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O Sol - o eu criativo
B
O Sol é um astro fixo que constitui o centro do nosso sistema solar e em torno do qual todos os planetas por nós conhecidos giram.
Como a Terra gira em torno do Sol numa órbita elíptica, a distância entre os dois varia. Em relação aos outros planetas, o Sol é
imenso, cerca de 700 vezes maior do que todos os planetas juntos. Embora pareça - do ponto de vista da Terra - que o Sol nos passa
indo do leste ao oeste todos os dias, isso é somente uma ilusão. Depois do equinócio da primavera o Sol move-se do equador em
direção norte até chegar, no dia 21 de junho, isto é, o dia mais curto no hemisfério boreal, ao trópico de Câncer. Então muda
novamente a sua direção e vai, passando pelo equinócio do outono, ao trópico de Capricórnio. Chega nele no dia 22 de dezembro, o
dia mais curto no hemisfério boreal.
É óbvio que o Sol foi o primeiro (e o mais importante) corpo celeste a ser observado. Daí também se explica o seu papel importante
na mitologia, na qual ele é representado por Apolo (grego) ou Hélio (romano). Este deus trazia consigo a força vital, a inspiração e a
cura.
Na astrologia a posição do Sol descreve a maneira de se exprimir de um modo criativo, e pessoas ainda não versadas na matéria, por
exemplo, acham que são do signo de Peixes porque o Sol estava no signo de Peixes no momento do seu nascimento. É claro que o
Sol desempenha um papel importante na interpretação; no entanto, ele é somente um dos fatores relevantes. Se o Sol está
posicionado positivamente, possuímos a vontade de viver, confiança, energia e uma saúde forte. O Sol está relacionado com o signo
de Leão, o que significa que este também dispõe destas qualidades.

Seu Sol no signo de Libra
B sNMYRUZMMZZ VL
Como Libra é um signo cardinal, sabe utilizar as suas energias conseqüentemente e criar novas situações. Nos seus
empreendimentos na maioria das vezes colabora com outras pessoas porque não gosta de estar só. O planeta Vênus, vinculado a
Libra, faz com que mostre muitas qualidades bonitas em sua busca da harmonia. É charmoso e sabe se vestir bem. Embora queira
ser reconhecido, não desiste facilmente dos seus princípios. Pois, para você, é bem mais importante que possa estar satisfeito
consigo mesmo.
Gosta de se perder em pensamentos sobre o amor e tem o sonho de unir-se com o seu companheiro(a) de tal modo que um se
perde no outro até ficarem uma só pessoa. Aborrecimento, ciúmes e ódio deixam-no ficar com medo, pois contradizem o seu ideal do
verdadeiro e do estético. Mesmo assim sabe trabalhar perseverante e conseqüentemente e organizar seu dia-a-dia eficientemente.
Mesmo que sempre queira fazer tudo perfeito, não deveria abusar de suas forças.
Como é uma pessoa que tem bons tratos e uma tendência para as coisas finas e chiques, faz boa figura no campo da vida social. Por
ser atencioso e amável, deve ter boas chances em todas as profissões nas quais tem que lidar com outras pessoas.
Libra é um signo de ar, portanto, gosta de usar o seu intelecto e tem idéias destintas quanto ao melhor convívio possível dos homens.
Faz tudo para encontrar os seus ideais, seja no âmbito profissional, seja em relações amorosas ou outras relações pessoais. Devido
ao seu senso de justiça e ao seu modo diplomático, deve estar bastante querido, podendo contar sempre com a ajuda dos seus
amigos.

Seu Sol na quinta casa
Em seu caso, o Sol encontra-se naquela casa que, bem como o próprio Sol, se relaciona com o signo de Leão. Poderá desenvolver a
sua personalidade, se empenhar as suas energias naquilo que lhe dá prazer.
Para sua estabilidade física e seu equilíbrio espiritual é imprescindível que consiga transmitir aos outros aquilo que acha importante
e lhe é caro. Não encontrar uma coisa substancial pela qual lhe parece valer a pena lutar, isso pode prejudicar a sua saúde. Seu
estado de saúde também pode se tornar crítico, se se sobrecarregar de tarefas. Portanto, escolha os temas de sua vida
conscientemente e tente chegar ao contentamento sem abusar das suas forças.
Por vezes, talvez se dê conta da criança dentro de si, que sempre quer que as pessoas lhe dêem todo o carinho e atenção. Embora
os outros o considerem muito criativo, você freqüentemente acha que tem de aperfeiçoar-se ainda mais. O princípio do Sol exige a
expansão permanente e na quinta casa trata-se de ampliar as possibilidades de se exprimir e de mostrar o seu potencial criativo.
Procure uma ocupação artística - ninguém exige de você que se torne um Beethoven ou Picasso. Trata-se apenas de expressar o seu
próprio ego de uma maneira criativa. Caso tenha a impressão de que é capaz de obter certo êxito neste ramo, então faça-o e não
deixe ninguém dissuadí-lo deste propósito.
A sua alegria de viver também se manifesta em seus hobbies. Namoros, aliás, qualquer relação erótica e romântica, intensificam
imensamente a sua vontade de viver e a confiança em si. O contato com crianças também lhe dá prazer e, além disso, pode aprender
muitas coisas com elas. No entanto, tenha cuidado de não exigir coisas de seu filho que você mesmo não conseguiu. Controle a sua
ambição de ficar um pai orgulhoso e evite a tentativa de dominar seus filhos para que estes realizem os seus sonhos.
É provável que goste de estar no centro do interesse das outras pessoas. Caso haja um aspecto desafiador relativo ao Sol nesta
casa, isso pode levá-lo a tentar conseguir a atenção dos outros, custe o que custar.
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Seu Sol em trígono com sua Lua, aplicativo
B sNMYRUZMMZZ VL C o sMRYOPZMOZZ ZL
Este aspecto harmônico deve ajudá-lo a desenvolver uma personalidade madura, que se exprime de um modo criativo. Além disso,
dá-lhe saúde e a força necessária para recuperar-se rapidamente de quaisquer fracassos ou infortúnios.
Deve conseguir harmonizar o seu lado feminino e o masculino. Além disso, deve ter uma relação cordial com seu meio, porque está
consciente de seu valor e mostra alegria de viver.
No entanto, tenha cuidado de não ficar desinteressado e à margem dos acontecimentos quando lhe cabe interferir e entrar em ação.
Como em todos os aspectos harmônicos aqui também existe o perigo de tornar-se um pouco apático demais, já que tudo anda tão
bem. Você dispõe de uma criatividade abundante, que poderia aproveitar em suas relações pessoais se começasse a mexer-se. O
seu caráter simpático agrada muito aos outros e eles não se esquecerão dos encontros com você.

Seu Sol em conjunção com seu Mercúrio, separativo
B sNMYRUZMMZZ VL  2 sMRYQSZOVZZ VL
Devido a este aspecto, você é capaz de trabalhar em muitos âmbitos diferentes ligados à comunicação. Sobretudo quando se trata de
coisas profissionais e comerciais, você sabe contribuir para um intercâmbio proveitoso e cheio de imaginação. Graças às suas
energias abundantes, deve conseguir impor as suas idéias e realizar os seus planos.
Caso Mercúrio forme uma conjunção muito estreita com o Sol, isto é, na faixa de meio até quatro graus, é possível que você se
preocupe tão intensivamente com seu ego que a sua imagem de si mesmo não corresponda à imagem que as outras pessoas têm de
você. Quanto a isso, custa-lhe muito aceitar conselhos dos outros.
Você dispõe de muitas faculdades intelectuais, mesmo que o seu desejo de não perder nada talvez enfraqueça as suas forças. Tenha
paciência, Roma e Pavia não se fizeram num dia, pois, de vez em quando, tem que descansar para renovar as suas energias
abundantes e poder melhor ainda aproveitar os seus talentos.
Você pode mostrar muita inventividade, de fato, é capaz de apresentar inúmeras idéias criativas. No entanto, deve se preparar
melhor, antes que entre em ação; influenciaria o seu êxito positivamente. Por vezes, não lhe faria mal se não se achasse tão
importante e se mostrasse um pouco mais modesto.

Seu Sol em quadratura com seu Júpiter, aplicativo
B sNMYRUZMMZZ VL B 5 sMRYMMZONZZ YL
Guarde-se de atos irrefletidos. Talvez queira realizar os seus planos sem se esforçar muito e superestime as suas capacidades, o
que facilmente pode levar a frustrações, se as coisas não derem certo. Muitas vezes, a conseqüência disso é um egoísmo excessivo.
Dever-se-ia tornar mais tranqüilo, mesmo que demore e lhe custe muito.
Este aspecto também pode indicar uma tendência para comportamentos pomposos e para excessos, relativos aos negócios que se
referem às casas e aos signos nos quais se encontram o Sol e Júpiter. Provavelmente é uma pessoa generosa. No entanto, espera
receber algo em troca. Tenha cuidado de não se tornar intolerante e não impingir a sua visão do mundo aos outros.

Seu sol em sextil com seu Urano, aplicativo
B sNMYRUZMMZZ VL F 7 sNMYOTZMSZZ XL
Este aspecto deve lhe dá uma boa porção de inspiração e engenhosidade. Como é uma pessoa cheia de energia, com certeza,
conseguirá realizar os seus objetivos. Atrai muito as pessoas e inspira-lhes confiança e entusiasmo. No que diz respeito à vida
profissional, você poderia exercer uma função na qual se trata de mudar a situação social desta sociedade. Sabe explicar os seus
conceitos e as suas idéias de um modo claro e consegue responder a críticas e objeções alheias sem ficar ofendido.
A sua amabilidade faz com que chegue a conquistar a simpatia das pessoas de seu meio. Nada impedirá a sua carreira; graças à
sua intuição bem desenvolvida, você não erra quando se trata de julgar uma situação. É possível que se interesse por ciências
esotéricas, particularmente pela astrologia.
O seu raciocínio é ativo e vivo, o que agradará muito a seus futuros namorados. Devido à sua atitude liberal, mostra-se compreensivo
para com os pequenos defeitos humanos. No entanto, caso o seu companheiro(a) não esteja sincero com você ou o trate
injustamente, não o toleraria e provavelmente se separaria dele.

