamento
Você foi criado em uma atmosfera de tensão que o colocam 
constantemente na defensiva. Talvez sua mãe tenha sido uma 
mulher exageradamente agressiva ou talvez tenham existido 
muitas batalhas em sua vida familiar. Qualquer que seja a razão, 
tende a aborrecer-se com facilidade, especialmente em sua vida 

doméstica. Mulheres com esse aspecto são freqüentemente 
atraídas por homens emocionais que exprimem seus 
sentimentos passional e intensamente. No entanto, isto pode ser 
resultado de provocação inconsciente da mulher, que, pelo fato 
de jamais ter conhecido paz e calma no início de sua vida, recria 
a atmosfera de tensão por crítica ou mau-humor.
Homens com esse aspecto tendem a demonstrar pavio curto e 
são freqüentemente irritadiços. Ao identificar seus padrões de 
tensão na infância, talvez seja possível combater esses estados 
emocionais negativos de raiva, que são talvez a fonte de muitas 
das dores internas. A expressão da raiva raramente resolve o 
que quer que seja. Não é benéfico demonstrar sua raiva, como 
você talvez imagine vagamente. O que é benéfico é conhecer as 
razões de sua ira, antes que ela se manifeste.
À medida que amadurece e compreende melhor sua natureza 
emocional, aprende a criar uma atmosfera de entusiasmo em 
torno de você. Será estimulante estar com você, e ademais você 
aprende a combater a insegurança ao dar liberdade de 
movimento e encorajar a independência daqueles aos quais está 
ligado.

Lua Sesquiquadratura Urano
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo e 
será uma característica predominante de sua personalidade.
A tensão criada entre estes dois astros está, em sua maior parte,
em nível oculto e inconsciente. Pode se manifestar sob a forma 
de confrontos obstinados em situações que ameacem o ego ou o
sentido de segurança emocional.

PROFISSIONAL - EMOÇÕES: Imprevisibilidade
Você tem a alma de um cigano e isto significa que pode adaptar-
se a ambientes profissionais extremamente incomuns. Você 
pode ir trabalhar em um país estrangeiro - quanto mais exótico, 
melhor. Trabalharia bem com pessoas excluídas da sociedade, 
especialmente se elas vêm de uma cultura diferente. Por outro 
lado, trabalha mal em lugares convencionais, onde as funções 
são repetitivas. Entedia-se com facilidade e assim adapta-se a 
um trabalho que traz mudanças interessantes e grandes 
variações no mesmo dia - de preferência, em contato com 
pessoas. Você tem uma profunda intuição e uma antena muito 
sensível.

PESSOAL - EMOÇÕES: Imprevisibilidade
Tem desejos convencionais no que diz respeito a harmonia 
doméstica. Em sua infância houve influências perturbadoras e 
uma atmosfera geral de imprevisibilidade, agitação ou tensão. 
Você precisa sentir que alguma coisa está acontecendo à sua 
volta. Isto indica que pode tornar-se agitado em suas relações e 
se sentir aborrecido, o que acontece freqüentemente. Começa 
então a ficar instigante. Adapta-se melhor às relações que o 
mantêm ocupado com novos desafios cotidianos e tem forte 
necessidade de expressar sua energia emocional em ambientes 
de grupos. Seu parceiro não poderá satisfazer sua necessidade 
de estímulo sozinho. Você floresce em relacionamentos 
domésticos incomuns, por exemplo, vida em comunidade, dividir 
apartamento ou residência no exterior. Para que a parceria seja 
satisfatória, é essencial que pare de distanciar-se 
emocionalmente. Isto dá a impressão que não se importa com 
seu amor.

EMOÇÕES - EMOÇÕES: Imprevisibilidade
Circunstâncias extraordinárias no que se refere a suas relações 
com a família, particularmente com sua mãe, e sua educação e 
formação em geral, provocaram em você uma atitude emocional 
de afastamento e imparcialidade. É muito provável que seu 
relacionamento com sua mãe tenha sido caracterizado por um 
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sentimento de igualdade ou de amizade, mais do que pelos 
padrões tradicionais de dependência. De um certo ponto de vista,
nunca lhe foi permitido sentir uma dependência natural e você se
protegeu desenvolvendo o afastamento e a imparcialidade. Mas, 
por outro ponto de vista, você rejeitou a sua mãe sempre que ela 
quis assumir o papel que é tradicional nas mães. Pode também 
ter havido um elemento imprevisível relacionado com o 
comportamento de sua mãe, uma situação na qual você nunca 
conseguia saber muito bem como ela iria proceder em seguida.
Mais tarde, durante a sua existência, você dará mostras dessa 
tendência para se distanciar quando tem que enfrentar desafios 
emocionais, tendência da qual se pode dizer que foi herdada. Se 
for previsível uma situação de conflito ou confusão, você envia 
duas mensagens inconscientes: a de que está totalmente 
preparado para ir embora e a de que é muito capaz de lidar com 
sua própria liberdade. Claro que é, mas isso significa também 
que acaba tendo apenas relacionamentos pela metade, nos 
quais você não está nem vivendo com seu parceiro ou parceira, 
nem vivendo sem ele, ou ela. Quando descobrir que seu amor 
pela liberdade e pela independência é, em parte, um instrumento 
de proteção, um escudo para o impedir de ser emocionalmente 
machucado, vai aprender a exprimir os sentimentos de 
compromisso com mais calor. Isso, por sua vez, criará maior 
segurança para seu parceiro ou parceira, que em troca assumirá 
e dará mostra de maior comprometimento com você.

Lua Semiquadratura MC
Pode ser difícil para você discernir a influência desta combinação
de energias planetárias; essa combinação é fraca e sua 
importância pode ser sobrepujada por influências mais fortes.
Pode se esperar que esta influência seja oculta e esporádica em 
seu efeito, que é negativo, especialmente no que diz respeito a 
questões sociais, bem como a matérias que toquem na sua auto-
estima.

PROFISSIONAL - OBJETIVOS: Vida da alma
Sua carreira pode ser profundamente influenciada pelo mundo 
dos sentimentos, pelo humor do público, pelo mar, pela indústria 
alimentícia, por propriedade ou outros problemas que captem o 
interesse do público. Sua família pode desempenhar um papel 
em seu sucesso, especialmente sua mãe. Como tem percepção 
precisa dos assuntos de interesse público, pode optar por 
envolver-se em uma profissão ligada a cuidados. Na escolha 
entre a carreira e a família, as considerações emocionais são 
dominantes.

PESSOAL - OBJETIVOS: Vida da alma
Sua vida emocional e seus vínculos familiares têm prioridade em 
sua vida. Manifesta inconstância em seus objetivos, pois tende a 
voltar-se ao passado para segurança e freqüentemente deixa 
que seus sentimentos desempenhem um papel decisivo no que 
diz respeito à direção de sua vida. Em um aspecto positivo, 
poder-se-ia dizer que é guiado pelas forças da alma. Tem 
contato intuitivo com a mente inconsciente.

Pensamento

Mercúrio em Aquário
PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Inspire a renovação
Você é uma pessoa de pensamento claro, muito aberta e 
entusiástica por idéias novas, apesar de poder ser um pouco 
teimosa nas suas opiniões. Pode também ter gênio inventivo ou 
algum interesse especial e único, talvez ligado à percepção e ao 
conhecimento. Também existe em si a tendência para assumir 
pontos de vista contrários à norma geralmente aceite. Sente que 

é seu dever sacudir as idéias dos outros e criar renovação à sua 
volta. Embora tal atitude possa ser refrescante para todos os 
envolvidos, você corre o risco de ser marginalizado ou mal 
entendido. Trabalha bem em ambiente de grupo, em que haja 
muita agitação e pessoas interessantes e estimulantes. Você é 
uma força a favor da renovação e tem a capacidade de integrar 
novos progressos tecnológicos no seu trabalho.

PESSOAL - MENTALIDADE: Inspire a renovação
A estimulação mental é muito importante para você, fazendo-o 
prosperar na fascinante troca de idéias e de contatos com outras 
pessoas. Você se orgulha da sua abertura mental e tolerância, 
apesar de que, na verdade, não consegue tolerar pessoas 
intolerantes.
É provável que se sinta fortemente cativado pelas questões 
sociais e que tenda a ter convicções inabaláveis no que lhes diz 
respeito. Pode ser muito teimoso nas suas crenças, apesar de 
não admitir de boa vontade tal teimosia. Adora provocar os 
outros e isso acontece muitas vezes, principalmente quando o 
tédio começa a dominá-lo. De resto, tem várias amizades de 
certa intensidade com pessoas de estratos sociais muito 
diferentes, uma vez que sente uma atração particular por 
influências estrangeiras e exóticas.

Mercúrio em 2 Casa
PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Desenvolva os recursos 
mentais
Sua aptidão para se comunicar e para informar, acrescida talvez 
de certo talento para promover a satisfação de seus próprios 
interesses, são grandes trunfos econômicos para você. Tem boa 
capacidade de avaliar o valor das coisas materiais, desejo de 
aprender o modo como o dinheiro faz o mundo girar e é rápido a 
fazer contatos e a colher deles benefícios financeiros. 
Prosperaria em uma posição em que a sua bagagem de 
conhecimentos e capacidade de manejar a informação, e a sua 
aptidão para construir uma rede de contatos, fossem utilizadas. 
Pode ter talento particular para o universo bancário, uma vez que
é rápido em assimilar notícias e informação relevantes para as 
constantes mudanças nessa área. Você ganhará o seu dinheiro 
utilizando a inteligência, através do ensino ou das viagens.

PESSOAL - MENTALIDADE: Desenvolva os recursos mentais
Você tem convicções fortes que, com freqüência, se baseiam nas
verdades sólidas do mercado. Raramente sente motivação para 
mostrar interesse em introspeções que não possam ser 
convertidas em vantagens práticas. No entanto, as principais 
mudanças econômicas em sua vida podem conduzir ao 
reinvestimento dos seus valores nos recursos da mente, 
interesses psicológicos, etc.
Há possibilidade da ocorrência de complicações financeiras em 
conexão com irmãos, irmãs ou pessoas próximas. Experiências 
antigas nessas áreas já provaram a você o valor formativo que 
possuem, em relação aos seus atuais valores de vida. Você 
tende a se preocupar muito com os aspectos materiais da vida, 
estando constantemente a encontrar idéias novas sobre como 
governar sua economia.

Mercúrio Conjunção Sol
Leia página5: "Sol Conjunção Mercúrio"

Mercúrio Conjunção Vênus
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que não constitui uma 
configuração forte no seu mapa.
Esta conexão entre dois planetas mostra uma fusão de dois 
princípios, para o bem ou para o mal. Você integra energias 
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muito diferentes e as expressa como um só processo. Isso se 
manifesta como forte traço pessoal do seu caráter.

PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Amabilidade
Você é uma pessoa muito versátil e combina bom senso com 
bom gosto e capacidade para transmitir informações de maneira 
agradável. O sucesso chegará quando trabalhar com qualquer 
tipo de comunicação. Você pode superar-se nas artes ou na 
oratória. Você possui um lado muito humano em suas relações 
profissionais e dependerá da boa vontade dos outros para 
progredir profissionalmente. A sua maneira tranqüila e 
diplomática deixa boa impressão. Você trabalharia bem em uma 
posição com muitos contato com pessoas, por exemplo no 
departamento de pessoal. Preocupa-se com a justiça e faz um 
grande esforço para ver ambos os lados de qualquer assunto. 
Você consegue obter a concordância dos outros porque está 
disposto a escutá-los e tem cuidado em não afastar as pessoas 
com observações impulsivas. Obviamente com estes talentos 
preferirá um ambiente profissional harmonioso ao invés de um 
ambiente difícil e competitivo.

PESSOAL - MENTALIDADE: Amabilidade
Tem natureza sensível e gentil e luta para manter a harmonia em
suas relações pessoais, percorrendo longos caminhos para 
corresponder às necessidades ou exigências do outro, antes de 
aceitar provocações. Em relações amorosas, a comunicação é o 
único fator mais importante. Isto pode originar-se de uma relação
com um irmão ou irmã na infância. Mesmo agora, provavelmente 
cultiva atitudes fraternais em suas relações, em que jogos e 
elementos de brinquedo desempenham uma função importante. 
Como estímulo mental é muito importante para você, pode 
aborrecer-se com seu parceiro e para algumas pessoas isto 
talvez signifique uma tendência a envolver-se romanticamente 
com outra pessoa, embora isto raramente envolva maldade, se 
for o caso. Desejo erótico dificilmente é um fator de motivação 
para você, mas tem tendência a flertar, o que pode tornar sua 
vida mais complicada do que gostaria.

Mercúrio Quadratura Marte
Este aspecto tem força média e sua influência será 
freqüentemente sentida, embora de modo impreciso.
Haverá grande dificuldade em integrar estas duas influências 
planetárias e os resultados harmoniosos prometidos somente 
vão aparecer depois que você tiver gasto muito tempo e esforço.

PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Clareza
Você tem uma mente extremamente perspicaz e geralmente 
toma decisões mais rapidamente do que a maioria das pessoas. 
Age rapidamente e gosta de demonstrar mais esperteza do que 
seus concorrentes. Você gosta de um combate mental. Porém, 
muitas vezes simplifica demais as coisas e seus métodos podem
ser questionáveis. Sua maneira rude pode provocar hostilidade 
considerável em seu trabalho, assim está sempre brigando e se 
irritando com as pessoas, portanto isso tem algo a ver com o seu
comportamento. Talvez tenha tendência a interromper as 
conversas dos outros, ou a falar de maneira muito ríspida ou a 
não escutar o que as outras pessoas dizem. Vale a pena planejar
mais pacientemente e pensar duas vezes antes de dar a sua 
opinião. Você trabalharia bem em trabalhos que exigirem 
negociações duras ou um estilo verbal agressivo. Também tem 
bastante energia e gosta de viajar e de conhecer as pessoas. 
Você luta pelo que quer.

PESSOAL - MENTALIDADE: Acuidade
Envolve-se em muitas discussões e raramente considera a idéia 
de que possa estar errado. Essa maneira brusca origina-se em 

conflitos na infância com irmãos ou talvez com seu pai. Você 
compreendeu então que a melhor defesa é o ataque. Mais tarde 
na vida ocorrem porque sua maneira franca e direta faz com que 
as pessoas o achem ofensivo. Você não tem sempre que dizer 
às pessoas o que pensa. Detesta ser mandado ou que lhe digam
o que fazer. Assim, faça um esforço para não agir desse modo 
com os demais. Dê-lhes tempo para se exprimirem sem 
interrupção e pare de criticar e discutir. Mulheres com esse 
aspecto são freqüentemente atraídas por homens afiados de 
moral duvidosa, ou talvez sejam pessoas que gostam de 
argumentar, embora esse seja um mecanismo de projeção 
baseado em conflitos internos. Os homens tendem a manter 
qualidades adolescentes e a agirem às vezes como se 
soubessem tudo. Para ambos os sexos é importante diminuir o 
ritmo, senão o sistema nervoso pode ser prejudicado. Quando 
canaliza sua enorme energia para projetos criativos e divertidos, 
pode realizar muito.

Mercúrio Trígono Júpiter
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
dominará muitos aspectos de sua vida.
Por estar havendo um aspecto bom entre estes dois planetas, 
pode esperar que as conseqüências positivas sejam fortes e 
muito criativas, sendo mínimas as conseqüências negativas.

PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Curiosidade intelectual
Um de seus grandes talentos profissionais é a sua curiosidade 
intelectual e seu interesse por comunicação e informação. Você 
pode ser um eterno estudante e acumular conhecimento e 
perspicácia por toda a vida. Estes talentos intelectuais lhe trazem
sucesso em campos que exigirem uma boa formação, boa 
redação, contato com as pessoas, viagens e troca de idéias. 
Você tem excelentes talentos pedagógicos, porque tem a 
capacidade de se concentrar em detalhes e ao mesmo tempo de 
tirar conclusões abrangentes. Consegue manter uma perspectiva
global, até mesmo quando estiver mergulhado em números. 
Você também pode ser extremamente persuasível e isto pode 
lhe dar um talento para vendas. As pessoas o procuram para 
obter conselhos e informações. Você também adapta-se a uma 
posição em um escritório onde tenha acesso a telefones e a 
máquinas de fax, computadores, etc. Pode ser bastante inquieto 
e precisa trabalhar em uma posição na qual tenha um espectro 
inteiro de tarefas diárias, ou em uma situação na qual conheça 
uma variedade de pessoas diferentes, além de viajar.

PESSOAL - MENTALIDADE: Curiosidade intelectual
Aumentar a inteligência é um fator de grande motivação em sua 
vida. Freqüentar cursos e estudos, aprender línguas, viajar e 
conhecer pessoas são atividades importantes para você, porque 
lhe dão a oportunidade de treinar e expandir sua mente. Uma 
língua estrangeira pode desempenhar um papel importante em 
sua vida e você certamente tem capacidade para dominar mais 
do que uma língua. Pode ser brilhante e uma mina de 
informação. Por outro lado, talvez sinta forte necessidade de 
impor suas idéias e opiniões aos demais. Detesta ser limitado 
mentalmente e pode compensar esse fato gostando de 
argumentar ou tentando por obrigação iluminar as pessoas para 
o caminho da verdade. É melhor preencher essa necessidade 
em algum trabalho remunerado, ao invés de cansar seu parceiro 
com sua necessidade constante de explicar e informar. É mais 
sensato dar sua opinião somente quando solicitado pelos 
demais.

O PENSAMENTO - MENTALIDADE: Necessidade de comunicar
Irmãos ou irmãs podem ter desempenhado um papel importante 
em extremo no seu desenvolvimento mental durante a infância. 
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Talvez se sentisse pouco inteligente em contraste com um irmão 
(ou irmã), ou pode permanecer ainda em você um sentido de 
injustiça a respeito de quanta atenção um irmão ou irmã recebeu,
em contraste com a que você recebeu. Contato com professoras 
ou com outras crianças na escola também terá sido muito 
formativo, inspirando você a dar o melhor do seu esforço para 
competir mentalmente.
Sejam quais forem as circunstâncias, você não gosta de ser 
ignorado. Existe uma profunda necessidade de fazer ouvir as 
suas opiniões em qualquer circunstância, o que significa que tem
tendência para ser bastante volúvel. Se não tiver cuidado, as 
suas opiniões vigorosas podem ter o efeito oposto ao que deseja.
Você precisa de ser ouvido e compreendido e precisa de 
comunicar suas próprias percepções sobre a imparcialidade e a 
justiça. No entanto, a não ser que cultive uma sensibilidade à 
resposta mental, nunca conseguirá fazer chegar a sua 
mensagem. Pergunte a si mesmo: você está obtendo com a sua 
comunicação os resultados que pretende? Talvez o que você 
considera importante não seja de fato tão importante para os 
outros. Escolha com cuidado seu público e se assegure de que 
obtém uma resposta compatível com os seus intuitos.

Mercúrio Quincúncio Urano
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que não constitui uma 
configuração forte no seu mapa.
A conexão entre estes dois astros significa que você tende a 
fazer demasiadas compensações nas áreas descritas, mostrando
se excessivamente prestativo. Isso quer dizer que, 
inconscientemente, você encoraja os outros a se aproveitarem 
da sua pessoa.

PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Criatividade
Você tem algumas qualidades mentais que beiram a genialidade.
Sendo receptivo a sinais do ambiente, você fica acima da pessoa
comum e sabe integrar novas idéias radicais ao seu trabalho. 
Você tem o espírito de inventor e sempre experimentará novos 
métodos. Desenvolvendo o seu conhecimento do trabalho 
científico da mente, poderá ser uma força motriz de renovação 
no seu local de trabalho. Você pode ser qualificado em assuntos 
técnicos, computadores ou assuntos pouco tradicionais, até 
mesmo provocativos. Porém, é importante aprender a usar as 
suas idéias de maneira construtiva. Você tem uma tendência 
para falar sobre tudo e nada, sem assegurar-se de que a outra 
pessoa consegue acompanhar o seu raciocínio. Além disso, 
também pode ser impaciente com pessoas que tenham 
conceitos e idéias antigas. Você pode ser provocativo e se 
desviar do assunto - e isso afasta as pessoas. Seja claro ao se 
comunicar. Você tem um talento especial para aprender idiomas 
exóticos.

PESSOAL - MENTALIDADE: Inventividade
Tem raciocínio rápido e atrai a atenção para sua habilidade de 
dar às conversas um tom surpreendente. Aborrece-se 
rapidamente com discursos vazios e está preparado para dizer 
ou repetir qualquer coisa para dar mais interesse à conversa. 
Embora às vezes possa ser muito divertido, essa tendência 
facilmente leva a confusão e mal-entendidos em 
relacionamentos. Você rompe o fluxo da comunicação, um hábito
que aprendeu na infância, o que cria uma atmosfera estressante 
em relacionamentos íntimos. Necessita envolver-se com amigos 
ou grupos com interesses semelhantes aos seus, ao invés de 
esperar obter todo o estímulo mental de que necessita por 
intermédio de seu parceiro. Quando se aborrece em relações 
íntimas, tende a dizer e fazer o oposto ao esperado, só para 
obter resultados. Também tende a fazer declarações 

provocantes; pode ser exasperante para o parceiro.

O PENSAMENTO - MENTALIDADE: Inventividade
Você viveu sua infância em um ambiente mental muito pouco 
comum. Isso pode ter sido devido a seus irmãos, que eram de 
algum modo incomuns, ou então a ter vivido em um ambiente 
estrangeiro, talvez ouvindo falar outra língua. Há também uma 
forte possibilidade de que você tivesse dificuldade em se fazer 
ouvir quando era criança. Pode ter sido interrompido com 
freqüência antes de completar o que tinha para dizer, ou pode ter
desenvolvido o hábito de interromper os outros como única 
maneira de fazê-los escutar a sua voz ou as suas idéias. Talvez 
tenha tido problemas especiais de aprendizado na escola.
O resultado destas experiências é que sua mente se 
desenvolveu em uma direção pouco habitual. Você é mais aberto
a tudo o que é não-convencional, desafiante, surpreendente. 
Contudo, ao mesmo tempo, pode se sentir incompreendido pelas
pessoas. Muitas vezes vai alienar outras pessoas através das 
suas provocações, ou das suas interrupções, ou simplesmente 
por colocar na discussão idéias excêntricas que não são 
relevantes. Muitas de essas técnicas de comunicação, você as 
desenvolveu para atrair a atenção. Mas será esse o tipo de 
atenção que você quer despertar? Você tem também tendência 
para viver demasiado para dentro, no interior da sua cabeça. 
Meta-se dentro do seu corpo e desça para a terra, ponha os pés 
no chão. Quando utiliza os seus talentos inventivos ou intuitivos a
nível prático, pode servir como fonte de inspiração para os 
outros.

Mercúrio Trígono Netuno
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que tem um efeito moderado 
sobre o seu mapa.
Lembre-se, quando ler esta seção, que a natureza harmoniosa 
deste contato significa que você pode usar criativamente as 
energias, na maioria das vezes sem efeitos negativos.

PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Esclareça suas idéias
Você tem uma sensibilidade mental muito refinada que pode ser 
expressada em um trabalho imaginativo e criativo. Possui uma 
intuição maravilhosa, mas não se interessa pela aprendizagem 
formal e fatos concretos. Pode ser um verdadeiro perfeccionista 
e consegue descobrir enganos e erros. No trato com as outras 
pessoas, consegue sintonizar-se às idéias delas e fará de tudo - 
talvez exageradamente - para evitar confrontos e brigas. Você 
espera que as dificuldades desapareçam caso as ignore e, com 
isso, cria uma cortina de fumaça ao redor de questões 
problemáticas. Assim gosta de ser indireto e de confundir os que 
se encontram em campos opostos. Porém, se não fizer um 
esforço para obedecer princípios éticos e representações 
honestas, pode vir a cair na armadilha das histórias que cria. 
Você consegue comunicar-se de maneira criativa - no campo das
letras, da publicidade ou da mídia, ou ainda como parte de seu 
trabalho.

PESSOAL - MENTALIDADE: Esclareça suas idéias
Em relações íntimas afina-se bem com o que pensa seu parceiro.
Lê pensamentos e assim freqüentemente sabe o que o outro dirá
antes que seja dito. Embora este seja freqüentemente o caso, 
ocorrem problemas por causa de uma tendência a adaptar o que 
diz para conformar-se ao que supõe serem as expectativas da 
outra pessoa e para esconder pensamentos e idéias que acha 
que não serão bem recebidos. Se este hábito persistir, poderá 
achar que começou a viver em um outro mundo, isolado e 
incompreendido. Deve fazer esforços para melhorar a 
comunicação e dizer o que realmente pensa. É super sensível 
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aos estímulos do meio ambiente, especificamente barulhos, e 
parceiros sentem que reage ou critica exageradamente esse 
domínio. No entanto, necessita estar em um ambiente calmo 
para exercer bem suas funções.

O PENSAMENTO - MENTALIDADE: Esclareça suas idéias
É muito provável que tenha experimentado muitos problemas no 
começo da sua vida, ligados à verdade e à mentira. O ambiente 
em sua casa foi, com toda a probabilidade, profundamente 
afetado pela incapacidade para lidar bem com esses assuntos e 
evitar as discussões. Você tem uma imaginação fantástica e, ao 
mesmo tempo que isso é de fato um talento notável, tende na 
realidade para enfeitar, exagerar, ou substituir a verdade, o que 
pode não ter sido muito apreciado pela sua família. O que é 
mais, você aprendeu na infância, por um motivo ou por outro, 
que não lhe convinha falar aberta e sinceramente, o que pode tê-
lo levado a preferir o mundo interior da sua imaginação ao 
mundo exterior da realidade. Você é um excelente mentiroso 
quando está encurralado, isso, em parte, porque apenas deseja 
evitar as coisas desagradáveis.
É essencial para você subir acima dos perigos da desonestidade,
abraçando princípios rigorosos e estritos. Se deixar de o fazer, 
acabará sendo sugado por um turbilhão de mentiras e 
falsificações da verdade que irão ameaçar diretamente o seu 
senso de realidade. Lutando com esforço pela pureza mental, 
poderá usar os seus extraordinários talentos. Eles podem variar 
desde a criação poética até à capacidade de clarividência.