Seu Sol em trígono com seu Chiron, separativo
B sNMYRUZMMZZ VL C : sMUYNVZQOZZ RL
Você estará disposto a aceitar as transformações ligadas à sua consciência que sucederão no decorrer dos anos e, portanto, não
deve ter dificuldades em trabalhar experiências novas. Assim, aproxima-se ao desconhecido com bastante confiança, sempre se
esforçando por seguir o caminho escolhido conseqüentemente, mas não de um modo dogmático. Devido à sua alegria de viver e sua
franqueza grande, pode servir de exemplo para muitas pessoas. Como o Sol representa, entre outras coisas, a criatividade, deveria
tentar dedicar-se a atividades criativas com maior freqüência possível.
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Seu Sol em oposição com seu Lilith, aplicativo
B sNMYRUZMMZZ VL A ; sMPYNPZMSZZ PL
Particularmente em caso de aspectos difíceis (quadratura, oposição) podem ocorrer problemas com pessoas do outro sexo,
devendo-se talvez ao fato de não estar totalmente satisfeito com seu sexo e não se sentir bem enquanto mulher ou homem ou de ter
quase pavor de uma relação íntima, por ela poder obrigá-lo a desistir de sua liberdade. De fato, particularmente em caso de ser
mulher, não admitirá que uma relação íntima restrinja sua liberdade de ação, mas seguirá seu próprio caminho com todo o orgulho.
Em geral, no caso de um aspecto Lilith-Sol a identificação com seu eu, com a própria personalidade, pode estar pertubada, o que
inevitavelmente levaria a complexos e insegurança. A causa disso pode, talvez, estar em que já na infância tenha sido obrigado a
experimentar a rejeição dos outros e, assim, se tenha sentido excluído. Como o Sol simboliza também a masculinidade em geral,
bem como o pai, é possível que particularmente durante a sua infância se tenha formado uma imagem negativa dos homens, seja
que o pai tenha estado ausente freqüentemente, o contato com homens lhe tenha sido proibido ou eles lhe tenham parecido
autoritários e incompreensivos.

A Lua - a atitude emocional
o
A Lua também não descreve um círculo exato em torno da Terra, mas tem uma órbita elíptica. Tem um diâmetro de 3500 quilômetros
e, portanto, em relação ao universo é infinitésimo. O fato de mudar constantemente a sua forma desde sempre tem fascinado o
homem e levou a múltiplos mitos e lendas. Enquanto se relacionava o Sol com a consciência masculina, sempre se considerava a
Lua como feminina - já que tanto o ciclo lunar quanto o ciclo menstrual tem 28 dias. As deusas lunares são descritas de múltiplas
maneiras, ou são temperamentais, obscuras e cruéis ou sensíveis e vitais. Chamam-se Dêmeter, Hera, Ártemis, Hecate e Persêfone.
Pode-se encontrar imagens antigas nas quais se vê também a própria Vírgem Maria posta num quarto da Lua.
É impossível superestimar a influência da Lua sobre a Terra e os seus habitantes. Já que provavelmente é reponsável pela
alternação de maré baixa e maré alta, será que não tem influência nenhuma sobre os nossos humores?
Para a interpretação astrológica é muito importante saber em que fase ela se encontrava no momento do nascimento de uma pessoa.
A Lua minguante é o tempo da concentração e do recolhimento, então todas as energias dirigem-se às coisas interiores. Assim a Lua
nova é o clímax deste desenvolvimento. No caso da Lua crescente ocorre o contrário: é o tempo do crescimento e da expressão dos
sentimentos. E todos nós já experimentamos estas influências, ficando ou doidos de alegria ou tão inquietos que não conseguimos
dormir.
Na astrologia a Lua, que está relacionada com o signo de Câncer, representa a subconciência do homem, o seu estado emocional, a
fertilidade, as energias criativas, o lar, a família, a mãe e a receptividade quanto às vontades e disposições dos outros. Ela diz-nos se
o nosso caminho se carateriza pela estabilidade emocional ou por instabilidades, desvios e caprichos.

Sua Lua no signo de Aquário
o sMRYOPZMOZZ ZL
Pode ser que a Lua se sinta um pouco incômoda no signo de Aquário, pois nele há uma atmosfera relativamente impessoal. Como
Aquário é um signo de ar, trata mais de reconhecimentos e ideais intelectuais do que do calor humano e dos sentimentos. Por isso é
possível que você tente satisfazer sua necessidade de ser amado e sentir-se protegido através de uma comunidade grande, em vez
de, por exemplo, entregar-se a uma relação íntima, isto é, a uma só pessoa. Não exagere com suas múltiplas atividades, pois é
possível que você tenha medo da intimidade verdadeira e, portanto, elas, no fundo, sejam apenas escapatórias. Provavelmente teme
perder sua liberdade ou ser obrigado a adaptar-se a circunstâncias que não lhe convém, caso as relações se tornem íntimas demais.
Mesmo assim, você sempre tem interesse em conhecer novas pessoas e trocar idéias com eles. Como seus ideais quanto à amizade
e à camaradagem são muito altos, pode se mostrar extraordinariamente solidário. Quer se entregar de corpo e alma à comunidade e
lutar por objetivos grandes. Provavelmente perceberá que você é diferente das outras pessoas, o que o deixará orgulhoso. Em sua
infância seus pais ou outras pessoas talvez se tenham preocupado com seu desenvolvimento intelectual, e talvez tenha tido contato
com o ideário humanitário. Você pôde viver sua originalidade, embora, por outro lado, tenha tido de dividir seus pais com muitas
outras pessoas e raramente tenha sentido que pôde reclamar toda a atenção deles só para si mesmo.

Sua Lua na nona casa
Devido à Lua na nona casa, você chega a ter acesso ao mundo da filosofia e da ética por meio de seus sentimentos. Intuitivamente
percebe o espírito da época ou a moral predominante e, por vezes, até consegue pressentir os acontecimentos. Mostra muita intuição
e imaginação na interpretação de símbolos ou imagens antigos. Mesmo que as suas reflexões não o levem à frente, em vez disso,
você, por assim dizer, sente as soluções para os problemas e, portanto, pode confiar em sua intuição. Mesmo que no início tenha
aceito os conceitos morais de sua família, não se peje de examiná-los de vez em quando e, se for preciso, trocá-los.
Caso sinta uma vontade forte de passar um bom tempo no estrangeiro, faça-o. A Lua na nona casa deve lhe proporcionar suficiente
oportunidades para satisfazer esse desejo. Quando depois puser o pé na estrada, na maioria das vezes, isso se deverá a uma
decisão emocional ou até a sonhos de uma cultura alheia. No entanto, tenha cuidado que as suas viagens e sonhos ou a sua
dedicação a assuntos ocultos não se tornem uma espécie de escapismo, ou seja, que por meio deles fuja às situações problemáticas
cotidianas. Pois todas as meditações num mosteiro budista talvez não bastem para vencer todas as suas preocupações.
O princípio do desvelo da Lua, em seu caso, exprime-se por querer fazer os outros participarem de seu saber. No entanto, temos de
advertí-lo do perigo de sentir-se uma espécie de guru que, embora dê inspiração aos outros e, além disso, lhes dê esperança e
reconhecimento, não dá bastante valor à autonomia de seus discípulos.
Caso seja do sexo masculino, pode ser que particularmente mulheres estrangeiras o fascinem ou que se sinta atraído por mulheres
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abandonaria voluntariamente.

Sua Lua em trígono com seu Mercúrio, aplicativo
o sMRYOPZMOZZ ZL C 2 sMRYQSZOVZZ VL
Este aspecto faz com que disponha de uma memória excelente. Tem um intelecto muito vivo e seu intelecto e seu mundo emocional
devem se encontrar em harmonia. Por isso é que consegue levar as suas idéias a efeito. No que diz respeito à nutrição, sempre está
"up-to-date". Além disso, veste-se bem quando sai da casa.
Sabe governar a casa e, portanto, não tem problemas em resolver os desafios cotidianos. Particularmente a sua comunicação com
seus próximos é notável. Coloca o seu ideário à disposição de todas as pessoas que se interessam por seus pensamentos - e são
muitas as pessoas que o fazem. Pois você não se deixa impressionar somente pelos acontecimentos do mundo exterior, mas
também quer exprimir os seus sentimentos.
É uma pessoa muito delicada, porque é muito sensível às disposições de espírito alheias e não quer ofender as pessoas. Dificilmente
deixa-se desequilibrar por alguém, sobretudo porque pode confiar em seus amigos, aos quais, graças ao fato de ter cuidado com as
coisas que diz e a seu bom discernimento, é muito importante.

Sua Lua em quadratura com seu Vênus, aplicativo
o sMRYOPZMOZZ ZL B 3 sNMYNPZMTZZ WL
Evite riscos financeiros grandes que poderiam levar a complicações em suas relações pessoais. É possível que lhe falte um pouco
de responsabilidade e, por isso, às vezes, tenda a proceder de um modo bastante irrefletido e ingênuo, quando se trata de fazer
amizades, e corra o risco de ser explorado, o que também poderia prejudicar as suas relações pessoais e dificultar o
desenvolvimento de sua relação íntima. Os seus pais talvez tenham sido exageradamente rígidos e incapazes de dar-lhe a intimidade
que precisava, o que, hoje, se exprime, talvez, pelo fato de que raramente revela o seu mundo emocional às pessoas. Para vencer a
sua insatisfação, deveria perscrutar a sua infância, nela provavelmente encontraria a chave para a sua situação emocional.
Freqüentemente deixa-se influenciar por outras pessoas, o que, de fato, nem sempre o beneficia. Deveria tornar-se independente da
ajuda de outras pessoas e levar uma vida mais autônoma, desta forma descobriria as múltiplas oportunidades que a vida lhe oferece.

Sua Lua em sextil com seu Urano, aplicativo
o sMRYOPZMOZZ ZL F 7 sNMYOTZMSZZ XL
É possível que há muito tenha descoberto que a sua maneira de ver as coisas é diferente da dos outros. Você sabe resolver
problemas e depois tirá-los da cabeça para poder se atirar às tarefas do futuro. No entanto, não se esqueça da atualidade, pois nela
se encontra a chave para os desenvolvimentos futuros. Você é capaz de reagir eficiente e rapidamente a tudo que acontece e, por
isso, não precisa de muito tempo até estabelecer uma relação emocional com as pessoas. Tem um bom olho para as oportunidades
que a vida lhe oferece e sabe aproveitá-las instintivamente. Como anima e alegra as pessoas de seu meio, chega a magnetizá-las.
Freqüentemente dá a sua casa para uma reunião de um grupo no qual participa ou para uma festa, o que tem um efeito positivo em
suas relações com seus próximos e seus vizinhos. Caso seja homem, talvez chegue a travar relações (íntimas) com mulheres que
lhe dão muitas oportunidades em termos de carreira profissional. No entanto, também pode ser diferente, pois não precisa de tal
apoio, já que é uma autoridade em sua profissão.

Sua Lua em quadratura com seu Plutão, separativo
o sMRYOPZMOZZ ZL B 9 sMNYNPZORZZ WL
É possível que a sua relação com seus pais não o tenha deixado satisfeito e que tenha sido obrigado a encarar muitos conflitos e
discussões. Talvez lhe falte aquela confiança básica para abrir-se com outras pessoas e comunicar-lhes os seus sentimentos.
Mesmo que até hoje se oponha a qualquer interferência em sua vida, deveria tentar conversar com seus pais - e particularmente com
sua mãe - para poder começar a resolver os problemas. Irrita-se facilmente e cabe-lhe aprender a dominar essa tendência. Tente
enfrentar a vida; seria bom se, em suas decisões, não se deixasse guiar por seus sentimentos, pois muitas vezes poderiam
enganá-lo. Embora queira se desligar do passado, não deve cometer o erro de desistir de todas as relações mais íntimas.
Este aspecto significa que talvez até disponha de faculdades mediúnicas, o que, por vezes, pode levá-lo a recusar todas as coisas
mundanas. Pormenores e detalhes irritam-no, porque quer se dedicar exclusivamente aos negócios significantes. Se ficasse um
pouco mais paciente, as coisas lhe dariam menos problemas.

Sua Lua em trígono com seu Chiron, separativo
o sMRYOPZMOZZ ZL C : sMUYNVZQOZZ RL
Seu desenvolvimento espiritual realiza-se em harmoniza com seu estado emocional, e tal particularidade torna-o uma pessoa forte e
serena. Compreende profundamente as energias que atua nas relações humanas, representadas pela Lua, de modo que sempre
deve encontrar soluções quando alguém pede seu conselho. Não tem medo da verdade e gosta de transmitir seus conhecimentos,
mesmo que no início a pessoa não se alegre muito com suas sugestões. Além disso, deve dispor de talentos músicos, pois curte a
beleza em todas as suas manifestações com toda a naturalidade.
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Sua Lua em sextil com sua Lilith, aplicativo
o sMRYOPZMOZZ ZL F ; sMPYNPZMSZZ PL
Ao contrário das relações Lilith-Sol, que abordam a relação com o pai e o papel do pai, os aspectos Lilith-Lua tratam da relação com
a mãe, o seu papel enquanto mãe e a relação com os filhos. Particularmente em caso de aspectos difíceis pode ter problemas
quanto a isso, seja que, enquanto mulher, se oponha a assumir o papel de mãe, não possa ter filho - embora o deseje muito -, ou se
submeta a um aborto. Caso seja mulher, é possível que negue a sua feminilidade; caso seja homem, pode ser que sua mãe o tenha
feito sofrer não querendo soltá-lo ou por considerá-lo um substituto pelo companheiro que não tinha. A homens em cujo horóscopo se
encontram tais aspectos freqüentemente custa muito aceitar a igualdade dos direitos, o que provavelmente se deve exclusivamente
ao medo dos pontos fortes femininos. Também em caso de aspectos hamônicos (trígono/sextil) é possível que a mãe lhe tenha
parecido onipotente e sempre presente, tendo influenciado fortemente o desenvolvimento de sua personalidade.

Sua Lua em trígono com seu nodo lunar ascendente, aplicativo
o sMRYOPZMOZZ ZL C < sOVYRNZPPZZ QL
Você tem um temperamento relativamente estável, e, graças à sua natureza calma, mas alegre, as pessoas gostam de você. Você
deixa-se guiar por seus sentimentos, e nada impede que continue seguindo esse caminho, pois pode confiar em sua intuição.
Partindo de uma base emocional segura e sólida e com muita tranqüilidade, encara os seus objetivos e nunca exige mais do que
realmente pode dar. Você entende instintivamente que a vida nesta terra é um rio cheio de mudanças e não se opõe a desligar-se do
passado, apesar das relações afetivas com ele.
Homens em cujo horóscopo aparece este aspecto harmônico freqüentemente experimentarão o apoio e a ajuda de mulheres; em
geral, esta constelação indica comportamentos relativamente femininos.

Mercúrio - a expressão mental
2
Da perspectiva da Terra, o planeta Mercúrio parece se mover com a mesma velocidade como o Sol. No entanto, isso é uma ilusão,
porque leva 88 dias para concluir a sua revolução em torno do Sol. A distância entre ele e o Sol é 59 milhões de quilômetros, e com
seu diâmetro de 4840 quilômetros é menor do que a própria Terra. Pode ser tanto uma estrela da manhã como da noite. No
horóscopo a sua distância máxima do Sol é 28 graus, do modo que o aspecto quanto ao Sol somente pode ser uma conjunção.
Na mitologia Mercúrio - ou Hermes - exerceu a função do mensageiro dos deuses, isto é, foi responsável pela transmissão das
informações. Por causa da sua inteligência e da sua eloqüência, ele também se tornou o deus do comércio. E como gostava de
enganar os outros, os ladrões e outros criminosos fizeram-no seu deus. Na astrologia representa a capacidade comunicativa, o
raciocínio analítico, o espírito mercantil, o pensamento prático e a presença de espírito. Como estrela da manhã está vinculado ao
signo de Gêmeos e como estrela da noite ao signo de Vírgem.

Seu Mercúrio no signo de Libra
2 sMRYQSZOVZZ VL
Fazendo uso de seu raciocínio, você esforça-se em proporcionar paz e harmonia a seu meio. Quanto a soluções para os conflitos,
consegue proceder muito diplomaticamente e atender aos interesses de todas as pessoas envolvidas, por isso é que freqüentemente
as pessoas o fazem seu árbitro. Você luta pela justiça e gosta de organizar ações que servem para este fim. No entanto, deveria
posicionar-se claramente e apresentar expressivamente as suas próprias opiniões.
Você é uma pessoa honesta e precisa do reconhecimento de outras pessoas. Não sente dificuldades em lidar com multidões, de
modo que talvez possa fazer boa figura nas feiras, recepções ou, em geral, no âmbito das relações públicas. Também adora
aparecer e tem uma afinidade forte com o mundo da arte. Gosta de investigar todas as variedades das relações humanas, e passar
uma noite animada e agradável batendo um papo com seus amigos é o que você mais gosta. Se conseguir ficar fiel a suas decisões
e realizá-las conseqüentemente e também aprender como é possível contender de um modo construtivo, então Mercúrio no signo de
Libra poderá servir-lhe bem.

Seu Mercúrio na quinta casa
Suas atividades criativas e suas relações eróticas ajudam-no a encontrar-se a si mesmo e entender os processos que se sucedem
em seu meio. A arte é que lhe pode ensinar a pensar, sentir e se divertir. Você adora jogos que requerem inteligência e um modo de
pensar estratégico, como, por exemplo, o xadrez.
Você pode ampliar os seus conhecimentos dedicando-se a coisas novas e aperfeiçoando as suas faculdades comunicativas e o seu
talento retórico. Por vezes, está um pouco azafamado, porque permanentemente quer experimentar coisas novas. Isso também pode
se manifestar por namoros inumerosos.
Caso seja mãe ou pai, você é capaz de promover as faculdades intelectuais de seus filhos - e você também aprenderá muito com
eles. Quando tiverem maiores e puderem comunicar-se melhor com você, a relação com eles intensificar-se-á muito. Também pode
ser versado em pedagogia e saber trabalhar particularmente bem com adolescentes.
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Seu Mercúrio em quadratura com seu Marte, aplicativo
2 sMRYQSZOVZZ VL B 4 sOVYMVZNTZZ XL
Embora não tenha problemas em pensar racionalmente, às vezes, tende a defender as suas opiniões de um modo excessivamente
apaixonado. No fundo, dispõe de muitas forças mentais, que o podem ajudar a resolver até os problemas mais complicados. No
entanto, até objeções insignificantes podem-no deixar furioso. Você adora discussões e disputas. No entanto, deve ficar sabendo que
uma certa delicadeza não faz mal, e, como a delicadeza e a diplomacia não está entre seus pontos fortes, deveria tentar desenvolver
essas particularidades pelo menos rudimentarmente. Além disso, não deveria fazer tanto caso de si e se achar tão importante, pois
não é a única pessoa neste planeta e as suas opiniões não são as únicas que valem, já que as outras pessoas têm o mesmo direito
de ter as suas próprias opiniões. Antes de tomar as suas decisões, deveria tomar em consideração todos os fatos e todas as opiniões
- a não ser que queira correr o risco de argumentar de um modo exageradamente subjetivo.
Tente se mostrar mais paciente no tratamento das outras pessoas e aprenda a deixar as pessoas falarem e concluirem os seus
pensamentos. É impossível que as suas opiniões sempre sejam corretas; e mesmo que elas lhe pareçam certas ou sirvam para
você, não significa que todo o mundo concorde com elas.

Seu Mercúrio em quadratura com seu Júpiter, aplicativo
2 sMRYQSZOVZZ VL B 5 sMRYMMZONZZ YL
Você deveria dar maior atenção para a viabilidade de suas idéias. Pois não lhe ajuda em nada se, embora no início mostre muita
diligência, depois perde a vontade, por aparecerem obstáculos invencíveis. Ou talvez invente coisas que servem a ninguém. Seria
melhor se antes se informasse se alguém realmente precisa delas, em vez de gastar a sua energia tentando realizar idéias inúteis.
Simplesmente deveria visar a projetos menos ambiciosos e lutar por objetivos realizáveis, mesmo que eles não sejam muito
interessantes. Assim é que poderia ficar mais organizado e ter certo sucesso. Em resumo, falta-lhe um pouco de realismo e de
objetividade quanto a si mesmo. Freqüentemente finge ter faculdades das quais nem dispõe e, portanto, exige demais de si mesmo.
Isso poderá tornar-se crítico, se as pessoas o responsabilizarem por seus atos e descobrirem que o seu entusiasmo ostentativo,
embora seja louvável, não tem base. Deveria tentar equilibrar o seu intelecto e a sua imaginação. Se o conseguir, deverá poder lidar
melhor com tais problemas.

Seu Mercúrio em sextil com seu Urano, separativo
2 sMRYQSZOVZZ VL F 7 sNMYOTZMSZZ XL
Você dispõe de faculdades intelectuais e retóricas desenvolvidas, o que pode se manifestar sob forma de um modo de pensar muito
original e ágil. Você pode descobrir intuitivamente o que é bom ou mal e, por vezes, na hora certa, está no lugar certo, de modo que
consegue estabelecer relações pessoais que se mostram vantajosas para você. Você interessa-se pelas ciências esotéricas e
gostaria de saber mais sobre as estruturas básicas da vida. É provável que o consiga dedicando-se ao estudo da astrologia.
Mercúrio representa todos os âmbitos ligados à comunicação, enquanto Urano trata dos desenvolvimentos no campo da eletrônica, o
que significa que este aspecto pode fazê-lo ficar disposto a escolher uma das profissões ligada à comunicação por meios eletrônicos,
que hoje em dia não faltam, graças à importância cada vez maior do computador. Como perpetuamente está em busca de novas
experiências, freqüentemente consegue apresentar soluções originais para os problemas, que lhe garantem o reconhecimento de
seus colegas e seus superiores.

Seu Mercúrio em quadratura com seu Netuno, aplicativo
2 sMRYQSZOVZZ VL B 8 sOUYQUZRNZZ XL
É provável que, às vezes, pareça distraído e se entregue a devaneios. Por isso, custa-lhe muito organizar os seus negócios
cotidianos. Por vezes, as pessoas não podem reprimir a impressão de que, embora você esteja consciente de seus direitos, não leva
os seus deveres a sério - o que você nega veementemente. Devido a este aspecto, custa-lhe muito chegar a uma imagem objetiva de
si mesmo. Você deveria dar atenção aos conselhos das pessoas nas quais confia, para evitar que as pessoas se afastem de você.
É possível que se interesse pelas ciências esotéricas. E realmente seria bom, pois, por meio delas, talvez chegue a assumir certa
responsabilidade e aprenda a calcular os interesses das pessoas de seu meio. Você tem o dom de entender intuitivamente os
sentimentos alheios. No entanto, na maioria das vezes não o aproveita, porque está lutando com seus próprios problemas. De fato,
deveria tentar aproveitar as suas qualidades positivas de um modo construtivo, em vez de ceder à vontade de fugir da realidade.