Mercúrio Oposição Plutão
Vai sentir freqüentemente a influência deste aspecto, apesar de 
poderem predominar outras influências mais fortes em diversas 
áreas do seu mapa.
Você terá que trabalhar arduamente para obter os resultados 
benéficos deste aspecto. Assuntos de interesse profissional são 
fundamentais para poder alcançar a compreensão dos princípios 
envolvidos e integrá-los em sua natureza.

PROFISSIONAL - MENTALIDADE: Do segredo à abertura
Você tem uma mente diligente e talento considerável para 
descobrir assuntos sigilosos e analisar assuntos em 
profundidade. Você também consegue guardar segredos. Como 
tal é um detetive natural e pode achar a raiz dos problemas. Este
é um talento útil em assuntos psicológicos, quando trabalhar com
computadores ou qualquer coisa que exija atenção com detalhes.
Você consegue descobrir fontes escondidas de informação. Em 
sua vida profissional, porém, inclina-se a ser desconfiado e teme 
que estejam escondendo informações de você. As pessoas 
podem achar que as interroga e elas se fecham. Às vezes, você 
se expressa de forma muito vigorosa e não permite que as 
pessoas expressem seus pontos de vista. O sucesso surgirá 
quando superar os problemas de comunicação ligados à 
ansiedade.

PESSOAL - MENTALIDADE: Do segredo à abertura
Você é uma pessoa um tanto secreta. Pensa muito e com 
intensidade e às vezes é perseguido por idéias e temores 
compulsivos. Este fato se deve em grande parte à ansiedade na 
infância ligada a mentiras, segredos ou falta de comunicação. 
Por não revelar sempre o que pensa, pode ser facilmente 
incompreendido. Acalme a ansiedade dos demais, esclarecendo 
esses mal-entendidos e lute para ser tão aberto quanto as 
circunstâncias o permitirem. Quando está magoado, pode ficar 
em silêncio durante longos períodos. E quando se sente 
inseguro, tende a desconfiar de seu parceiro. A harmonia nos 
relacionamentos vem quando resiste à tendência a discutir 
durante horas, ou utilizar o silêncio como arma, ao invés de 

aprender a ser aberto e confiante.

O PENSAMENTO - MENTALIDADE: Do segredo à abertura
Quando criança, você foi profundamente afetado pelo 
comportamento fechado e misterioso por parte de seus pais ou 
irmãos. Você tinha uma forte intuição de que fatos importantes 
eram mantidos fora do seu conhecimento. Podem, na verdade, 
lhe ter mentido a respeito de alguma verdade profundamente 
importante. Mais tarde, no decorrer da vida, pode ter acontecido 
descobrir os detalhes do que lhe era escondido: isso podia ter 
algo que ver com conexões secretas dos seus pais, por exemplo,
com meios-irmãos cuja existência lhe foi ocultada. Há uma 
grande possibilidade de que um membro de sua família fosse 
pouco comunicativo ao extremo, ou calado de maneira 
perturbadora. Talvez você também sentisse que era difícil fazer 
com que sua voz fosse ouvida.
Sejam quais forem as verdadeiras circunstâncias, o resultado de 
tudo isso é uma dúvida corrosiva a respeito da verdade do que 
ouve, a ponto de ser com freqüência impelido a questionar em 
profundidade os motivos ou as ações dos outros. Por vezes, a 
sua tendência para interrogar as outras pessoas levará seu 
parceiro ou parceira a se refugiar por detrás de um muro protetor 
de silêncio, durante longos períodos de tempo. Por vezes, é você
mesmo quem se encerra em silêncio total, utilizando essa atitude
como forma de aplicar pressão em seu relacionamento.
Quando conseguir superar tais dificuldades, aprenderá a relaxar 
mais em questões de comunicação. Dando às pessoas o tempo 
e o espaço para responderem às suas perguntas sem ansiedade 
e permitindo aos outros que tenham seus segredos se assim o 
desejarem, você poderá alcançar a paz de espírito. Nessa 
ocasião, por fim, sua vida será enriquecida pela descoberta de 
capacidades mentais muito raras ou até únicas, a um nível 
psicológico profundo.

Mercúrio Trígono MC
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
qualquer atitude que tome será matizada por essa energia.
Tenha em mente que o contato entre estes astros é harmonioso, 
o que significa que você raramente será perturbado pelas suas 
influências negativas. Eles representam um recurso que poderá 
utilizar.

PROFISSIONAL - OBJETIVOS: Pessoa criativa
É importante para você integrar suas faculdades mentais em sua 
carreira. Ensinar, lidar com comunicação, escrever, encontrar 
pessoas e, de modo geral, criar contatos, constituem parte do 
espectro de trabalho para você. Uma agitação interior fará com 
que você busque uma carreira com várias funções interessantes 
e que mude de emprego em intervalos regulares. O mais 
importante para você é transmitir suas idéias à sociedade.

PESSOAL - OBJETIVOS: Pessoa criativa
Gosta de lidar com várias coisas ao mesmo tempo e embora isto 
se possa manifestar como versatilidade, você tem tendência para
distrair-se facilmente de seus objetivos pessoais. Mudanças de 
opinião e uma natureza agitada podem significar que você muda 
com freqüência. Uma atmosfera estimulante, tanto no trabalho 
quanto em casa, é um pré-requisito para sua satisfação pessoal. 
Crianças, conversas e brincadeiras podem mantê-lo feliz o dia 
todo.
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Valores

Vênus em Aquário
PROFISSIONAL - VALORES: Amor da liberdade
Você é uma pessoa totalmente voltada para as causas sociais e 
dotada para trabalhos profissionais que envolvam lidar com 
gente, particularmente com grupos específicos de certo contexto 
social. Trabalha melhor em conjunto e tem jeito para mobilizar o 
espírito de equipe, mesmo quando sente que o resto do grupo 
não está à altura das suas expectativas ou ideais. É guiado por 
princípios firmes quanto a eqüidade e justiça e, como tal, é 
genuinamente humanitário, comunicando-se com pessoas de 
todos os níveis sociais. Essa consciência social poderá ser 
utilizada ao máximo em qualquer profissão em que seja preciso 
manifestar espírito humanitário, especialmente se também 
envolver relações internacionais. É mais motivado pelos seus 
ideais que por interesses materiais ou por ambições pessoais.

PESSOAL - VALORES: Amor da liberdade
A amizade é sagrada para você e, nos seus relacionamentos 
pessoais, é mais importante ter amigos e compartilhar ideais do 
que ser consumido pela paixão. Você não pode se dar bem em 
um relacionamento no qual se sinta asfixiado. No entanto, por 
vezes transmite a impressão de ser frio e desprendido no amor e 
isso poderá alienar o seu parceiro ou parceira.
Os homens com esta posição são atraídos por mulheres pouco 
convencionais, talvez de outro país ou estrato social. As 
mulheres tendem a levantar alto a bandeira da liberação. 
Princípios de igualdade formam a base das ligações duradouras. 
Os encontros românticos sempre acontecem em circunstâncias 
exóticas e o relacionamento tem tendência para funcionar melhor
quando circunstâncias exteriores determinem separações 
frequentes. É sempre aconselhável a existência de um elemento 
de imprevisibilidade.

Vênus em 2 Casa
PROFISSIONAL - VALORES: Satisfação
É uma pessoa que valoriza os relacionamentos pessoais e as 
coisas belas. Profissionalmente, tem talento para lidar com esses
assuntos. Poderá obter ganhos financeiros lidando com objetos 
esteticamente agradáveis ou com o universo da finança. Seu 
estilo, seu julgamento e graça são trunfos importantes na sua 
carreira. São essas qualidades que lhe permitirão acumular muito
dinheiro e se rodear de mil objetos de valor na sua vida. Sua 
aparência e sua natureza agradável serão recursos importantes 
na sua vida profissional, e freqüentemente será capaz de 
conseguir vantagens através da sua habilidade para fazer as 
outras pessoas se sentirem bem. É crucial para o seu equilíbrio 
sentir que é justamente compensado pelo que faz, e conhece 
bem o seu próprio valor. Do mesmo modo, é capaz de dar aos 
outros o sentido do seu próprio valor.

PESSOAL - VALORES: Satisfação
Você exibe uma personalidade muito calorosa e é capaz de criar 
um ambiente estável e seguro para aqueles a quem ama. No 
entanto, prefere viver uma boa vida e não gosta de recusar a si 
próprio os prazeres que lhe podem dar as coisas materiais. Para 
se sentir bem, recorre muitas vezes à compra de presentes para 
você mesmo. Suas fortes ligações e desejos, tanto materiais 
quanto românticos, podem lhe criar problemas financeiros. Por 
outro lado, tem tendência para dar sorte em questões materiais. 
Em sua vida amorosa pede provas tangíveis de amor, quanto 
mais dispendiosas melhor. Também sabe ser generoso, tanto 
material quanto emocionalmente. Um de seus maiores talentos é 
a aptidão para apreciar a prodigalidade da Natureza. As 

questões financeiras são importantes em seus relacionamentos.

Vênus Conjunção Sol
Leia página5: "Sol Conjunção Vênus"

Vênus Sextil Lua
Leia página8: "Lua Sextil Vênus"

Vênus Conjunção Mercúrio
Leia página10: "Mercúrio Conjunção Vênus"

Vênus Trígono Júpiter
Pode ser difícil discernir a influência desta combinação de 
energias planetárias, uma vez que não constitui uma 
configuração forte no seu mapa.
Tenha em mente que o contato entre estes astros é harmonioso, 
o que significa que você raramente será perturbado pelas suas 
influências negativas. Eles representam um recurso que poderá 
utilizar.

PROFISSIONAL - VALORES: Fortuna
Você tem excelente julgamento estético e valores e convicções 
pessoais sólidos. Adapta-se a quaisquer profissões em que 
utilize sua capacidade de avaliar e comparar, especialmente as 
que são ligadas a projetos culturais ou artísticos. Também é 
muito hábil para impressionar os outros com seu charme e 
discernimento. Seria mal aproveitado em um trabalho que não 
lhe desse a oportunidade de encontrar pessoas e de influenciá-
las. Pode lidar com assuntos culturais ou objetos artísticos, pode 
viajar em sua carreira, possui talento diplomático e grande senso 
de estilo. O sucesso lhe vem freqüentemente com facilidade e 
pode florescer em companhia feminina, obtendo seu apoio 
profissional. Em geral tem sorte e grande quantidade de dinheiro 
pode fluir entre suas mãos. A velocidade com que flui é outro 
problema. Sua personalidade calorosa e sua visão otimista do 
futuro são seus maiores bens.

PESSOAL - VALORES: Fortuna
Você é uma pessoa extremamente amorosa e romântica, o que 
traz vantagens e desvantagens. Freqüentemente se apaixona 
pelo próprio amor e tem dificuldade em fixar-se em uma relação 
estável por causa de sua necessidade de amor e estímulo 
emocional. No entanto, é um grande amante e sua atenção faz 
com que o ser amado floresça. Há uma tendência à atração por 
uma pessoa originária de um país ou cultura diferentes, talvez 
por sua necessidade de ampliar seus horizontes emocionais. Há 
tendência aos casamentos com ascendência social. O valor mais
importante para você em um relacionamento é o estímulo 
intelectual ou cultural. Você precisa respeitar seu parceiro por 
sua inteligência. Uma mulher com este aspecto tem grande 
necessidade de atenção e apreciação e dá valor especificamente
ao estímulo mental que seu parceiro possa lhe dar. Um homem 
com esse aspecto tem grande apetite pelo sexo oposto, e 
embora a inteligência seja importante, há freqüentemente gosto 
por mulheres exóticas ou bonitas. Talvez a fidelidade não seja 
um ponto importante, embora mais cedo ou mais tarde haja uma 
tendência a reforçar valores morais relacionados ao amor.