Seu Mercúrio em trígono com seu Chiron, aplicativo
2 sMRYQSZOVZZ VL C : sMUYNVZQOZZ RL
Francamente fala o que pensa e mostra o que sente e durante a sua vida toda aspirará a ser autêntico - uma particularidade que o
torna uma pessoa fidedigna. Em geral pode-se dizer que sempre ambiciona entender o outro e, portanto, sempre está disposto a
conversar tudo francamente. Custa-lhe pouco respeitar as pessoas e aceitá-las com todos os seus defeitos, pois sabe que não
estaríamos nesse mundo se já fóssemos perfeitos. Por causa disso, muitas pessoas que no passado estavam obrigadas a
experimentar a rejeição dos outros devem se sentir atraídas por você. Você tem muito a dar-lhes e talvez disponha até de faculdades
mediúnicas, corporificadas por Chiron. Pode ser que não faça uso de seu dom de focalizar o essencial, o âmago das coisas, com a
devida freqüência, pois um trígono é um aspecto tão harmônico que infelizmente convida para o comodismo.
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Seu Mercúrio em oposição com sua Lilith, aplicativo
2 sMRYQSZOVZZ VL A ; sMPYNPZMSZZ PL
Mercúrio informa-nos sobre a nossa disposição para diálogos, quer dizer, nossa eloqüência e a capacidade de raciocinar. Aspectos
para com Lilith podem indicar que talvez lhe custe muito conversar francamente, apresentar sua idéias ou provocar uma discussão
proveitosa sobre problemas, desentendimentos e conflitos. Pode ser que a muitas pessoas seus pensamentos pareçam
incompreensíveis, seu ponto de vista limitado e, em geral, suas opiniões extremas demais. Certas idéias podem se tornar
obsessivas, e o desejo de convencer os outros de seu ponto de vista, custe o que custar, pode se tornar um peso para qualquer
relação íntima. Por assim dizer, mediante a língua pode provocar um distanciamento entre você e as pessoas, seja que fique calado,
não aceite explicações ou recorra a palavras fortes e por vezes impróprias. Também é possível que haja depressões, fazendo girar
os pensamentos em torno de um só tema atormentativo. Pode ser que tenda a criticar desmedidamente, por não respeitar os
resultados intelectuais alheios.

Seu Mercúrio em trígono com seu nodo lunar ascendente, separativo
2 sMRYQSZOVZZ VL C < sOVYRNZPPZZ QL
Este aspecto estimula-o intelectualmente e faz com que passe pela vida com uma atitude positiva. Você alegra-se com conversas
interessantes e sempre está disposto a conhecer coisas novas. A troca de idéias com outras pessoas e particularmente com seus
irmãos ajuda-o a chegar a uma imagem realista de si mesmo. Você não sofre de uma modéstia excessiva, mas está consciente do
valor dos seus trabalhos e não sente embaraço nenhum em aceitar recompensas dos outros. Deve ficar feliz nos negócios, porque
sempre está bem informado e sabe tirar proveito dessas informações.
Se não se opuser àquilo que seu raciocínio lhe diz, este aspecto ajudá-lo-á muito a realizar o objetivo de sua vida.

Vênus - o modo de amar
3
O planeta Vênus leva cerca de 224 dias para sua revolução em torno do Sol e é mais ou menos do tamanho da Terra. Muitas vezes
podemos vê-lo até a olho desarmado porque brilha como nenhum outro planeta. Bem como Mercúrio é ao mesmo tempo um estrela
da manhã e da noite. A distância máxima do Sol é 48 graus. Por isso o único aspecto possível relativo ao Sol é uma conjunção.
A beleza maravilhosa deste corpo celeste fez com que na mitologia Vênus - ou Afrodite - tenha sido a deusa da beleza e do amor.
Após Zeus ter jogado o seu sémen no mar ela saíu do mar enquanto "aquela que nasceu da espuma". No entanto, a sua beleza não
só contribuía para a harmonia entre os homens, mas provocou até a guerra de Tróia. Na astrologia Vênus representa tudo que
consideramos belo e desejável. A sua posição no horóscopo dá-nos informações sobre nossa necessidade de harmonia, nossos
amores e a nossa capacidade de entregar-nos às coisas e às pessoas que amamos. Está vinculado também às belas artes e
particularmente ao canto, bem como ao nosso senso estético e à maneira como gostamos de seduzir e de sermos seduzidos. Como
estrela da noite está relacionado ao signo de Libra, enquanto como estrela da manhã está vinculado ao signo do Touro.

Seu Vênus no signo de Escorpião
3 sNMYNPZMTZZ WL
Esta posição de Vênus significa que você se encontra perante o desafio de aprender a dominar as suas paixões, para impedir que
elas o absorvam. Ama conforme o lema "ou oito ou oitenta" e espera que o seu companheiro(a) se esforce todo. Segundo a astrologia
tradicional, tende para relações amorosas clandestinas, ataques de ciúmes, excessos sexuais e sede de vingança. No entanto, se,
em seu caso, ela tem razão, você mesmo deveria descobrir.
Você exige muito de uma relação íntima e procura a satisfação alsoluta. Não lhe custa muito entregar-se rapidamente a alguem e
espera o mesmo de seu namorado(a). A sexualidade é muito importante para você, pois é ela que lhe permite transgredir limites e
repor suas energias. Ser traído doi-lhe muito e, neste caso, provavelmente terminaria a relação. Provavelmente não tem relações
boas com os seus ex-namorados; depois de se ter separado de uma pessoa não guarda saudades por muito tempo. Há uma certa
contradição em seu caráter: por um lado, tem relações muito intensivas e, por outro lado, após a separação, é capaz de esquecê-las
relativamente rápido. Logo encontra um novo namorado, pois a sua atratividade erótica não passa despercebida, proporcionando-lhe
os flertes aos quais dá tanto valor. Interessa-se particularmente por pessoas que se distinguem dos outros, embora tal diferença nem
sempre seja exclusivamente positiva.

Seu Vênus na sexta casa
A sexta casa representa as nossas obrigações cotidianas, o trabalho e tudo que contribui para nossa saúde, enquanto Vênus nos traz
a alegria de viver e a harmonia. Em seu caso, isso significa que não se opõe ao cumprimento de seus deveres e tarefas, mas talvez
até se alegre quando chega o dia da limpeza. Também é possível que encontre o seu companheiro(a) no lugar de trabalho. Apenas
lhe cabe ter cuidado de não se tornar excessivamente detalhista e estar também disposto a divertimentos que não tem absolutamente
nada a ver com o cumprimento dos deveres. Do ponto de vista positivo, pode-se dizer que chama atenção aquela sua vontade de
cuidar de pessoas indigentes e servir ao bem-estar do seu meio.
O planeta Vênus na sexta casa significa que adora aperfeiçoar os seus talentos e qualidades. Não lhe basta executar um trabalho
qualquer, mas ele também tem de corresponder às suas exigências estéticas e práticas.
Você consegue viver em harmonia com seu corpo. Caso, mesmo assim, ocorram problemas de saúde, isso provavelmente deve-se
ao fato de prestar pouca atenção a seus hábitos alimentares e a outros costumes.
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Seu Vênus em sextil com seu Júpiter, aplicativo
3 sNMYNPZMTZZ WL F 5 sMRYMMZONZZ YL
Você gosta de lutar por projetos que visam a objetivos sociais. Normalmente está bem-humorado e sente-se bem, o que também se
exprime fortemente por sua casa aconchegada. A sua criatividade chama a atenção das pessoas de seu meio, porque essa qualidade
influência seu estado de espírito de um modo positivo, fazendo-o mostrar uma tranqüilidade muito notável, que se encontra
raramente. Interessa-se particularmente por formas de arte tradicionais. A sua empatia, estimada por todos, ajuda-lhe em sua
carreira profissional, e em suas relações íntimas também deve dar sorte.
Distingue-se por sua atitude positiva para com as pessoas, o que se manifesta sobretudo pelo fato de sempre estar disposto a prestar
ouvido às preocupações alheias.

Seu Vênus em conjunção com seu Saturno, separativo
3 sNMYNPZMTZZ WL  6 sNQYPVZQNZZ WL
Você mostra realismo quando lhe cabe julgar situações e pessoas. Assim, você consegue construir um fundamento material
satisfatório para a sua vida e as pessoas freqüentemente procuram o seu conselho. O seu caráter econômico também contribuirá
para uma velhice segura. Caso Vênus consiga penetrar a parcimônia de Saturno, até é possível que consiga exprimir as suas
tendências criativas de um modo adequado e mostar certa tranqüilidade, que as pessoas apreciariam muito.
Caso descubra uma matéria científica que desperta o seu interesse, poderia muito bem obter sucesso nesse campo. Provavelmente
deseja trabalhar autonomamente, pois assim conseguiria se concentrar melhor.
A sua falta de preconceitos, seu senso de justiça e sua solidariedade são muito acentuados. Mesmo que, por vezes, pareça tímido,
consegue estabelecer relações íntimas e amizades duradouras. Com seu dom de conhecer problemas logo que apareçam pode
ajudar efetivamente as pessoas a resolver os seus problemas cotidianas.

Marte - a vontade de se impor
4
A sua revolução em torno do Sol dura cerca de 687 dias. De um diâmetro de 6800 quilômetros, ele é menor do que a Terra. É
conhecido pela sua cor vermelha, que desde sempre se tem ligado à agressividade. Por isso na mitologia é adorado como o deus da
guerra, que os gregos chamavam de Ares. Sendo célebre pela sua coragem e pela valentia, não fugia de nenhuma batalha.
Tradicionalmente simboliza o guerreiro, mas em tempos de paz também se empenhava na lavoura para sustentar a sua família.
Assim representa a energia masculina - enquanto o planeta Vênus representa a feminilidade. No entanto, felizmente torna-se cada
vez mais difícil trabalhar astrologicamente com este conceito já um pouco antiquado. É melhor identificá-lo com a energia ativante
que de uma ou outra forma tanto os homens quanto as mulheres possuem. O planeta Marte representa o vigor, a iniciativa, a
agressão, a coragem e também as pulsões sexuais. Corresponde ao signo de Áries e, junto com o planeta Plutão, também ao signo
de Escorpião.