AMOR - VALORES: A Sina
A questão do amor ou do romantismo desempenha um papel 
preponderante em sua vida. Intimidade com uma irmã durante a 
infância ou uma consciência forte da relação amorosa de seus 
pais pode ser o alicerce sobre o qual você constrói as suas 
expectativas românticas. Talvez sua mãe fosse do tipo 
romanesco, muito viajada ou com interesses culturais ou 
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artísticos pronunciados. Se assim for, ela pode ter expressado 
opiniões exageradas em conexão com o amor e os 
relacionamentos, inspirando em você o desejo de se entregar a 
um excesso, em variedade e abundância, de desejos românticos.
Sejam quais forem essas influências antigas, você pode achar 
mais tarde que as experiências de relacionamento não estão à 
altura de suas expectativas inflacionadas. É importante ser 
realista, já que o romantismo e a atração física duram pouco 
tempo. Não obstante, o crescimento intelectual e a estimulação 
mútua, através de interesses compartilhados ou de viagens, 
podem significar prazeres duradouros. Você pode levar enorme 
afeto e paixão para um relacionamento e é provável que seja 
uma pessoa muito generosa, mas será sensato lembrar que seu 
parceiro ou parceira talvez não tenha esta mesma capacidade de
demonstrar seu amor. Os valores espirituais ou religiosos podem 
desempenhar, mais tarde, um papel importante na sua vida.

Vênus Quadratura Saturno
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo e 
será uma característica predominante de sua personalidade.
Haverá grande dificuldade em integrar estas duas influências 
planetárias e os resultados harmoniosos prometidos somente 
vão aparecer depois que você tiver gasto muito tempo e esforço.

PROFISSIONAL - VALORES: Formalidade
Você tem grande senso de responsabilidade com respeito às 
suas relações profissionais e atribui importância a confiança e a 
estabilidade acima de tudo. Assim, desempenhará bem funções 
ligadas a sociedades de negócios a longo prazo, tendo 
habilidade especial para relacionar-se com o público de modo 
amistoso, porém formal. Tem características diplomáticas 
agradáveis e excelente noção de protocolo. A segurança no 
trabalho e uma economia forte são importantes para você e é 
muito cuidadoso com dinheiro. Isto pode resultar em talentos 
ligados ao mundo financeiro, bancos, investimentos, etc. 
Mulheres que apresentem essas características podem ser 
especialmente ambiciosas e dispostas a suportar sofrimento 
considerável para ter êxito em sua carreira. Em geral, há mais 
ênfase na vida profissional do que na vida pessoal. À medida que
o tempo passa, você toma consciência exatamente do seu valor 
e espera remuneração compatível.

PESSOAL - VALORES: Formalidade
É pouco provável que esteja completamente satisfeito com seus 
relacionamentos amorosos durante os primeiros 30 anos de sua 
vida. Talvez tenha pouca noção de valor próprio e um limite 
correspondentemente baixo de expectativas no que diz respeito 
ao amor. Prefere não correr riscos, estando escaldado desde a 
juventude. Talvez se sinta atraído por um parceiro mais velho, 
que possa dar-lhe uma relação segura e estruturada, embora a 
segurança deste tipo possa mostrar-se restritiva a longo prazo. A
intimidade não vem com facilidade, por causa de um profundo 
temor de rejeição. Você mantém uma fachada distante como 
medida de proteção, embora isto só torne o seu mundo um 
pouco mais frio. À medida que envelhece, aprende que 
compensa ser mais vulnerável, compensa correr riscos com suas
emoções. Primeiramente, necessita criar um sentido profundo de
valor próprio pessoal. Em seguida, mostrando seus próprios 
sentimentos, sem exigir manifestações exageradas de amor em 
retorno, pode criar um espaço seguro para troca mútua de amor.

AMOR - VALORES: Formalidade
No começo da sua vida, o amor foi sentido como aspecto 
condicional em seu comportamento. O amor lhe era ministrado 
em pequenas doses, na base de você o merecer ou não. É por 
isso que, hoje em dia, você se sente com freqüência indigno 

dele. Talvez tivesse a impressão de que existia pouco amor entre
os seus pais, talvez tivesse uma irmã mais velha que lhe tornava 
a vida difícil, mas é muito provável que, próximo da idade de 15 
anos, você pode ter tido um caso de amor infeliz cujo fim foi 
doloroso. Em resultado dele, você se tornou muito cauteloso a 
respeito de expressar os seus sentimentos. Pode até escolher 
um relacionamento com alguém em quem possa confiar mas que
na realidade não ame, para evitar ser magoado novamente. Ou 
pode perder oportunidades românticas porque espera demasiado
tempo, não ousando mostrar seus sentimentos.
Quando afinal se apaixona, no início se torna muito aberto e 
vulnerável, além de extremamente sedento de demonstrações de
afeição. Mas as exigências românticas imaturas podem levar à 
rejeição, porque ninguém pode satisfazer sua fome profunda de 
amor. No entanto, se você se sentir rejeitado, vai reagir 
mostrando-se frio e distante, colocando um abismo ainda maior 
entre você e seu ser amado. Os homens com este padrão têm 
dificuldade em mostrar seus sentimentos, apesar de poderem ser
muito eficientes em fazer gestos românticos formais. Essa 
limitação emocional provoca no parceiro mulher o sentimento de 
que não é amado e, à medida que o tempo passa, ela se sentirá 
pouco atraente e irá murchar como uma planta que deixaram de 
regar. As mulheres com este aspecto têm dificuldade em 
acreditar que são atraentes, mesmo que sejam bonitas, sensuais
e charmosas. O medo da rejeição as impede de fazer qualquer 
exibição espontânea de emoção.
Dificuldades de relacionamento como essas podem ser 
resolvidas com trabalho paciente durante longos períodos de 
tempo. Baixando um pouco as expectativas, dando de 
preferência a exigir, recusando com decisão e energia culpar o 
parceiro ou parceira pela sua própria infelicidade pessoal, 
assumindo além disso o comprometimento e a lealdade, você 
poderá desenvolver um relacionamento que por fim se torne 
caloroso e fértil, especialmente na parte adulta da sua vida.

Energias

Marte em Escorpião
PROFISSIONAL - IMPULSO: Vá direto ao essencial
Você tem profundas reservas de energia à sua disposição, além 
da capacidade de trabalhar sob bastante pressão. Na realidade, 
as situações de crise podem trazer à tona qualidades notáveis 
que você nem sabe que tem. Trabalha de forma intensa e 
determinada e é capaz de se agarrar a um projeto durante longo 
tempo. Pode até se tornar obcecado por esse trabalho. Existem 
em si talentos especiais quanto a analisar em pormenor uma 
situação, e tem um instinto quase sobrenatural para chegar à 
verdadeira origem de um problema. Se houver necessidade de 
tomar uma decisão difícil, pode ser você a tomá-la, mesmo que 
isso signifique ter que dizer algumas verdades desagradáveis a 
alguém, ou ter que se livrar de uma pessoa supérflua. Em alguns
casos, pode ser que crie uma reputação de pessoa dura e 
impiedosa, mas essa característica é freqüentemente necessária
se a outra pessoa se sente limitada por algo que sobreviveu à 
sua utilidade. Você tem habilidade para ajudar os outros em uma 
crise, especialmente no aspecto psicológico.

PESSOAL - IMPULSO: Vá direto ao essencial
Você se torna um indivíduo perigoso quando se sente 
encurralado, mesmo que não dê essa impressão à primeira vista.
As outras pessoas sentem o seu poder e algumas ficam bastante
nervosas em sua presença. Tem muitas paixões tempestuosas 
rugindo em seu interior e é muito sensível às situações que 
podem prejudicar o seu prestígio. Seria muito vantajoso para 
você cultivar uma atitude mais descontraída em relação à 

CartaNatal - Análise do Nascimento para Oprah Winfrey

CartaNatal Vendido sob licença de World-of-Wisdom Página14



competição.
Os homens com Marte nesta posição têm uma aura magnética e 
impulsos sexuais violentos. Gostam de exercer o poder, embora 
atenuado, nos relacionamentos de amor. As mulheres também 
exalam uma aura de poder e de sexualidade, se sentindo 
atraídas para homens que tenham, por sua vez, uma aura de 
mistério ou de reserva. O ciúme e até mesmo a vingança podem 
constituir poderosos fatores inconscientes nos relacionamentos. 
Ambos os sexos detestam se sentir privados de poder e gastam 
muita energia para manter o controle em qualquer situação. 
Durante toda a sua vida, as cargas emocionais negativas serão 
transformadas por meio de poderosas reviravoltas psicológicas, 
sendo que você poderá ser uma força benéfica silenciosa no 
meio em que atua.

Marte em 11 Casa
PROFISSIONAL - MOTIVAÇÃO: Solidariedade
Você é dinamicamente inspirado por causas sociais e talvez 
goste de trabalhar motivando grupos. Você é por natureza um 
reformador e está preparado a lutar para fazer com que aceitem 
as suas idéias. Suas motivações como reformador não são 
egoístas; você quer estar na vanguarda, trabalhando em prol do 
social. Você tem muito pouco respeito por normas sociais 
restritivas e prefere ser direto em seus contatos com as pessoas,
portanto trabalha melhor quando é um porta-voz ou quando 
empunha a bandeira de um movimento social ou político. Você 
pode ter princípios ideológicos muito fortes e está preparado para
lutar por eles.

PESSOAL - ENERGIAS: Solidariedade
Você é muito interessado nos seus amigos e muito envolvido 
com eles. Ardentemente leal, está preparado para lutar ombro a 
ombro com seus irmãos e irmãs por uma causa comum. No 
entanto, vão surgir muitas confusões em seu círculo social, talvez
devido à sua tendência para dizer o que pensa com franqueza 
que chega à insolência, ou talvez por você ser um tanto estranho
ao meio, um pouco "outsider". Não sendo pessoa para levar em 
consideração as sutilezas sociais, tende a excitar o desagrado de
grupos. Também é atraído por pessoas rudes mas competentes 
em quem pode confiar pela sua honestidade e frontalidade. Tem 
aptidão para representar um papel dinâmico em um grupo, talvez
ligado a esportes ou a empreendimentos propagandísticos.
De modo geral, você se dá bem na companhia de outros 
homens, se for um homem. Uma mulher com esta influência é 
provável que seja sexualmente atraída por um amigo. Os 
homens podem preferir estar no meio de outros amigos homens, 
uma vez que se podem sentir demasiado limitados por 
relacionamentos íntimos.

Marte Conjunção Lua
Leia página8: "Lua Conjunção Marte"

Marte Quadratura Mercúrio
Leia página10: "Mercúrio Quadratura Marte"

Marte Trígono Urano
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
qualquer atitude que tome será matizada por essa energia.
Tenha em mente que o contato entre estes astros é harmonioso, 
o que significa que você raramente será perturbado pelas suas 
influências negativas. Eles representam um recurso que poderá 
utilizar.

PROFISSIONAL - ENERGIA : Tentativas
Você é uma pessoa extremamente dinâmica e capaz de realizar 

tarefas em uma torrente de atividade em metade do tempo que 
levaria o comum dos mortais. Necessita de empolgação e 
originalidade em seu trabalho e realiza melhor suas tarefas sob 
pressão de vencimento dos prazos. Quando decide agir, bate 
como um raio. No entanto, trabalha melhor em curtas explosões 
de energia. Períodos de atividade mais longos cansam-no e o 
aborrecem. Demonstra talento para trabalhar com assuntos 
técnicos, por exemplo, engenharia, computadores, etc. Também 
tem gosto por trabalhos menos tradicionais, talvez relacionados a
domínios de assuntos espirituais, conscientização, etc. O 
ingrediente essencial é a liberdade para experimentar e aprender
com suas próprias experiências. Não trabalha muito bem em 
equipe porque pode reagir violentamente quando lhe dizem o 
que fazer. Detesta restrições e ordens e precisa agir ao seu 
modo. Outras pessoas podem considerá-lo um rebelde e tem 
tendência a criar problemas com as autoridades. Tem certo 
espírito de pioneirismo e embarca em viagens arriscadas para 
países estrangeiros.

PESSOAL - ENERGIA: Tentativas
Você é uma pessoa extremamente imprevisível e seu medo de 
ser limitado por relacionamentos faz com que se manifeste com 
agressividade quando é chamado ao dever. Homens com este 
aspecto dão à parceira a impressão de que podem arrumar sua 
mala e partir a qualquer momento. Na verdade, essa 
imprevisibilidade é usada como uma ameaça para conseguir que 
tudo seja feito ao seu modo. Mulheres com esse aspecto são 
atraídas por homens incomuns, especialmente estrangeiros ou 
vindos de algum ambiente especial, homens que prometem 
empolgação e liberdade. Há uma tendência a ser grandemente 
provocativo, o que pode levar a conflitos explosivos. Isto satisfaz 
a ânsia constante de empolgação de qualquer que seja o modo. 
Para um relacionamento pacífico, é importante ter a algum 
interesse incomum ou um trabalho que represente desafio e 
realização. Um relacionamento não o traz de modo duradouro. 
Se tudo for bem, você é uma companhia estimulante, sempre 
pronta para correr riscos ou tentar algo novo.

SEXO & PODER - IMPULSO: Experimentação
Um pai ou um irmão menos preso às tradições terá provocado 
em você ideais firmes de independência e liberdade. Você anseia
pelos horizontes abertos e pelo imprevisível. Isso pode estar 
relacionado com certa atmosfera de tensão em sua casa, onde 
você sentiu e receou mudanças repentinas ou ameaças vindas 
do lado masculino. A atmosfera ficou, de algum modo, 
sobrecarregada. Na realidade, você nasceu com uma 
necessidade inata de manifestar sua vontade de uma forma 
dramática. Controlar o seu temperamento voluntarioso deve ter 
sido difícil para seus pais. Você deve ter experimentado a 
disciplina como um ataque injusto à sua integridade pessoal, o 
que o tornou ainda mais agressivo. Com a manutenção desta 
atitude, você acaba entrando em uma espiral de conflito com as 
autoridades. Você só quer utilizar a sua experiência não tendo 
disposição para aprender com a experiência dos outros. Se 
conseguir manter bastante ocultos esses padrões de 
provocação, poderá aprender a se relacionar bem com as outras 
pessoas, mesmo se você se mantém reservado e segue seu 
próprio caminho. Não há necessidade de estar sempre do lado 
de fora, de ser um outsider.
Em assuntos de sexo, você também tem um gosto especial pela 
excitação. Para si não serve ter sexo todos os sábados, quando 
as crianças já estão deitadas. A menos que possa existir um 
elemento de imprevisibilidade, você pode perder rapidamente o 
interesse. Apesar dos manuais de sexo falarem da necessidade 
de um longo período de carinho e estimulação, isso pode na 
verdade ser aborrecido e tedioso para você: com seu forte 
magnetismo sexual, para quê a demora? Poderá ter interesse 
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por técnicas sexuais avançadas e por instrumentos de prazer. Os
períodos sem sexo criam uma grande tensão sexual e há uma 
tendência do homem para ter um orgasmo prematuro por causa 
do alto nível de expectativa. Sexo, para você, precisa de ser uma
surpresa e pode acontecer em qualquer lugar. Em alguns casos, 
pode ter havido experiências precoces de perigo ou de proibição 
ligados ao sexo, o que significa que você tem que recriar uma 
situação de tensão para experimentar a liberação através do 
orgasmo. Em casos extremos, as mulheres que têm este aspecto
podem ser muito provocantes antes de fazerem amor.

Marte Quadratura Plutão
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo e 
será uma característica predominante de sua personalidade.
Haverá grande dificuldade em integrar estas duas influências 
planetárias e os resultados harmoniosos prometidos somente 
vão aparecer depois que você tiver gasto muito tempo e esforço.

PROFISSIONAL - ENERGIA: Força para enfrentar qualquer 
problema
Esta influência tem grande efeito em sua carreira. Em sua vida 
você é confrontado com assuntos relacionados ao poder e à falta
dele. Talvez você não saiba o quanto é poderoso e , por causa 
disso, estará freqüentemente confrontando e envolvido com 
batalhas por poder. Sua força neste campo o capacita para lidar 
com situações de crise que outros prefeririam evitar. Assim, você
poderá envolver-se política ou socialmente, talvez em atividade 
sindicais ou nos corredores do poder. Embora tenha muita 
habilidade a esse respeito talvez não encontre aí profunda 
satisfação. Tem grande dose de talento psicológico e pode 
realizar-se ajudando pessoas em crise, ou que possuam 
problemas de adaptação. Pode ter talento mediúnico ou curativo.
Você trabalha muito e intensamente, freqüentemente até tarde e 
encontra dificuldade em saber o momento de parar. É importante
identificar essas qualidades obsessivas, ou poderá desmoronar. 
Estruturando suas horas de trabalho, poderá evitar a exaustão. A
vida seria mais fácil se fosse mais descontraído. Você é muito 
sensível ao que considera abuso de poder, o que está ligado a 
situações de humilhação relacionadas a força e a poder na 
infância. Mais tarde na vida, esteve em situações semelhantes, 
especialmente com homens autoritários, dominadores e até 
tirânicos, tendendo a reagir exageradamente. Isto o conduz a 
conflitos de vontades bastante exaustivos, mais até para você 
mesmo do que para os demais. Estas situações são mais 
difundidas se forem vistas à luz de fatores diferentes. Ao mostrar 
claramente aos outros os limites que está preparado para aceitar 
e se os mantiver com diplomacia, poderá ganhar respeito e evitar
as relações de força. Lembre-se, se seus objetivos forem 
honestos as pessoas serão honestas com você. É importante 
para você pensar positivamente sobre os demais, sendo um 
aliado poderoso e um inimigo perigoso.

PESSOAL - ENERGIA: Força para enfrentar qualquer problema
Você sofreu diversos traumas na infância por fatores talvez 
secretos ou reprimidos. Isto pode estar ligado à influência dos 
homens, especificamente seu pai ou um irmão. Freqüentemente 
um padrasto ou meio-irmão desempenha um papel importante. 
Às vezes envolve uma questão sexual. Também pode ter sido 
profundamente afetado por alguém com um problema psicológico
considerável. De algum modo sua vontade foi totalmente 
dominada em algum ponto de sua infância e foi profundamente 
afetado pela humilhação que sofreu. Também é possível que 
tenha visto seu pai, dominador, porém fraco, ser humilhado de 
algum modo.
Mais tarde, as relações íntimas foram caracterizadas por grande 
intensidade e conflitos de poder. Há uma necessidade de um 

parceiro forte que possa levantar-se e lutar suas próprias lutas. 
Mulheres com este aspecto são profundamente atraídas por 
homens magnéticos e poderosos. Tal relacionamento aumenta a 
previsibilidade: quando o homem é inicialmente a figura 
dominante, à medida que o tempo passa a mulher descobre as 
fraquezas e acaba perdendo o respeito. Quando o 
relacionamento termina, os papéis estão invertidos e o homem 
freqüentemente acaba em posição humilhante.
Os homens se concentram demais na sexualidade e na 
necessidade de demonstrar sua masculinidade. Ciúme e controle
podem ser fatores dominantes, embora ocultos, no amor. Os 
relacionamentos tendem a se deteriorar por críticas sobre 
fraquezas e discussões amargas sobre influência. 
Freqüentemente terapias podem resolver problemas ligados a 
projeções psicológicas complexas envolvidas neste tipo de 
relacionamento. À medida que o tempo passa, você descobrirá 
os benefícios de suas enormes fontes de energia e poder 
latentes. Em conseqüência, você deixa de lutar contra um abuso 
de poder imaginário e pára de se sentir ameaçado. A satisfação 
profunda vem da descoberta de talentos psicológicos e físicos.

SEXO & PODER - IMPULSO: Obsessão e desejo
Os relacionamentos sexuais são um terreiro de luta muito 
importante para você. O homem com este aspecto insiste com 
freqüência em fazer sexo várias vezes ao dia. Estranhamente, 
isso se deve mais à necessidade de provar alguma coisa a si 
mesmo do que a desejo verdadeiro. Ou, pelo contrário, pode 
cultivar um controle sexual inacreditável. Existe nele uma espécie
de perfeição mecânica no ato sexual e uma profunda obsessão a
respeito do desejo sexual e dos tabus. A parceira do homem irá, 
como é natural, achar estas exigências extenuantes e sentir que 
está faltando ternura.
Para uma mulher, o medo de se sentir fraca e impotente torna 
difícil em extremo a entrega aos prazeres do sexo. O que, de 
certa forma contraditória, poderá levá-la a tomar a iniciativa em 
questões sexuais. No entanto, de novo no campo do paradoxo, 
terá um desejo secreto de ser completamente rendida e 
subjugada por um amante dominador.
Existe uma profunda necessidade de ter um relacionamento 
sexual espiritualmente transformador. Isso pode ser possível 
através de algum tipo de prática sexual tântrica, mas a felicidade 
final máxima nessa área se baseia em uma contenção que 
permite que a energia sexual se acumule durante um 
determinado período de tempo e na capacidade de se entregar e 
de desfrutar de forma passiva.

Marte Sextil Nodo N., Marte Trígono Nodo S.
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
dominará muitos aspectos de sua vida.
Não se esqueça de que você aprende muito depressa e que vai 
superar muito rapidamente quaisquer dificuldades envolvidas 
neste campo. Poderá, no futuro, utilizar este aspecto construtiva 
e harmoniosamente.

PROFISSIONAL - DESTINO: Sobrevivência dos mais adaptados
Você estará freqüentemente em meio a rixas em sua vida 
profissional, lutando para assegurar sua afirmação dentro dos 
grupos. Conflitos atingirão o ponto central de sua vida e o que 
quer que faça, não poderá fugir de seu papel de liderança que o 
coloca em posição de destaque. Poderá envolver-se em 
parcerias dinâmicas e cooperativas com homens em ambiente 
fortemente competitivo, embora a obtenção de harmonia ou um 
objetivo global possam constituir uma busca difícil.

PESSOAL - DESTINO: Sobrevivência dos mais adaptados
Você pode representar a essência da masculinidade ou 
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dinamismo em sua natureza, provavelmente como resultado de 
batalhas duramente vencidas em pontos-chave ao longo de sua 
vida. Isto pode significar que é exigente ou agressivo em suas 
relações sociais, dando pouco atenção à oposição, embora 
possa tentar escolher uma vida em que se afaste dos confrontos.
Chegar a um ponto de entendimento com o poder da 
sexualidade, seus prazeres e qualidade obsessiva, consiste em 
um grande desafio da vida. Para você, lidar com conflitos 
também é um dilema para uma vida, já que lhe foi negada a 
possibilidade de tolerar suas fraquezas e é forçado a procurar 
uma posição de força em seus contatos com os demais.

Sabedoria

Júpiter em Gêmeos Retrógrado
Leia página3: "Júpiter em Gêmeos Retrógrado"

Júpiter em 6 Casa
Leia página4: "Júpiter em 6 Casa"

Júpiter Trígono Sol
Leia página6: "Sol Trígono Júpiter"

Júpiter Trígono Mercúrio
Leia página10: "Mercúrio Trígono Júpiter"

Júpiter Trígono Vênus
Leia página13: "Vênus Trígono Júpiter"

Júpiter Trígono Netuno
Pode ser difícil para você discernir a influência desta combinação
de energias planetárias; essa combinação é fraca e sua 
importância pode ser sobrepujada por influências mais fortes.
Por estar havendo um aspecto bom entre estes dois planetas, 
pode esperar que as conseqüências positivas sejam fortes e 
muito criativas, sendo mínimas as conseqüências negativas.

PROFISSIONAL - SABEDORIA: Sonhos de expansão
Como esses planetas tem movimentos relativamente lentos, sua 
influência é sentida em nível da coletividade. Se canalizar a 
influência dos mesmos para a sua profissão, desejará trabalhar 
no efeito coletivo da influência social, cultural e intelectual. Pode 
ter talento para marketing, publicidade ou para vender um sonho 
ou visão. Também pode ter propensão à catequese em nível 
político, religioso ou social. Pode ser fortemente motivado por 
ideais altruísticos e identificar-se com algum tipo de visão ou 
sonho que transcenda os seus próprios. Em nível mais terra a 
terra pode haver talento para negociar com petróleo ou 
derivados, especificamente plásticos. Pode também interessar-se
pelos oceanos, pela indústria cinematográfica ou qualquer coisa 
que agrade a coletividade. Pode ser irremediavelmente otimista 
demais. Acate conselhos realistas!

PESSOAL - SABEDORIA: Sonhos de expansão
Essa influência indica que você pode ser guiado por sonhos e 
visões. Haverá um aspecto de sua vida no qual você é tocado 
por algo mágico que transcende completamente sua vida 
cotidiana. Isto pode trazer grande felicidade, se escolher cultivar 
sua energia intelectual para maior compreensão espiritual por 
meio de interesses criativos, artísticos ou meditativos. Ao mesmo
tempo, poderá haver ausência total de realismo, ou tendência à 
absorção completa por idéias irreais. Há sonhadores de sonhos 
que não realizam nada, e há os que tecem sonhos e que trazem 

as visões para a terra. Ultimamente as pessoas o decepcionarão,
se for do primeiro tipo. Tem capacidade para transformar fé e 
esperança em luzes que guiam os seus atos.

COLETIVO - SABEDORIA: Sonhos de expansão
Como Júpiter demora 12 anos para descrever sua órbita em volta
do Sol e Netuno 165 anos, os dois planetas se encontram em um
ciclo de conjunção a cada 13 anos. São tempos de progresso 
espiritual. Nesses momentos, os homens são tomados por 
grandes esperanças a respeito de algum tipo de futuro ideal. A 
humanidade trabalha para alcançar a Utopia e, apesar de que 
em regra a desilusão seja o fim de tal trabalho, haverá um 
período em que as pessoas se juntam, cheias de amor altruísta 
por um ideal compartilhado. São os momentos em que as bolhas 
enchem e se expandem, em que o otimismo ultrapassa todas as 
barreiras, em que o balão sobe às maiores alturas. Antes de tudo
descer de volta à terra, a alma humana fica enriquecida e é 
tocada pelo divino. As coisas intangíveis se tornam tangíveis de 
forma mágica. Poderá haver uma ênfase especial na música, nas
artes plásticas e na mídia.