Seu Marte no signo de Sagitário
4 sOVYMVZNTZZ XL
Marte no signo de Sagitário significa que a sua visão moral do mundo o influencia muito. Quer se aperfeiçoar e, se for possível, fazer
viagens grandes para chegar a novos horizontes e conhecimentos importantes. Você é um buscador e um aventureiro, que segue o
seu caminho com muito otimismo e alegria de viver. Não se ocupa com ninharias, mas, com muito gosto, as deixa para os outros. Os
seus projetos, na maioria das vezes, são de grande envergadura e de rica encenação, não obstante, freqüentmente devem servir a
fins muito positivos.
Consegue lutar por suas convicções quase fanaticamente, por isso deveria ter cuidado de não dar aos nervos das outras pessoas.
Talvez seja um pouco exagerado aquele seu amor à verdade, de modo que chegue a ofender os outros.
Em geral é um cidadão bastante querido, que se distingue por seu senso de justiça e sua franqueza. Às vezes, reage como uma
criança que, pela primeira vez, repara nas coisas em seu redor e se põe a descobrir o seu meio. Você facilmente pode ficar doido de
alegria e fazer um monte de travessuras, mas as pessoas deixam-lho passar porque lhes é impossível aborrecer-se com você de
verdade. Sente uma ligação forte à natureza e tem uma necessidade especial de se mover. Segundo a astrologia clássica, você deve
ser apaixonado pelos cavalos e gostar muito de sair a cavalo.

Seu Marte na oitava casa
Você dispõe de muitas energias, o que se manifesta particularmente na sua forma de tratar as outras pessoas. Quanto a isso, não
tem medo de se aproveitar de todos os seus recursos, porque, para você, essas relações, ao mesmo tempo, representam a
possibilidade de renovar as energias. O intercâmbio intelectual e energético com outras pessoas simplesmente é a fonte de sua força
vital.
Tal comportamento, é claro, contém muitos perigos. Se viver os seus lados negativos, é possível que, de repente, descubra que
manipula e indoctrina as pessoas de seu meio sem qualquer escrúpulo, para realizar os seus próprios objetivos. Neste caso, seria
apenas uma questão de tempo até você também ser explorado por elas ou ficar isolado. Também é possível que a sua arrogância o
leve a investir dinheiro em empreendimentos financeiros arriscados, de modo que depois fique sem recursos. Caso haja aspectos
cheios de tensão relativos a Marte, podem ocorrer dificuldades na relação íntima ou nas relações comerciais, porque, neste caso,
você pode se mostra excessivamente dominante.
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- 11 Um tema importante para você é a sexualidade. Você é um amante apaixonado e fogoso. No entanto, dever-se-ia abster de viver as
suas agressões na cama ou mal-usar a sexualidade para ganhar poder sobre alguém, senão terá de sofrer as conseqüências de sua
devassidão. Talvez não consiga separar a vida sexual das finanças e chegue a misturar as duas esferas de um modo pouco feliz.
Você é uma pessoa que vê qualquer limite natural como um desafio e que permanentemente tem que experimentar as suas forças.
Sendo assim, não deveria agir irrefletidamente e, de vez em vez, assumir uma atitude prudente.

Seu Marte em conjunção com seu Júpiter, separativo
4 sOVYMVZNTZZ XL  5 sMRYMMZONZZ YL
Como você dispõe de reservas de energia bastante grandes, pode lutar por tudo que lhe é importante. Sendo assim, esforça-se por
ampliar os seus conhecimentos universais e pretende contribuir com seus conhecimentos para projetos sociais. Esta conjunção
deixa-o confiar em suas ações, de modo que acredita em suas forças e acha que conseguirá alcançar todos os objetivos se quiser.
Caso trabalhe num ramo que requer motivação e um espírito mercantil, este aspecto ajudá-lo-á a conquistar a confiança de seus
superiores e seus colegas. No entanto, evite que seus esforços se tornem exagerados, pois até você pode abusar de suas forças.

Seu Marte em conjunção com seu Netuno, separativo
4 sOVYMVZNTZZ XL  8 sOUYQUZRNZZ XL
Este aspecto pode significar que você dispõe de qualidades mediúnicas, que talvez lhe permitam ajudar a pessoas desafortunadas.
Talvez se interesse pelas ciências esotéricas e considere a astrologia uma coisa que o faz entender melhor o seu próprio sentido e o
seu papel nesta terra. Você dispõe de uma espiritualidade profunda; no entanto, deveria ter muito cuidado com ela, já que é possível
que os seus planos, por vezes, sejam pouco realistas e até inúteis. Neste caso, facilmente se atrapalharia em seus empreendimentos.
Freqüentemente as suas ações não são compreensíveis e as pessoas não sabem como lidar com você. Em suas relações eróticas,
muitas vezes, sente desejos que você mesmo talvez ache um pouco extravagantes ou estranhos. Como lhe custará ver a realidade
como é, deveria ter muito cuidado particularmente com substâncias entorpecentes.

Seu Marte em sextil com seu Plutão, aplicativo
4 sOVYMVZNTZZ XL F 9 sMNYNPZORZZ WL
Com seu amor à verdade e sua força de vontade investiga as estruturas fundamentais da vida. Parece dispor de reservas de energia
tão grandes que as pessoas até chegam a considerar as suas forças inesgotáveis. Corajoso e cheio de elã, sabe recorrer a fontes de
energia e aproveitá-las para melhorar um pouco as condições de vida de muita gente.
Aproveite também a oportunidade de compreender a temática da casa na qual se encontra Plutão num nível intelectual mais alto; já
que este planeta lhe traz bastante mudanças que podem ampliar a sua consciência. Como se relaciona a musculatura ao planeta
Marte, deveria aprender certos exercícios de relaxamento para descansar e se regenerar. Particularmente a ioga pode lhe servir bem.

Seu Marte em quadratura com sua Lilith, separativo
4 sOVYMVZNTZZ XL B ; sMPYNPZMSZZ PL
Sobretudo quando Marte está ligado a Lilith, ele representa violência e crueldade, ferimentos e egoísmo. Assim, relaciona-se o abuso
sexual com constelações Lilith-Marte, bem como o incesto ou a aversão geral ao outro sexo. Caso seja homem, podem ocorrer
problemas ligadas à potência (talvez apenas imaginários), os quais levariam a ferimentos anímicos e finalmente talvez até o façam
abandonar todo tipo de erotismo. Ou a sexualidade talvez se torne um mero instrumento para oprimir outras pessoas, permitindo-lhe
fazê-las ficarem dependentes; pode ser que glorifique a masculinidade e assuma uma atitude machista. Mulheres em cujo horóscopo
se encontram tais aspectos gostam de ostentar a sua força e sua independência, quer dizer, assumem as caraterísticas tipicamente
masculinas, conseguindo a inspirar medo aos homens. Não obstante, pode servir de exemplo e submeter-se a grande sacrifícios
para redefinir o papel da mulher na sociedade.

Seu Marte em sextil com seu MC, aplicativo
4 sOVYMVZNTZZ XL F > sOTYPMZPQZZ ZL
Graças à sua ambição, tanto as suas obrigações profissionais como as domésticas sabe organizar e resolver a seu contento. Sob
essa base surgirão oportunidades profissionais que, por sua vez, contribuirão para a harmonia em casa. Talvez tenha uma profissão
que lhe permite trabalhar em casa. Provavelmente teve uma relação muito boa com seus pais e eles preocuparam-se muito em
desenvolver os seus talentos.

Júpiter - o guia para o saber superior
5
O planeta Júpiter leva quase 12 anos para a sua revolução em torno do Sol e é o maior dos planetas já descobertos. Com um
diâmetro de 143 mil quilómetros é imenso em relação à Terra. Por causa de seu tamanho e de seu brilho tem o mesmo nome como
o pai dos deuses romanos, que na mitologia grega se chama Zeus. Ele cuidava dos deuses subordinados e dos homens, contanto
que eles lhe prestassem o devido respeito. Mesmo assim era capaz de enraivecer-se ou mostrar-se altivo. No que diz respeito à sua
esposa, pode se dizer que ela não se encontrava numa situação envejável, já que ele teve múltiplas aventuras amorosas.
Na astrologia representa a busca de conhecimentos superiores, a filosofia, a religião, a moral e a ética. Sua posição no horóscopo
diz-nos como podemos ampliar os nossos conhecimentos, pois também representa a expansão em todos os âmbitos. A justiça, as
leis e os direitos bem como o ensino e a ciência também estão ligados a este planeta. Além disso, com a ajuda dele, dever-se-ia ter
sorte de vez em quando. A posição de Júpiter avisa-nos que devemos ter cuidado de não virarmos dogmáticos, altivos ou excessivos
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- 12 demais. O signo de Sagitário é o seu âmbito correspondente.

Seu Júpiter no signo de Capricórnio
5 sMRYMMZONZZ YL
No signo de Capricórnio o planeta Júpiter não se sente muito em casa, porque no zodíaco Capricórnio forma uma oposição com o
signo de Câncer, no qual Júpiter se encontra em exaltação. Provavelmente goza de muita reputação, particularmente no que diz
respeito a assuntos morais, de modo que se pode muito bem dar-lhe cargos altos que requerem bastante responsabilidade. As suas
opiniões políticas e pedagógicas devem ser relativamente conservadoras.
Você é uma pessoa que cumpre os seus deveres e realiza os seus objetivos conseqüentemente. Caso haja aspectos negativos
relativos a Júpiter, é possível que se oponha a todas as idéias novas e, sem senso crítico, aceite as opiniões predominantes,
achando que desta forma chega mais rapidamente ao sucesso. Talvez seja também exageradamente ambicioso e adore o dinheiro como se fosse um deus. Deveria reconhecer que o mundo está se transformando e que novos problemas requerem novas soluções.
No entanto, caso haja apectos positivos relativos a Jupiter, também é possível que você tenha idéias políticas viáveis que
transcendem quaisquer fronteiras nacionais e talvez até sirvam para resolver os desafios globais. Neste caso, você deve ser uma
pessoa realista que não pretende seguir quaisquer utopias ilusórias. Se não abusar de suas forças e não lhe faltar o devido humor,
poderá conseguir muitas coisas.

Seu Júpiter na oitava casa
Júpiter na oitava casa representa o desenvolvimento pessoal, ou seja, a sua própria "expansão", por meio do intercâmbio de recursos
de todo tipo com outras pessoas. Aqui ele cuidará de você e o protegerá abrindo-lhe acesso aos recursos e virtudes alheias. Talvez
se encontre numa relação pessoal proveitosa, seja de caráter comercial ou erótico, ou chegue a herdar uma bela fortuna. Você tem
faro dos negócios ligados à política das finanças e, quando se trata de investir os seus recursos, pode confiar em seu instinto.
Também em suas relações pessoais não se opõe a colocar o seu potencial todo e todos os seus valores à disposição da
comunidade. Desta maneira é que você encontra satisfação e pode progredir. Tem um olho para as qualidades dos outros e, às
vezes, até consegue transformar as particularidades negativas deles em verdadeiras virtudes.
É possível que tenha problemas em dominar seus desejos sexuais. Talvez tenda para comportamentos extremos; pelo menos é
dominado pelo desejo indomável de fazer permanentemente experiências sexuais novas, as quais, com efeito, lhe trazem bastante
conhecimentos novos. Em todo caso, não se esqueça de atender às vontades de seu companheiro(a).
Você vê todos os limites como desafios. Júpiter representa o princípio da expansão e a oitava casa procura ultrapassar os limites
naturais e tornar tais tentativas proveitosas. Talvez se ocupe com questões existenciais, que, por lhes meterem medo, os outros
jamais levantariam. A profundidade de seus pensamentos é que deve constituir o seu ar misterioso.