Júpiter Trígono MC
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
qualquer atitude que tome será matizada por essa energia.
Tenha em mente que o contato entre estes astros é harmonioso, 
o que significa que você raramente será perturbado pelas suas 
influências negativas. Eles representam um recurso que poderá 
utilizar.

PROFISSIONAL - OBJETIVOS: Consultoria
Sua visão e compreensão são bens importantes em sua carreira.
Você pode trabalhar com sua capacidade de consultoria e pode 
exercer bem suas funções em domínios relacionados com 
publicidade, viagens, direito ou relações internacionais. Seus 
superiores tendem a apoiá-lo e garantir sua promoção. Sua 
maior fraqueza é uma tendência a superestimar sua própria 
importância e impingir suas opiniões aos colegas. Você precisa 
de objetivos expressivos, e quando os segue, está destinado ao 
sucesso.

PESSOAL - OBJETIVOS: Conselheiro
A sorte lhe sorri nas questões familiares e profissionais. Sua 
educação foi provavelmente bastante iluminada e muitas das 
suas opiniões fortes e convicções nasceram do exemplo de seus 
pais na infância. Quer alcançar posição de importância em sua 
comunidade. Gosta de espaço à sua volta em seu ambiente 
familiar. Pode ter tendência a ser exibido e quando se trata de 
posses, pode lhe sair caro.

Desafios

Saturno em Escorpião
PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Reconstrução
Saturno estava em Escorpião nos anos 1923-26, 1953-56 e 1982
85. Havia nessas épocas grandes preocupações com ameaças 
sociais, econômicas ou militares, além de profundo interesse 
pelas coisas ocultas, pelo poder e pela corrupção. Um grande 
elemento de paranóia perturbava a sociedade. Quanto a 
expressar essa influência na sua escolha de uma carreira, você 
poderá lidar com o poder no seu nível mais elevado, e também 
ter capacidade para erradicar da sociedade as práticas corruptas 
ou ineficientes. Por outro lado, poderá sentir que está sendo 
submetido você mesmo a abusos prejudiciais e desagradáveis 
de poder. Isso talvez venha a se evidenciar especialmente no 
seu contato com figuras ou instituições que representem o poder 
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político ou a autoridade na sociedade. Assim, você pode 
encontrar-se de qualquer dos lados do equilíbrio do poder. Se 
você lida com finanças, trabalhará em algum momento com 
processos de racionalização, ou talvez tenha que lidar com 
perdas econômicas ou falência. Na sua carreira, poderá envolver
se com instituições que necessitem de sigilo, ou poderá exercer 
ação psicológica em camadas profundas.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA: Reconstrução
Você nasceu em um tempo em que estava havendo um peso no 
espírito coletivo, com muitos medos irracionais, e provavelmente 
integrou esse espírito em sua própria natureza emocional. Tem 
uma profunda disciplina emocional e um senso de poder 
controlado. Os relacionamentos emocionais íntimos são 
extremamente importantes para você, mas pode ter grande 
dificuldade em abrir as comportas das suas próprias emoções. O 
medo de perdas emocionais o compele a exercer um controle 
quase hipnótico em parcerias íntimas.
É ao mesmo tempo impelido a investigar as mais profundas 
motivações emocionais dos outros e bastante paranóico quando 
se trata de revelar as suas próprias motivações. Existe em você 
uma particular fascinação pelos tabus sexuais e uma grande 
necessidade de superar os seus bloqueios sexuais. É importante 
para você substituir o medo pela confiança e cultivar uma atitude 
emocional relaxada, em vez de se esgotar tentando controlar o 
incontrolável.

Saturno em 10 Casa
PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Assuma autoridade
Alcançar o sucesso profissional e uma posição social respeitável 
são a sua meta. Você alcançaria mais rapidamente o sucesso 
se, ao invés de se esforçar mais, trabalhasse de maneira mais 
inteligente. Você enfrentará muitos obstáculos - sobretudo da 
parte de pessoas mais velhas ocupando posições de poder. Em 
vez de ficar frustrado, veja estes obstáculos como testes 
importantes que subtilmente o fortalecerão de forma a afrontar os
desafios futuros. É improvável que tenha sucesso nos primeiros 
30 anos de vida, mas as decisões que tomará quando chegar a 
essa idade mudarão o seu destino profissional. Importantes 
mudanças profissionais acontecerão por volta de 44 a 52 anos 
de idade. Aos 59 anos será interessante substituir as metas 
profissionais por considerações existenciais. Talvez você nunca 
note o sucesso que já alcançou, porque estabelece metas cada 
vez mais altas. Como planejador a longo prazo, você pode ver 
como este tipo de motivação acabará por provocar frustração.

PESSOAL - AUTO CONFIANÇA: Assuma autoridade
Faz grandes exigências a si mesmo, o que se deve 
provavelmente às expectativas de seus pais, às quais não é fácil 
corresponder. Se lutar para corresponder às expectativas dos 
demais, talvez nunca se satisfaça e se esqueça de relaxar e 
aproveitar os resultados para os quais empenhou-se tanto. As 
relações sofrem com ambição e ênfase demasiados. O sucesso 
também podem ser medidas pela sua habilidade de cuidar e de 
respeitar as necessidades de seu parceiro. No entanto, você tem 
um destino a cumprir, e sua energia e senso de responsabilidade
pessoais indicam que tem impacto considerável sobre a 
sociedade em que vive. As pessoas o respeitarão 
automaticamente e o investirão de autoridade.

Saturno Quadratura Sol
Leia página6: "Sol Quadratura Saturno"

Saturno Quadratura Vênus
Leia página14: "Vênus Quadratura Saturno"

Saturno Conjunção Netuno
Pode ser difícil para você discernir a influência desta combinação
de energias planetárias; essa combinação é fraca e sua 
importância pode ser sobrepujada por influências mais fortes.
Esta conjunção mostra uma fusão de energias dentro de você. 
Tanto o lado positivo quanto o negativo deste aspecto serão 
parte integrante do seu caráter.

PROFISSIONAL - AUTOCONFIANÇA: Dissolução da estrutura
Esses dois planetas de movimentos lentos formam aspectos 
raros como parte de um ciclo de conjunção de 36 anos. Se você 
demonstrar essa influência em sua vida profissional, terá 
preocupação em tornar sonhos realidade e em trazer as visões 
de volta à terra. Isto pode ser expresso politicamente, por meio 
de obras sociais correlatas, ou talvez sua carreira seja 
influenciada por qualquer outra forma de contato com os 
problemas sociais simbolizados por esse aspecto. Isso pode 
significar lidar com sofrimento de algum modo, por exemplo 
solidão ou pobreza, idade avançada, alcoolismo, etc. Quanto às 
suas próprias ambições, você se sentirá freqüentemente 
orientado por um profundo sentido de insatisfação profissional, e 
até mesmo os objetivos traçados podem parecer vazios ao 
serem atingidos. Um real significado é encontrado em algum tipo 
de trabalho em que sacrifique a ambição pessoal em prol de uma
causa universal.

PESSOAL - AUTOCONFIANÇA: Dissolução da estrutura
Embora esse aspecto seja sentido com mais intensidade em 
nível coletivo, haverá alguns momentos em sua vida em que 
você será atingido por um sentimento profundo de tristeza ou 
tragédia. Em alguma área periférica de sua existência encontrará
profundo sofrimento que produzirá uma impressão marcante em 
sua atitude para com a vida, especificamente no que diz respeito 
à energia para realizações pessoais. Este tipo de experiência 
talvez tenda a fazê-lo "fugir pela tangente" ou a sentir a 
necessidade de encontrar significado pessoal no trabalho, 
serviços e sacrifícios. Durante o curso de sua vida, aprende a 
encontrar esperança quando parece não haver nenhuma. É 
muito consciente de que o status pessoal e as realizações 
materiais não trazem respostas duradouras à insatisfação 
humana; o que conta são as qualidades espirituais interiores. Se 
tiver planetas pessoais em contato com esse aspecto, sentirá 
fortemente essa influência.

COLETIVO - AUTOCONFIANÇA: Dissolução da estrutura
Como Saturno demora um pouco menos de trinta anos para 
percorrer sua órbita em torno do Sol e, Netuno, 165 anos, eles se
encontram de 36 em 36 anos. Este ciclo de conjunção é sentido, 
a nível político, com grande intensidade, causando a dissolução 
das estruturas ultrapassadas de governo, que se tornaram 
inúteis. Este ciclo é muito ligado ao socialismo e as três últimas 
conjunções - em 1917, 1953 e 1989 - assistiram a mudanças 
importantes em extremo, na Rússia por exemplo. Se existirem 
rombos graves, a nau do estado afunda sob este aspecto. Ele 
provoca no espírito coletivo a necessidade de empreender ações
concretas para melhorar a situação dos menos privilegiados. 
Sendo assim, será feito em esses tempos muito trabalho em 
hospitais e nos serviços sociais. A mesma combinação também 
tem relação com prisão, sofrimento e velhice.
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Originalidade

Urano em Câncer Retrógrado
Devido à posição deste planeta relativamente ao Sol e à Terra, 
ele parece estar se movendo para trás. Isso poderá tornar você 
mais pensativo ou introvertido na área em questão.

COLETIVO - ORIGINALIDADE: Família universal
Urano demora 84 anos a percorrer sua trajetória em torno do Sol 
e permanece neste signo durante sete anos, representando uma 
influência coletiva sobre uma geração inteira. Mostra de que 
forma você é mais influenciado por atitudes revolucionárias na 
sociedade. Quando o Ascendente está em Aquário, essa 
influência será expressa de modo mais pessoal.
Urano atravessou esse signo entre 1949 e 1956. Repetirá essa 
travessia entre 2033 e 2040. Do ângulo da política, isso trará 
novos conceitos de patriotismo, com tendências isolacionistas, 
por um lado, e novas alianças e lealdades políticas, por outro. 
Quanto à frente social, haverá grandes mudanças na visão 
pública acerca da família como unidade e desafios à concepção 
tradicional de família como uma instituição estável.
Se acontecer que esta influência esteja personalizada em seu 
horóscopo, você terá experimentado acontecimentos dramáticos 
e imprevisíveis em sua formação, os quais irão, mais tarde, 
afetar sua atitude para com os vínculos sociais e familiares. Pode
demonstrar a sua singularidade através de algum fato pouco 
usual ou do seu estilo pessoal em relação à própria família, em 
particular afirmando uma tendência para a vida em comunidade. 
Pode também ter habilidade para empreender, sem grande 
dificuldade, modificações radicais na família ou mudanças de 
casa repentinas.

Urano em 7 Casa
PROFISSIONAL - ORIGINALIDADE: Relações não 
convencionais
Você tem a capacidade de mudar outras pessoas através de um 
contato diário. Você pode receber pessoas durante seu trabalho 
e de fato gosta de ver faces novas durante o dia. Você consegue 
especial para lidar com pessoas que não se encaixam na 
sociedade tradicional, seja por uma questão de desigualdade 
social ou porque são de outra cultura ou país. Você gosta 
quando consegue fazer com que as pessoas ajam por si só ou 
elevem o seu nível de consciência. Como não gosta de ser 
limitado por relações convencionais, trabalha melhor em uma 
posição independente na qual pode escolher o que quer e o que 
não quer ser. As parcerias comerciais podem terminar de repente
e de maneira imprevisível porque os seus critérios de 
cooperação partem do interesse e da novidade ao invés da 
estabilidade.

PESSOAL - ORIGINALIDADE: Relacionamentos anti-
convencionais
Tem necessidade de relações que vão de encontro às 
expectativas convencionais. Parceiros podem ser muito mais 
velhos ou muito mais novos, de um outro país ou cultura, ter 
posição extraordinária na sociedade ou simplesmente ser 
socialmente provocantes de algum modo. Isto se deve ao fato de
que você considera o estar com alguém totalmente diferente 
muito estimulante para a sua consciência. Se cometer o erro de 
casar-se dentro dos padrões estabelecidos cedo em sua vida, há
forte probabilidade de divórcio. Como tem tendência a romper 
com as convenções estabelecidas nos relacionamentos, a 
estabilidade de sua relação não está protegida pelos tabus 
severos e comuns do casamento. De fato, pode preferir uma 
relação informal ao invés de formal, até mesmo viverem 

separados ou em casas separadas. Separações periódicas 
convém ao seu estilo. Assim, se seu parceiro viajar muito, ou 
estiver freqüentemente afastado por alguma outra razão, isto não
tem necessariamente influência negativa.

Urano Sesquiquadratura Lua
Leia página8: "Lua Sesquiquadratura Urano"

Urano Quincúncio Mercúrio
Leia página11: "Mercúrio Quincúncio Urano"

Urano Trígono Marte
Leia página15: "Marte Trígono Urano"

Urano Quadratura Netuno
Pode ser difícil para você discernir a influência desta combinação
de energias planetárias; essa combinação é fraca e sua 
importância pode ser sobrepujada por influências mais fortes.
Em seu mapa existe discordância entre estas duas influências 
planetárias, o que se refletirá em muitas lutas, tanto no interior da
sua mente quanto no mundo lá fora.