Seu Júpiter em conjunção com seu Netuno, separativo
5 sMRYMMZONZZ YL  8 sOUYQUZRNZZ XL
Com sua imaginação original deve obter bons resultados nos campos da música e da arte. No entanto, deveria tentar adquirir aquelas
qualidades necessárias para desempenhar as obrigações cotidianas, pois precisará delas para conseguir realizar as suas idéias.
Graças à sua sensibilidade extremamente desenvolvida, experimentará sentimentos profundos. Mas, como a disciplina e o bom
senso nem sempre estão entre seus pontos fortes mais admiráveis, deve evitar que se perca em sonhos irreais, de modo que não
sabe voltar à realidade.
O seu meio, às vezes, estranha-se com você, pois, por vezes, promete mais do que consegue cumprir. Caso não resista a essa
tendência, passará por uma pessoa na qual não se pode confiar - mesmo que você não o entenda, já que sempre tem as melhores
intenções. Você deveria tentar mostrar mais compreensão quanto à realidade dura, isso levá-lo-ia a ver a sua vida de uma
perspectiva diferente, de modo que a poderia resolver melhor.

Seu Júpiter em sextil com seu Plutão, separativo
5 sMRYMMZONZZ YL F 9 sMNYNPZORZZ WL
Você tem objetivos idealistas altos, por meio de estudos filosóficos consegue renovar os seus espíritos. Sendo assim, ganha a força
necessária para lutar pelo melhoramento das condições de vida da humanidade. É possível que por meio de práticas espirituais
consiga ter acesso a fontes de energia universais que preparem o terreno para exprimir a sua personalidade de um modo criativo.
Quanto a isso, seria bom se as suas ações visassem ao bem-estar da comunidade.
Você espera que o seu companheiro(a) mostre a mesma diligência quanto aos assuntos sociais. Se vocês dois colaborassem
naquela luta, poderiam ajudar muitas pessoas a lidar com suas preocupações e obrigações.
Rico em idéias e cheio de energia, os seus empreendimentos vão para a frente e, sem se dar por isso, o seu entusiasmo já chegou a
motivar as pessoas a ajudá-lo a realizar os seus objetivos altos. O planeta Plutão faz com que as particularidades benevolentes do
planeta Júpiter possam se manifestar fortemente.
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Seu Júpiter em quadratura com sua Lilith, aplicativo
5 sMRYMMZONZZ YL B ; sMPYNPZMSZZ PL
Estes aspectos representam niilismo, falta de fé ou a destruição da visão do mundo. Pode ser que lhe custe muito confiar em alguém
e desenvolver o devido otimismo para aceitar os desafios da vida. Pode ser que se deixe guiar pela impressão de que a sociedade
não faz questão de sua presença, ou você mesmo desista voluntáriamente de encontrar seu lugar nela. Em geral, pode ter problemas
com autoridades, pois a seu ver não importa se alguém ocupa uma posição social elevada, mas aprecia pensamentos independentes
e pessoas que têm a corajem de questionar o sistema em que vivem e a ordem que determina a nossa vida. Caso você mesmo
ocupe um cargo admirável, deve ter trabalhado muito até chegar nele e sempre estar preocupado com sua integridade.

Saturno - a necessidade da responsabilidade
6
O planeta Saturno tem um diâmetro de cerca de 110 mil quilômetros e gira em torno do Sol a uma distância de 1426 milhões
quilômetros. A sua revolução dura em média uns 29 anos, o que significa que se move lentamente pelo zodíaco.
A mitologia conta que Cronos (Saturno) comeu seus próprios filhos porque pensava que um dia eles o matariam para tomar o poder exatamente o mesmo que ele fizera para subir ao trono de seu pai. Na astrologia, portanto, Saturno é considerado o planeta do
carma, que é o princípio de causalidade. Por isso Saturno confronta-nos com as conseqüências de nossas ações. Isso acontece
particularmente no chamado "retorno de Saturno" que ocorre a uma idade de 29 anos, quando o Saturno natal entra em conjunção
com o Saturno transitador. É o momento de revisar toda a nossa vida, e talvez sejamos obrigados a mudar certas coisas radicalmente
para evitar os erros do passado.
Saturno representa o passado e a tradição, o pai e o princípio da restrição ou da realidade. A sua posição avisa-nos que temos de
resolver problemas, pois desafios encontram-se em todos os horóscopos. Cabe-nos superar os medos e as inhibições. Do ponto de
vista positivo ele trá-nos estabilidade, persistência, diligência e responsabilidade. Relaciona-se-o com o signo de Capricórnio.

Seu Saturno no signo de Escorpião
6 sNQYPVZQNZZ WL
Você pode se mostrar muito teimoso e prefere proceder cegamente e se arruinar - em vez de seguir um conselho bem intencionado.
Leva tudo a sério, sempre em busca de um sentido e da profundidade. No entanto, procede de uma maneira exageradamente séria e
egoísta. Em vez de um humor saudável, recorre à ironia e ao sarcasmo, o que, por vezes, o deixa parecer bastante mordaz e pode
intimidar os outros. Talvez seja um fatalista e não acredite em nada, pois ainda não tenha descoberto as suas forças mentais
enormes. Exige muito das outras pessoas. No entanto, você também consegue mourejar até cair para alcançar os seus objetivos
ambiciosos. Quaisquer contendas financeiras e conflitos relativos à herança podem se tornar excessivos. Às vezes talvez recorra a
meios desleais e é possível que as pessoas, de fato, se afastem de você.
No entanto, é possível evitar que chegue a este ponto. Se tirar as conclusões certas de suas experiências, o seu astral deverá mudar
rapidamente. Neste caso, você sabe lidar responsavelmente com todos os recursos, sejam seus próprios, sejam recursos alheios. Se
for necessário, até ajuda financeiramente àqueles que estão na miséria. Você é bom nos negócios e, portanto, é possível que
trabalhe no setor bancário, no comércio ou num estabelecimento ligado a impostos. Graças à sua perseverança de ferro e à sua
disciplina, você deve ter sucesso. A sua vontade firme é que o faz realizar todos os objetivos que visa, basta que você realmente o
queira.

Seu Saturno na sexta casa
Para você, as rotinas cotidianas e seu trabalho são de uma importância especial. Quanto a isso, infelizmente você mesmo, às vezes,
complica sua vida. Faz muita pressão a si mesmo, porque o seu perfeccionismo não o deixa descansar e exige que sempre seja o
melhor em tudo e sempre quebre todos os récordes. Dever-se-ia tornar consciente de que não consegue acabar com toda a
desordem que há neste mundo e que os seus conceitos determinados quanto à maneira como as coisas têm de ser feitas limitam a
sua própria liberadade. Não fique tão preso a eles e tente fechar mais freqüentemente os olhos a quaisquer defeitos.
Esta constelação também pode se expressar pelo outro extremo e levá-lo a rejeitar toda a responsabilidade e a fugir de seus deveres.
Talvez tema as restrições ligadas a um emprego fixo e leve fama de uma pessoa pouco séria.
Quando encontrar problemas ou estiver insatisfeito consigo mesmo, isso manifestar-se-á sob forma de doença. Mais do que outras
pessoas você tende a exprimir seu estresse por sintomas corporais, provavelmente porque voluntariamente jamais descansaria.
Seria uma boa idéia se examinasse os mecanismos de recalque que atuam em você e as coisas que lhe metem medo. Quem sabe, o
seu sofrimento talvez se deva ao mero fato de que seu desejo de ser amado não é satisfeito.

Seu Saturno em oposição com seu ascendente, aplicativo
6 sNQYPVZQNZZ WL A = sONYNQZPSZZ QL
É sim capaz de realizar os seus planos disciplinada e circunspectamente. No entanto, os seus medos freqüentemente bloqueiam-no.
Você deveria aprender a impor-se, pois é sim uma pessoa talentosa - mesmo que não o queira ver. Por isso, às vezes, parece
relativamente tímido e introvertido.
Sendo assim, é possível que chegue a proceder de um modo exageradamente prudente e, portanto, perca bastante oportunidades
boas. Além disso, por vezes, dá a impressão de uma pessoa fria e inacessível e é possível que um dia as pessoas achem tais
particularidades coisas negativas, mesmo que você não o entenda. Mas, como, no fundo, as pessoas o consideram uma pessoa
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- 14 confiável, no decorrer de sua vida deve conseguir vencer aquela falta de confiança em si - pois, no fundo é isso - que costuma
ostentar. Talvez lhe caiba aprender que a perfeição é uma coisa que está fora do alcance do homem e, em vez disso, o objetivo deve
ser integridade.

Urano - o processo da emancipação
7
O planeta Urano foi descoberto somente no Março de 1781, ou seja, numa época em que na Europa as estruturas velhas foram
derrubadas e a França se encontrava em vésperas de uma revolução. Seu diâmetro é cerca de 49 mil quilômetros e sua revolução
em torno do Sol dura aproximadamente 84 anos, o que significa que leva uns sete anos até percorrer um signo zodíaco.
Na mitologia Urano era o pai de Saturno, que o castrou e que pós muitos filhos terríveis no mundo. Na astrologia representa a ruptura
com a tradição e o desenvolvimento do novo. É a mente, a intuição e a espontaneidade. Sua posição no horóscopo dá-nos
informações sobre as nossas amizades e diz-nos se somos capazes de lidar com autoridades. Urano também pode trazer rebeliões e
as vezes destrui aquilo que ele mesmo não consegue fazer melhor. Corresponde-lhe o signo de Aquário.

Seu Urano no signo de Sagitário
7 sNMYOTZMSZZ XL
Para obter uma interpretação individual desta posição de Urano, dever-se-ia observar a sua posição no sistema de casas e os
aspectos que forma com os outros planetas no horóscopo.
Sagitário representa a busca de novos fundamentos espirituais, que prepara o terreno para uma forma de convivência humana de
outro nível. Trata-se de chegar a reconhecimentos superiores quanto ao papel do homem neste planeta e no universo. Quando Urano
se encontrava no signo de Sagitário (1982-1989), pela primeira vez, desenvolvia-se uma consciência "verde" e em muitos países se
formavam - e conseguíam se estabelecer - partidos verdes, que, para muita gente, representam uma alternativa aos grupos políticos
tradicionais.
Relaciona-se também a curiosidade e a disposição para o saber superior com Urano no signo de Sagitário, por isso é que naquele
tempo se pôde observar a renascença das ciências esotéricas. Particularmente a astrologia teve grande destaque nisso, porque é
fácil aproveitá-la por fins práticos.
Ainda nos cabe mencionar que durante esta posição de Urano o tráfego aéreo se intensificou (Sagitário também é o signo das
viagens grandes) e, portanto, o mundo ficou menor. Muitas pessoas fizeram experiências com culturas alheias, que devem ter
deixado uma impressão duradoura nelas.