PROFISSIONAL - ORIGINALIDADE: Revolução espiritual
Este aspecto duradouro será partilhado por todos os que 
nasceram dentro de um período de específico 4 anos, porém se 
expressar essa influência em sua carreira, será capaz de 
canalizar um dom para trabalhar com meios eletrônicos, por um 
lado, ou conscientização pessoal, por outro. Há um idealismo 
elétrico nesse aspecto e muito poucos fundamentos. Algumas 
pessoas podem afinar-se com poderes telepáticos e de 
clarividência latentes e utilizá-los em seu trabalho. O contato com
companhias internacionais que tenham sólida comunicação além
de suas fronteiras traz boa sorte. Trabalho com tecnologia 
avançada, especialmente ligada à comunicação espontânea é 
uma outra possibilidade. Há uma tensão intrínseca entre os 
princípios de liberdade e de cooperação que pode ser expressa 
em convicções políticas e sociais irracionais.

PESSOAL - ORIGINALIDADE: Revolução espiritual
Este aspecto tem influência em uma geração específica, porém 
você pode sentir e expressar pessoalmente seu poder 
interessando-se pelos aspectos da consciência humana que se 
encontram em um nível muito sutil. Isto pode estar relacionado 
ao poder dos sonhos, clarividência, etc. Se os planetas pessoais 
também exprimirem esses gigantes planetários distantes, você 
sentirá uma profunda ânsia de transcender-se a si mesmo por 
algum tipo de interesse espiritual. Mudanças drásticas ocorrerão 
na realização de seu sonho e você desejará abandonar as 
estruturas seguras que construiu para alcançar seus ideais. Inútil
dizer que você ficará freqüentemente decepcionado, porém todo 
o processo aumenta sua compreensão e sua consciência 
espiritual. Pode iludir-se com a fascinação por personalidades 
carismáticas. Cuidado.

COLETIVO - ORIGINALIDADE: Revolução espiritual
Estes dois planetas estão em conjunção uma vez a cada 172 
anos, de modo que os aspectos entre eles são muito raros. 
Aconteceu um trígono durante a Segunda Guerra Mundial e uma 
quadratura em meados dos anos cinquenta. Muito recentemente,
em 1993, estavam em conjunção, pela primeira vez desde 1821. 
Como Netuno só foi descoberto em 1846, esta última conjunção 
é a primeira a ter lugar com o conhecimento e a participação da 
humanidade e depois do vôo da Voyager 2. Este aspecto traz 
mudanças que afetam com profundidade as raízes da 
consciência do Homem. A determinado nível, a tecnologia 
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avançada do período transcende raças e fronteiras para reunir 
todas as nações como se fossem uma só. A comunicação global 
distorce e subverte as noções estabelecidas de tempo e de 
espaço. Os governos sofrem mudanças revolucionárias. Elas 
acontecem quando os governos integram as necessidades - 
muito diferentes entre si - de serem individuais e independentes, 
com as de pertencerem a um todo maior e mais elevado. Isto 
tudo assinala um período de crescimento para a energia 
electromagnética e a mídia, bem como para todas as formas de 
comunicação eletrônica. A nível interior, ocorre uma revolução 
espiritual, com o florescimento de interesses esotéricos.

Urano Oposição Nodo N.,

Urano Conjunção Nodo S.
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
qualquer atitude que tome será matizada por essa energia.
Como estes dois planetas estão em lados opostos do seu 
horóscopo, indicam que você está dividido entre dois impulsos 
muito diferentes. Em resultado disso, você tende a imaginar 
outras pessoas com as qualidades negativas descritas.

PROFISSIONAL - DESTINO: O raio
Coisas empolgantes acontecem com você, onde quer que esteja,
e você está destinado a galvanizar para a ação os grupos e 
organizações com os quais está envolvido. Você é uma força de 
renovação nas situações que perderam seu impulso e sabe 
veicular mensagens de inspiração ou revolucionárias. Por outro 
lado, tende a acender o pavio e retirar-se, sendo freqüentemente 
seduzido pela idéia de mudança pela mudança e tendo 
raramente habilidade para lidar com as conseqüências. Poderá 
haver um elemento de extremismo em sua natureza e uma 
atração por grupos extremistas, ou por pessoas à margem da 
sociedade.

PESSOAL - DESTINO: O raio
Você possui uma aura magnética que pode ser muito estimulante
para as pessoas que o encontram. No entanto, também é uma 
influência perturbadora. Assim, embora muitos o busquem para 
inspiração, podem sentir certo desconforto a longo prazo. Na 
verdade, é seu destino ser um tanto provocador, não acha bom 
que as pessoas se sintam confortáveis demais. Tem grande 
capacidade de mudança e talvez um talento específico para 
interesses espirituais, ao lidar com energias sutis, etc. Mudanças 
profundas de consciência de tempos em tempos em sua vida 
podem derrubá-lo e fazer com que sua cabeça fique nas nuvens.

Urano Quadratura MC
Este aspecto tem força média e sua influência será 
freqüentemente sentida, embora de modo impreciso.
Haverá grande dificuldade em integrar estas duas influências 
planetárias e os resultados harmoniosos prometidos somente 
vão aparecer depois que você tiver gasto muito tempo e esforço.

PROFISSIONAL -  OBJETIVOS: Objetivos radicais
Mudanças estranhas e repentinas de orientação podem jogá-lo 
de uma carreira para a outra, até que gravite para um trabalho 
que satisfaça sua necessidade de entusiasmo e seu espírito anti-
convencional. Tem talento para problemas de conscientização, 
porém pode também haver interesse por questões técnicas ou 
fascinação por países ou culturas exóticos. Sua relação com as 
autoridades pode ser um tanto tensa, já que detesta rótulos e 
ordens. Sua independência lhe é muito cara.

PESSOAL - OBJETIVOS: Objetivos radicais
Circunstâncias incomuns ligadas aos seus pais ou à sua infância 
estimularam seu interesse por uma carreira ou estilo familiar não 

ortodoxo. A necessidade de empolgação lhe vem 
inesperadamente em períodos de sua vida e nesses momentos 
pode realizar mudanças radicais profissionais ou domésticas.

Transcendência

Netuno em Libra Retrógrado
Devido a que este planeta estava retrógrado no momento do seu 
nascimento, você tem um conhecimento instintivo e uma atração 
especial pelas características e atividades descritas a seguir. 
Tende a ser introvertido nestes assuntos, e a prosseguir em sua 
própria trilha individual, em forte contraste com as trilhas 
escolhidas pelas outras pessoas.

COLETIVO - TRANSCENDÊNCIA: Equilíbrio cósmico
Netuno demora 165 anos a descrever sua órbita em volta do Sol 
e cerca de quatorze anos para atravessar um signo. Sua 
influência afeta uma geração inteira e é associada a uma nova 
consciência sensorial e espiritual, a uma maior compaixão, em 
conexão com o signo em que se encontra. Para a maioria das 
pessoas, esta influência é experimentada a nível coletivo, mas 
aqueles que têm seu Ascendente em Peixes terão sua maneira 
pessoal de o expressar durante as suas vidas.
Netuno estava em Libra entre 1778 e 1793 e esteve de novo 
nesse signo entre 1942 e 1955. Havia preocupações especiais 
com justiça e igualdade de direitos nesses períodos, com intenso
idealismo a respeito da igualdade perante a lei e entre os sexos. 
Havia também uma forte tendência para super-idealizar na mídia 
as relações entre parceiros, enquanto a instituição do casamento
era derrubada na vida pública. No campo da política, era 
colocada grande ênfase no equilíbrio do poder, ao mesmo tempo
que havia uma distorção grotesca das facções opostas.
Se canalizar esta influência coletiva de forma pessoal, adquirirá 
muitos ideais irrealistas acerca do amor, combinados com 
grandes esperanças de felicidade nos relacionamentos. Contudo,
será profundamente influenciado pela dissolução dos 
relacionamentos à sua volta. Vai surgir a necessidade de 
redefinir a importância dos relacionamentos de parceria em sua 
própria vida. É natural, no entanto, que tenha um talento muito 
requintado para lidar com as outras pessoas, o que se deve em 
parte a uma natureza compassiva e a um interesse genuíno 
pelos outros. Você acredita que existe vantagem em se colocar 
ao mesmo nível dos outros.

Netuno em 10 Casa
PROFISSIONAL - TRANSCENDÊNCIA: Realize o seu sonho
A satisfação profissional pode ser uma qualidade muito 
enganosa para você, pelo menos enquanto for jovem. Enquanto 
outras pessoas identificam-se profundamente com a sua 
profissão, para você pode ser difícil ver o significado de trabalhar 
rotineiramente pelo resto da vida. Suas metas são metas de vida,
ou seja, algo que lhe traga uma profunda realização interna. 
Como tal estaria mais contente em uma profissão criativa, ou 
ajudando outras pessoas, ou ainda colocando em prática as suas
visões idealistas. Pode haver alguma ligação com a indústria 
química, petrolífera ou com programas de proteção social. Por 
incrível que pareça, você tem uma tendência para encontrar 
chefes que não sejam dignos de confiança, talvez por causa de 
problemas de saúde ou de alcoolismo. Você talvez venha a se 
dedicar a uma atividade qualquer, enquanto sonha com o que 
realmente gostaria de fazer. Porém, se usasse os seus talentos 
de visualização de modo disciplinado, poderia concretizar 
facilmente seus sonhos. Você pode fazer mudanças decisivas 
por volta dos 40 - 41.
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PESSOAL - TRANSCENDÊNCIA: Realize seu sonho
Você é uma pessoa de sonhos não realizados e a satisfação na 
vida implicará provavelmente em tornar-se mais prático e 
realista. Elimine necessidades indefinidas sobre o que pode 
fazer, ou quem pode ser e tente definir o que realmente dá 
significado à sua vida. Tem tendência para prender-se a um 
objetivo impossível, só para deixar de fazer alguma coisa. Isto 
está ligado a experiências anteriores com um dos pais que se 
sentia de algum modo controlado do ponto de vista profissional. 
Seus parceiros se cansarão de vê-lo culpar seus superiores por 
impedirem a realização de seus objetivos. O primeiro passo para 
conseguir resultados consiste em deixar de lado a culpa ou uma 
tendência a mártir. Obtém real satisfação quando trabalha com 
algo que forneça alimento espiritual para as almas alheias.

Netuno Trígono Mercúrio
Leia página12: "Mercúrio Trígono Netuno"

Netuno Trígono Júpiter
Leia página17: "Júpiter Trígono Netuno"

Netuno Conjunção Saturno
Leia página18: "Saturno Conjunção Netuno"

Netuno Quadratura Urano
Leia página19: "Urano Quadratura Netuno"

Netuno Sextil Plutão
Este aspecto é extremamente poderoso em seu horóscopo; 
dominará muitos aspectos de sua vida.
Não se esqueça de que você aprende muito depressa e que vai 
superar muito rapidamente quaisquer dificuldades envolvidas 
neste campo. Poderá, no futuro, utilizar este aspecto construtiva 
e harmoniosamente.

PROFISSIONAL - TRANSCENDÊNCIA: Visão de massa
Esses aspectos são muito raros e duram muito tempo. De fato, à 
medida que Plutão se move na órbita de Netuno nos anos finais 
do século XX, o presente aspecto sextil entre os dois planetas 
perduram de 1940 a 2040. Cem anos. Assim, quase todos o 
possuem! Se puder manifestar essa influência no campo pessoal
e profissional (por meio de contatos poderosos em seu próprio 
horóscopo), ela poderá estar ligada a profundas espiritualidade e 
criatividade. Pode haver talento para lidar com meios de 
comunicação e temas de grande variedade ligados às massas. 
Problemas materiais serão menos importantes para você do que 
a realização de um sonho coletivo. Talvez haja poderes de 
clarividência e habilidades ligadas a sonhos, símbolos e 
visualização. Na indústria pode haver talento para lidar com 
petróleo, indústria cinematográfica ou a transformação de 
poderes em visões coletivas.

PESSOAL - TRANSCENDÊNCIA: Visão de massa
Se essa influência for intensamente evocada por outros fatores 
em seu horóscopo, você será profundamente afetado por 
questões espirituais e procurará constantemente afinar sua 
consciência. Nesses períodos você provavelmente se sentirá 
grandemente confuso e desorientado, já que velhos sonhos e 
visões são substituídos pelas percepções novas e profundas. O 
crescimento interior terá grande prioridade nas relações íntimas. 
Durante alguns períodos de sua vida você sofrerá grandes 
transformações nas quais sua fantasia e imaginação 
desempenharão um papel importante. É essencial aprender a 
utilizar sua imaginação de modo positivo aprendendo sobre o 
poder do inconsciente.