Seu Urano na sétima casa
Você está em busca de uma relação íntima especial que o inspira e, de jeito nenhum, pode estreitar a sua liberdade. Sinceridade e
criatividade, eis seus interesses principais. Não agüenta chateações. Por isso, pode ser que no decorrer de sua vida troque o
companheiro(a) muitas vezes. É possível que, de repente, encontre uma pessoa que mude sua consciência de um dia para outro, de
modo que talvez sinta uma vontade irresistível de casá-la - e após meio ano já se divorcie dela.
Sua maneira de se apresentar na sociedade distinguir-se-á das formas tradicionais e sempre será capaz de surpreender as pessoas.
É possível que trate as pessoas de um modo diferente e novo. Provavelmente é um pessoa diplomática, mesmo que por vezes exija
demais de seus interlocutores.
Caso outros fatores em seu horóscopo indiquem que precisa de muita segurança e intimidade, talvez se encontre num dilema. Neste
caso deveria procurar um companheiro(a) que não limite as suas possibilidades de se desenvolver e crescer e, mesmo assim, não
seja superficial ou indiferente, mas que se dedique a você de verdade. Sempre ligará muita importância às atividades fora da relação
íntima.

Seu Urano em oposição com seu Chiron, aplicativo
7 sNMYOTZMSZZ XL A : sMUYNVZQOZZ RL
Pode ser que por vezes cometa o erro de fomentar os desenvolvimentos de tal forma que se tornem incontroláveis e, devido a isso,
você freqüentemente seja obrigado a experimentar surpresas. Devido à ânsia de evitar todo tipo de paralização, é possível que dê
passos arriscados e por vezes se arrependa disso. Embora o mundo moderno pareça ser feito justamente por você - por isso é que
as tecnologias novas também não devem lhe causar problemas -, não seria mal se de vez em quando descansasse e procurasse
sossego, para poder refletir sobre tudo que aconteceu e se preparar mental e emocionalmente para as outras pessoas, que, de fato,
não lhe querem mal. Caso deseje relações mais íntimas, no decorrer de sua vida, caber-lhe-á aprender a atender aos desejos e
necessidades de seu companheiro(a) e, deste modo, pôr seus ideais quanto a uma relação íntima em prática.

Seu Urano em trígono com sua Lilith, aplicativo
7 sNMYOTZMSZZ XL C ; sMPYNPZMSZZ PL
Em seu caso existe certa tendência para provocações; assim, a arte está em saber quando é conveniente seguir esse impulso e
quando lhe cabe se conter. Urano transmite-lhe vontade de experimentar, não-conformismo e independência intelectual; se, com tais
qualidades, chega a exagerar e, quase por costume, sempre se sente obrigado a fazer tudo diferente dos outros, isso depende de
você mesmo; no entanto, é claro, particularmete em caso de aspectos difíceis como a quadratura ou a oposição cabe-lhe ainda mais
cuidado. Neste caso, deve ser possível que até acontecimentos que não pode influenciar o obriguem a levar uma vida mais
desassossegada do que gostaria. Devido à sua coragem e sua confiança em si, não faltarão oportunidades.
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Netuno - a consciência cósmica
8
O planeta Netuno foi descoberto em 1846 pelo astrônomo Galle depois de outros já terem percebido que Urano freqüentemente se
desviava da sua órbita. O motivo desta irregularidade somente podia ser um outro planeta então desconhecido, ao qual, então, se deu
o nome de Netuno. Deste modo foi o primeiro planeta descoberto pelo cálculo, antes de sua observação óptica. Sua revolução em
torno do Sol leva quase 165 anos e tem um diâmetro de 47 mil quilômetros. A olho desarmado não se pode vê-lo.
Na mitologia Netuno - ou também Poseidon - é a divindade que preside ao mar e conseqüentemente reina sobre a áqua, o elemento
do qual se originou toda a vida. No fundo do mar a vista muitas vezes é turvada, e encontramo-nos num mundo que nos parece irreal.
Por isso, do ponto de vista astrologico, Netuno representa o engano e a ilusão, a fantasia, as capacidades sobrenaturais, o
pressentimento e a inspiração. Simboliza a força criadora e com sua ajuda possivelmente se manifestam nossas capacidades
criativas. Já que passa 14 anos num signo, na interpretação individual dever-se-ia levar em conta sobretudo a sua posição no sistema
de casas e os aspectos que forma com os outros planetas. Está vinculado ao signo de Peixes.

Seu Netuno no signo de Sagitário
8 sOUYQUZRNZZ XL
Para poder interpretar esta constelação individualmente você deveria considerar a posição de Netuno no sistema de casas e os
aspectos que forma com outros planetas.
Na época em que você nasceu o turismo começava o seu boom. Viagens a países remotos ficavam mais acessíveis, e o mundo
tornava-se cada vez menor. Finalmente chegava-se a estabelecer contatos com pessoas de outros países e culturas - embora até
hoje muitas pessoas sejam incapazes ou sem condições de aproveitar esta chance de desenvolver-se e aperfeiçoar-se. O ideário
asiático chegava às salas de estar alemães e obtinha grande popularidade. Ao mesmo tempo, contudo, surgiam seitas perigosas que
não soltavam mais aqueles que uma vez conseguiram cativar.
A sua geração integrará ciências esotéricas como a astrologia mais fortemente na sua vida e entenderá que isso pode ajudar as
pessoas a ver-se em relação a uma ordem maior e superior. É possível que desta forma se chegue a um respeito maior pelo nosso
espaço vital.

Seu Netuno na oitava casa
A morte não deve lhe meter medo, mas exercer uma grande fascinação em você e deixá-lo curioso de saber o que vem depois da
vida. Também aquilo que os franceses chamam "a pequena morte" o atrai muito. Por meio da união corporal com uma outra pessoa
é que quer transcender os limites e chegar a uma compreensão mais profunda da natureza humana.
No entanto, lá onde se encontra Netuno, esperam-nos muitos perigos, pois Netuno enevoa a realidade e muitas vezes faz-nos ficar
vítimas de certas ilusões. Por isso, não deveria fazer da sexualidade um meio que lhe permite fugir da realidade ou achar que por
meio dela consegue amenizar dores anímicas por muito tempo. Durante a sua existência humana toda você será um indivíduo e, seja
a êxtase que for, nunca conseguirá ultrapassar o limite que o seu próprio corpo representa nas relações com outras pessoas. Você
consegue mostrar muita dedicação. No entanto, abstenha-se de ceder a controle e não se deixe consumir por suas paixões.
No caso de aspectos difíceis relativos a Netuno, é possível que troque o companheiro(a) muitas vezes. Inconscientemente, talvez
queira se unir com a humanidade toda. Também pode tender a explorar outras pessoas e viver abusando de seus recursos. Torne-se
consciente do fato de que aquilo a que aspira, já há muito, existe dentro de você mesmo.

Seu Netuno em sextil com seu Plutão, aplicativo
8 sOUYQUZRNZZ XL F 9 sMNYNPZORZZ WL
Este aspecto já existe desde 1943 aproximadamente e continuará a existir por mais tempo, particularmente agora, que Plutão se
encontra numa órbita irregular. Por isso, este aspecto deveria ser interpretado em relação ao mundo todo e não a uma só pessoa.
Graças a este aspecto, a humanidade deve fazer progressos espirituais, encontrando seu auge no tempo de hoje, no qual Netuno e
Urano chegam a formar uma conjunção no signo de Capricórnio. No final dos anos oitenta, um dos dois sistemas políticos
dominantes praticamente disapareceu e na maioria dos horóscopos natais da geração que foi responsável por tal processo
encontra-se o sextil Netuno-Plutão.
Não é por acaso que este aspecto surgiu num período tão crítico da história da humanidade. Pregava-se que a era da indústria
nuclear levaria a um mundo ideal para todos, prometendo-nos prosperidade e felicidade. No entanto, ocultava-se que tal indústria, por
outro lado, contém o potencial de aniquilar o próprio planeta Terra. Enquanto vinte anos atrás ainda se dizia que era possível
aproveitar as forças plutônias, desenvolvidas por cientistas geniais e, ao mesmo tempo, enganados, sem se expor a nenhum perigo,
hoje em dia todo o mundo deve saber - a não ser que trabalhe na indústria nuclear - que essa tecnologia encerra em si o potencial de
um desastre devastador, tanto tecnológico como humano. Se, ainda por cima, se observa como se tenta impedir que o cânhamo,
provavelmente a matéria-prima regenerável mais útil, chegue à consciência das pessoas, então deve ter chegado a hora de não
aceitar mais que pessoas cujo único interesse é ser reeleito tomem sozinhas aquelas decisões que afetam o bem-estar deste planeta
e da humanidade toda.
Mais pessoas jovens e sobretudo mais mulheres deveriam, talvez, determinar o destino de nosso planeta, porque ainda têm o futuro
pela frente e/ou mostram bem mais sensibilidade do que os nossos chamados representantes do povo por vezes já bastante velhos,
quando se trata de criar o mundo de amanhã.
Sendo assim, nunca era tão importante como agora conseguirmos dar lugar a um tipo de amor universal, representado por Netuno,
com toda a força. Como seria esse amor - e que necessidades o fazem surgir -, em face da conferência mundial sobre o meio
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- 16 ambiente, que em 1992 teve lugar no Rio, estas questões já se tornaram um pouco mais claras. O "paradoxo do ozônio", isto é, no
alto falta e em baixo há até demais, também nos dá uma noção dos desafios que esperarão a humanidade no futuro. Muito dependerá
se conseguiremos ou não entender que aqueles setenta anos que costumamos viver são nada em relação à idade deste mundo.
Tomara que um dia possamos incorporar que o homem é apenas uma partícula infinitésima no universo imenso, mesmo que seja um
ser racional - e talvez seja isso que complica tudo.

Seu Netuno em quadratura com sua Lilith , separativo
8 sOUYQUZRNZZ XL B ; sMPYNPZMSZZ PL
Estes aspectos são difíceis de compreender, pois Netuno é um planeta que representa o nebuloso, o irracional e o não apreendível.
Pode ser que por vezes lhe custe muito entender os seus próprios pensamentos e ações, ou pode ser que superestime ou subestime
suas forças e capacidades. Também é possível que tende a se recolher e se isolar e mesmo assim acredite que é a única pessoa
que compreendeu esse mundo em todas as suas manifestações. Além disso, costuma-se relacionar Netuno com o abuso de drogas;
assim, particularmente em caso de aspectos difíceis, como a quadratura ou a oposição, cabe-lhe ainda mais cuidado. Do ponto de
vista positivo, é possível desenvolver uma compreensão profunda das coisas e chegar a uma consciência especial, que o faria ter um
serenidade de espírito admirável. Você tem o potencial para descobrir seu lado "netuniano" e deste modo, por exemplo, ficar
extraordinariamente criativo. O conhecimento de que quase nada é como parece à primeira vista pode torná-lo calmo e sereno.