COLETIVO - TRANSCENDÊNCIA : Visão de massa
O ciclo planetário Netuno/Plutão está ligado à evolução espiritual 
na Terra e gerações inteiras partilham desse aspecto harmonioso
atual que, durando como dura de 1940 a 2040, tem conexão com
um profundo processo de transformação espiritual que afeta toda
a consciência da humanidade.
Netuno fica de par com Plutão a cada 492 anos, no que pode ser
considerado um período de sementeira espiritual para o nosso 
planeta. Novas idéias coletivas emergem no começo deste ciclo, 
suscitadas por repentinos progressos da tecnologia e pelas 
descobertas da época. As conjunções mais importantes desde o 
nascimento de Cristo ocorreram em 411 DC, (desintegração do 
Império Romano), em 904 DC, em 1398 e em 1891/2. Esta última
conjunção no signo de Gêmeos pode ter, portanto, relação 
parcial com a revolução dos transportes (vôo e automóveis) e 
com a comunicação (ondas de rádio ou hertzianas), as quais 
tiveram importantes efeitos sobre a nossa consciência atual.

Netuno Quadratura Nodo N.,

Netuno Quadratura Nodo S.
Apesar de não ser particularmente forte, você vai sentir a 
influência deste aspecto em muitas circunstâncias.
Como, em seu mapa, existem tensões entre estas duas 
influências planetárias, será muito difícil que consiga obter os 
resultados benéficos prometidos antes de chegar aos 30 anos.

PROFISSIONAL - DESTINO: Vivendo um sonho
Embora tenda a manter-se nos limites das organizações e dos 
grupos que constituem a sociedade, pode exercer influência 
silenciosa no humor da coletividade por sua grande preocupação
com respeito à vida humana. Pode ter princípios utópicos com 
sonhos totalmente desprovidos de realidade com respeito à 
natureza humana e às relações sociais, porém tem visão de 
orientação para a humanidade. Pode ter habilidade para 
canalizar visões da coletividade através do poder dos meios de 
comunicação. Esperanças e sonhos são projetados em você.

PESSOAL - DESTINO: Vivendo um sonho
Sua vida é uma jornada em busca do inatingível. Você é guiado 
por sentimentos e intuições que vão muito além do seu ego 
pessoal e você poderá ter, ou ansiar por, uma sensação de 
ligação com as forças eternas no universo. Ao longo de toda a 
sua existência terrena o vazio da dita realidade lhe é lembrado. 
Muitas decepções ocorrem para lembrar-lhe da futilidade das 
ambições terrenas e o campo das relações humanas é penetrado
por uma aura de insatisfação. Você está no mundo, mas não faz 
parte dele.

Transformação

Plutão em Leão Retrógrado
Este planeta é retrógrado e, nas áreas em pauta, você tem 
tendência para ir contra a maré, colhendo experiências de 
natureza intensamente pessoal e tirando suas próprias 
conclusões particulares.

COLETIVO - TRANSFORMAÇÃO: Poder individual
Plutão descreve uma órbita irregular em volta do Sol, que dura 
cerca de 248 anos. Quando está mais próximo do Sol, demora 
apenas 12 anos para atravessar um signo. Quando está mais 
afastado, esse trânsito demora perto de 30 anos. Coletivamente, 
sua influência é sentida a um nível muito profundo na sociedade, 
gerando trauma, transformação e renovação em relação ao signo
em que se encontra. Os indivíduos com seu Ascendente em 
Escorpião podem expressar essa influência de modo pessoal. De
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contrário, seu efeito se expressará como uma influência 
subjacente sobre uma geração inteira.
Plutão esteve em Leão de 1693 a 1711 e, novamente, de 1939 a 
1957. Foram tempos de políticas de poder, com líderes 
carismáticos exercendo domínio ditatorial. Este último foi um 
período em que o poder esteve concentrado nas mãos de uma 
elite e em que as figuras admiradas como heróis 
desempenharam um importante papel formativo sobre as psiques
nacionais. O espetáculo se tornou uma nova força, capaz de 
inflectir e dominar as massas; e uma nova liberdade, baseada no
aumento do lazer, colocou ênfase no desenvolvimento individual 
e na auto-realização.
Se você tiver esta influência expressa em sua vida pessoal, terá 
um caráter vigoroso e influência carismática nos outros. Tem 
convicções e princípios pessoais muito fortes, que irá exprimir de
modo a não se comprometer muito. Sendo por natureza um líder,
é machucado com facilidade se alguém com autoridade o 
persegue ou tenta oprimir, apesar de que você mesmo pode ser, 
por vezes, bastante autocrático. Uma série de crises de 
identidade ao longo de sua vida - talvez por causa de 
acontecimentos relacionados com filhos ou com casos de amor - 
vão levar você a mudanças radicais, ao mesmo tempo que 
redefinirá seus objetivos na vida e sua atitude para com o poder 
pessoal.

Plutão em 8 Casa
PROFISSIONAL - TRANSFORMAÇÃO: Deixando de controlar
Na sua vida profissional ou você terá grande poder econômico, 
ou estará à mercê daqueles que o têm. Se detêm o poder, é 
reservado - até mesmo um pouco ditatorial. Você pode aderir à 
doutrina da sobrevivência do mais forte. Você pode ser 
fanaticamente ligado a princípios econômicos, e às vezes, obterá
grandes lucros e outras, grandes perdas. Você consegue dispor 
de recursos quando isto é necessário e consegue recuperar-se 
depois de um colapso econômico. Você pode deter o poder em 
suas mãos e talvez se definirá profissionalmente com alguma 
cruzada contra o abuso de poder. Em algum momento, sua vida 
econômica desmoronará - entretanto, você é um sobrevivente. 
Talvez esta transformação traga um maior interesse por assuntos
emocionais e mecanismos psicológicos.

PESSOAL - TRANSFORMAÇÃO: Deixando de controlar
Você tem capacidade para grandes transformações durante sua 
vida, quando canaliza a energia armazenada dentro de você. 
Traumas profundos ou temores cedo em sua vida tendem a 
absorver sua energia e seus recursos. Pode temer ficar à mercê 
dos demais, até mesmo generalizando e projetando esse temor 
em pessoas ou organizações poderosas. Certamente seria 
insensato bater-se contra os moinhos de vento do poder na 
sociedade. Maior satisfação lhe vem por meio de um processo de
transformação interior. Relações íntimas tendem a frustração por 
causa de controle e conflitos de poder. A sexualidade se 
caracteriza em particular por sua falta de habilidade de soltar-se 
e confiar em seu parceiro, mostrando-se vulnerável e desprovido 
de poder. Nesse ponto, deve chegar a extremos para obter 
satisfação. Um temor inconsciente de morte do ego pode inibir a 
liberação por meio da sexualidade, até que aprenda a 
transformar energia erótica primitiva em demonstração de 
generosidade emocional.

Plutão Oposição Mercúrio
Leia página12: "Mercúrio Oposição Plutão"

Plutão Quadratura Marte
Leia página16: "Marte Quadratura Plutão"

Plutão Sextil Netuno
Leia página21: "Netuno Sextil Plutão"

Plutão Quincúncio Nodo N.,

Plutão Semi-sextil Nodo S.
Apesar de não ser particularmente forte, você vai sentir a 
influência deste aspecto em muitas circunstâncias.
A conexão entre estes dois astros significa que você tende a 
fazer demasiadas compensações nas áreas descritas, mostrando
se excessivamente prestativo. Isso quer dizer que, 
inconscientemente, você encoraja os outros a se aproveitarem 
da sua pessoa.

PROFISSIONAL - DESTINO: Sobrevivência em condições 
extremas
Você emite uma aura de poder em suas relações sociais e pode 
envolver-se com grupos e organizações de natureza secreta que 
exerçam influência poderosa, ainda que oculta, sobre a 
sociedade. Haverá um papel para você em tempos de grande 
agitação e será freqüentemente chamado para orientar ou 
testemunhar sobre as forças de mudança que estão totalmente 
fora do controle das instituições normais, quando o dedo da 
fatalidade vai de encontro às estruturas seguras da sociedade.

PESSOAL - DESTINO: Sobrevivência em condições extremas
Revoluções profundas ou transformações abaladoras podem 
mudar o curso de sua vida em momentos chave de sua 
evolução. Você será exposto de algum modo às forças 
destrutivas da sociedade ou aos demônios interiores do destino, 
o que pode forçá-lo a tomar decisões cruéis para garantir sua 
sobrevivência. Lembranças de morte ou destruição do arquétipo 
podem perturbar seu pensamento inconsciente. Também poderá 
ser exposto socialmente porque provoca ansiedade ou 
propensões sexuais ocultas nos demais. Está acostumado às 
perdas, porém não tem dificuldade em voltar as costas para o 
passado e recomeçar.

Destino

Nodo N. em Capricórnio, Nodo S. em Câncer
PROFISSIONAL - DESTINO: Crescimento
Alcançar sucesso profissional, no seu caso, envolve a superação
das suas tendências para a dependência e para a 
vulnerabilidade. No começo da carreira, poderá ter escolhido um 
trabalho assistencial ou um emprego que lhe dê segurança. Você
espera ser sustentado, cuidado e protegido. À medida que o 
tempo vai passando, contudo, virá a descobrir que o preço da 
dependência é a sensação de estar sendo sufocado. Vai surgir 
uma necessidade íntima de manifestar os seus talentos de 
executivo, o que freqüentemente envolverá uma intensa 
transição emocional, através da qual você demonstrará que está 
assumindo total responsabilidade pela sua vida. Em tais 
momentos, poderá querer recomeçar a trabalhar como seu 
próprio chefe, e irá manifestar grande determinação e 
autodisciplina nesse processo. Novas tendências, de aparente 
formalismo e seriedade próprios de homem ou mulher de 
negócios realizado, irão substituir a mansa vulnerabilidade que 
anteriormente caracterizava a sua natureza.

PESSOAL - DESTINO: Crescimento
Você é muito apegado aos vínculos do passado e sua família 
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pode desempenhar um papel extremamente importante em 
manter esses sentimentos de dependência em você. Em algum 
ponto de sua vida, esses vínculos terão de ser cortados, para 
que possa ter a oportunidade de ficar responsável por sua 
própria vida. Quando jovem, é tentado a usar os seus 
companheiros, apelando para a sua natureza protetora, daí 
resultando ter permanecido em um papel de certa maneira 
infantil. Na realidade, existe um adulto dentro de você, 
impaciente para sair. Quanto mais cedo manifestar a sua 
maturidade a esse respeito, maior satisfação sentirá.
Os filhos e a família representam uma espécie de dilema para 
você, talvez porque sinta instintivamente as grandes 
responsabilidades que a paternidade (ou maternidade) lhe trará. 
Criar uma família é mais fácil quando se faz a transição da 
dependência para a auto-suficiência. Você é uma pessoa 
emotiva. Porém, na medida em que for ficando mais velho, irá 
aprender que existe maior dignidade no autocontrole.

Nodo N. em 1 Casa, Nodo S. em 7 Casa
PROFISSIONAL - DESTINO: Recupere sua iniciativa pessoal
O mais importante para você é achar um equilíbrio entre investir 
a sua energia em suas relações e o seu desenvolvimento 
pessoal. Profissionalmente falando, este tema pode expressar-se
no destino de parcerias profissionais importantes, onde a 
dependência extrema e uma tendência para contemporizar as 
suas convicções pessoais, pode levá-lo ao fracasso. O sucesso 
pode depender de ter coragem de continuar o seu caminho, 
embora talvez só aprenda isto depois dos 30. Você verá que não 
vale a pena ficar em segundo plano, pois isto poderá paralisar a 
sua autonomia. Você não pode deixar o seu destino profissional 
nas mãos dos outros e deverá assumir um papel de liderança ou 
de independência.

PESSOAL - DESTINO: Recupere sua iniciativa pessoal
Você tem tendência a envolver-se muito jovem em uma relação 
íntima relativamente longa. Embora isto lhe ofereça 
primeiramente segurança considerável, mais tarde a perda de 
sua liberdade pessoal tenderá a irritá-lo. Observará que quanto 
mais der, mais se aproveitarão de você. Há um ponto crítico, 
sobretudo aos 37 anos, quando nota que já não pode aceitar 
viver de acordo com os princípios de outra pessoa. A felicidade 
chega quando dirige sua atenção para satisfazer necessidades 
pessoais, mesmo com o risco de ser considerado egoísta. Se se 
concentrar em seu próprio aperfeiçoamento, alcançará um 
equilíbrio interior que torna as relações mais bem sucedidas, e 
romperá com as atitudes herdadas e antiquadas sobre parcerias.

Nodo N. Sextil Marte, Nodo S. Trígono Marte
Leia página16: "Marte Sextil Nodo N., Marte Trígono Nodo S."

Nodo N. Oposição Urano,

Nodo S. Conjunção Urano
Leia página20: "Urano Oposição Nodo N., Urano Conjunção 
Nodo S."

Nodo N. Quadratura Netuno,

Nodo S. Quadratura Netuno
Leia página21: "Netuno Quadratura Nodo N., Netuno Quadratura 
Nodo S."

Nodo N. Quincúncio Plutão,

Nodo S. Semi-sextil Plutão
Leia página22: "Plutão Quincúncio Nodo N., Plutão Semi-sextil 
Nodo S."
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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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