Seu Netuno em sextil com seu MC, aplicativo
8 sOUYQUZRNZZ XL F > sOTYPMZPQZZ ZL
Graças a este aspecto, você é capaz de descobrir a ordem escondida da própria vida, que determina o convívio das pessoas. Você
sabe apreender as energias das pessoas intuitivamente.
No que diz respeito à vida profissional, é possível que queira se estabelecer no campo das artes, o que não lhe deve custar muito,
pois dispõe de suficiente criatividade. Faz com que em sua casa domine uma atmosfera cheia de carinho e as relações com seus
próximos caraterizar-se-ão pela sua grande quantidade de calor humano.

Plutão - a transformação inevitável
9
Com um diâmetro de 2400 quilômetros o planeta Plutão é o menor dos planetas conhecidos. Descobriu-se-o no dia 21 de Janeiro,
em 1933, às dez horas da noite, em Flagstaff, Arizona. Completa sua revolução em torno do Sol em 247 anos e sete meses. Por isso
passa cerca de vinte anos num signo. Em torno dele gira sua lua Caron que segundo a mitologia grega leva as almas dos mortos ao
Hades, atravessando o rio Styx que separa os dois reinos. O próprio Plutão é o deus romano do reino dos mortos, que todos nós um
dia encontraremos. Do ponto de vista astrológico simboliza as multidões e representa mudanças súbitas, a destruição, a regeneração
e a tranformação. Pode ser interpretado a um nível histórico-universal. Caso se queira incluí-lo num horóscopo individual, deve-se
investigar sobretudo sua posição no sistema de casas e seus aspectos. Plutão domina - junto com Marte - o signo de Escórpião.

Seu Plutão no signo de Escorpião
9 sMNYNPZORZZ WL
Uma interpretação individual de Plutão dever-se-ia basear somente na sua posição no sistema de casas e nos aspectos que forma
com os demais planetas, pois se move muito lentamente. Bem mais importante é a interpretação global de Plutão nos signos, aqui é
que se pode chegar a obter muitos reconhecimentos. Desde 1983 encontrava-se no signo de Escorpião e em 1996 finalmente entrou
no de Sagitário.
No signo de Escorpião encontra-se no seu signo correlacionado, por isso é que a sua força hoje se revela muito claramente e as
pessoas que habitam na Terra se encontram perante decisões de um interesse vital. "Ou morra ou mude", eis a mensagem, e se
dirige a cada um de nós. Este período de tempo carateriza o fim da idade de Peixes. O homem tem que entender que não basta
reduzir a emissão de CO 2 por 30 % nos próximos 25 anos. Recentemente ouvia-se a notícia que faltam apenas 1.3 grau Celsius na
temperatura média até à catástrofe climática - uma subida de temperatura à qual nós devemos chegar facilmente nos próximos 25
anos. Nesta altura é importante investigar fontes de energia alternativas e matérias-primas regeneráveis e promovê-los. O cânhamo,
ao qual, apesar de seu potencial grande, não é prestada a devida atenção, seria uma tal matéria-prima cuja utilidade, aos poucos, se
reconhece. Entretanto, há papel, sabão, roupas e até caixões, tudo feito de cânhamo e 100 % dissolúvel biologicamente. Se o homem
gastasse uma parte infinitessimal daquilo que investe nas pesquisas nucleares na pesquisa do cânhamo, beneficiaria muito a
humanidade e seu espaço vital. Entretanto, não é mais proibido cultivá-lo. No entanto, os impedimentos burocráticos desanimam os
agricultores que estão com vontade de plantá-lo; e, ainda por cima, infelizmente, faltam sementes.
As soluções são bastante simples. No entanto, se são ou não implementadas, isso depende se a humanidade já descobriu a
gravidade da situação. Talvez seja tempo para pessoas mais jovens encarregarem-se do destino do nosso planeta, porque ainda têm
o seu futuro pela frente e por isso mostram mais sensibilidade quando se trata de planejar e organizar o futuro do que nossos
"representantes do povo" que na maioria já são bastante velhos.

Seu Plutão na sexta casa
A sexta casa mostra-lhe como você trata e vê o seu próprio corpo. Devido ao fato de Plutão encontrar-se nesta casa, é possível que
freqüentemente abuse de suas forças, de modo que talvez sofra um colapso e, portanto, seja obrigado a curar a doença e, deste
modo, finalmente, satisfazer a vontade de descansar do seu corpo. Você deveria saber que a mente e o corpo estão ligados um ao
outro e se influenciam mutuamente e não deveria esperar até que uma doença o derrube, mas tentar contribuir para sua saúde
fortalecendo a sua resistência e tentando encontrar seu equilíbrio anímico.
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- 17 Isso nem sempre será fácil, pois, logo que assuma a responsabilidade por um trabalho, dedica-se a ele com a maior diligência
possível, cumpre todos os deveres e presta muita atenção aos detalhes. Talvez até se esqueça do sentido de tais esforços e,
analisando tão escrupulosamente todos os pormenores, se perca nas minúcias. Se não puser termo a isso, tudo será em vão e um
dia perguntar-se-á qual é o sentido que deu à sua vida. Caso se tenha sacrificado pelos outros e se tenha encarregado com tarefas
que, no fundo, cabiam aos outros, é possível que experimente certas decepções e, ainda por cima, seja tratado com ingratidão.
Cabe-lhe reconhecer as exigências reais da vida cotidiana sem se deixar levar a servir-se delas para fugir de seu mundo interior.
Você tem de harmonizar as necessidades do corpo e da alma para escapar aos perigos de Plutão e poder viver os lados positivos
dele, aproveitando seu dom de curar que espera a ser descoberto.

Seu Plutão em trígono com seu MC, aplicativo
9 sMNYNPZORZZ WL C > sOTYPMZPQZZ ZL
Este aspecto significa que as suas ações partem de uma base familiar sólida e, portanto, consegue progredir em seu trabalho. De
fato, age de um modo que convence tanto seus colegas quanto seus superiores e fá-lo conquistar o reconhecimento deles, de modo
que sempre pode contar com o apoio deles.
Domina bem a situação caseira e ninguém se opõe às suas tentativas de resolver quaisquer problemas. Simplesmente tornou-se
evidente que se pode confiar em você e que a sua vontade de melhorar perpetuamente a situação caseira é sincera.

Chiron - a consciência social
:
O planeta Chiron é um corpo celeste relativamente pequeno. Viu-se-o no primeiro dia de Novembro em 1977 pela primeira vez. Sua
órbita fica entre Saturno e Urano. Leva entre 50 e 51 anos até concluir sua revolução em torno do Sol. Devido à sua órbita
extremamente elíptica, o tempo que passa num signo varia muito. Por exemplo, encontra-se-o no signo de Libra durante um ano e
meio, enquanto passa mais de oito anos no de Áries. Uns astrólogos relacionam-no com o signo de Vírgem, enquanto outros o ligam
ao signo de Sagitário.
É fácil entender que as tentativas de interpretá-lo não são muito adiantadas porque a sua investigação astrológica ainda está no
início. Como em todos estes casos dos planetas descobertos nos tempos modernos, a própria qualidade temporal que a humanidade
toda experiencia durante o seu descobrimento é levada em conta na interpretação. O simbolo que o representa tem a forma de uma
chave. Outro ponto de referência é o seu papel nos mitos antigos. Chiron era um centauro, ou seja, metade homem e metade cavalo.
Era médico, curandeiro, astrólogo, mestre, músico e guerreiro ao mesmo tempo. Ensinava os grandes heróis como Héracles, Aquiles
ou Orfeu em todas as matérias. Além disso, fundou o "Asklepeion", um centro onde se curava os doentes e se ensinava a medicina
naturalista. É interessante saber que Chiron ficou lesado por uma flecha (de Héracles) impregnada de um veneno por ele mesmo
descoberto. Sofria de dores terríveis, mas como era imortal não lhe era possível morrer. Retirou-se para a caverna onde morava e
apenas foi libertado das suas torturas, quando, em compensação pela libertação do Prometeu, desceu voluntariamente ao Hades, o
reino dos mortos.
Como já abordamos, o planeta Chiron gira em torno do Sol no espaço entre Saturno e Urano, isto é, entre o último dos planetas
interiores e o primeiro dos exteriores. A conseqüência desta posição-chave é que se vê Chiron como intermediário ou um tipo de
ponte entre os planetas exteriores e interiores. Os planetas Urano, Netuno e Plutão, que realmente não são fáceis de interpretar,
tornam-se acessíveis mediante as experiências relativas a Chiron. As energias coletivas - representadas por aqueles planetaspodem ser aproveitadas e experimentadas atraves dele. Observando mais detalhadamenta sua qualidade temporal e descobrindo
como a busca das pessoas de um sentido pela vida se torna cada vez mais importante e como cada vez mais pessoas sentem a
necessidade de refletir e agir coletivamente, então, Chiron realmente parece ser aquele orientador interno que ilumina a obscuridade
na qual nos encontramos e que abre o nosso espírito para experiências novas que transcendem aquela preocupação com o nosso
ego. Graças ao descobrimento de Chiron, aquela consciência coletiva avançada e positiva - e é ela que pode levar às revoluções
necessárias para um futuro seguro e em paz - talvez seja mais do que um mero sonho.
Quem gosta de saber mais do assunto, deveria começar a refletir a posição de Chiron em seu próprio horóscopo. Possivelmente
encontrará aqui indícios de experiências-chaves que transformaram significativamente o nosso pensamento e os nossos
sentimentos. Deve-se estudar particularmente os trânsitos de quadratura de Chiron, que podem ocorrer - conforme sua posição no
horóscopo natal - em idades diferentes.

Seu Chiron no signo de Gêmeos
: sMUYNVZQOZZ RL
Você fala uma linguagem que muitas pessoas entendem bem, por isso, pode bem ser que os seus pensamentos e pronunciamentos
espelhem a sociedade de hoje. Você mesmo conhece a consciência dominante, sem precisar gastar muito tempo refletindo nisso,
pois você vive o espírito da época, absorveu e incorporou a qualidade dos tempos de hoje. Graças a esta particularidade, você tem
muita aptidão para servir de transmissor. A seu ver, mudanças significam vitalidade e vivacidade. Por isso, você se sente provocado a
fazer tudo para poder concorrer intelectualmente com as pessoas e a explicar aos seus amigos a necessidade de mudanças, caso
eles não a queiram - ou consigam - ver. Eis o presente que gosta de dar freqüentemente aos outros: fazê-los compreender a própria
realidade do modo mais objetivo possível e entusiasmá-los a enfrentar a vida com muita curiosidade.
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Seu Chiron na primeira casa
Em sua vida as energias de Chiron devem exercer um papel importante e manifestar-se abertamente. Pois a primeira casa
representa o ego, a impressão que deixamos e, portanto, a imagem que as pessoas têm de nós. Graças à imagem que tem de si
próprio, você deve conseguir aceitar a sua força espiritual e saber aproveitá-la - o que, para você, até deve ser uma das condições
necessárias para escolher o caminho certo. Tente fazer tudo para que a sua consciência se desenvolva, então o seu dom de curar
não passará despercebido, mesmo que você mesmo nem objetive dar provas dele. O termo curar aqui não se refere exclusivamente
à convalescença de doenças físicas, mas também à saúde anímica. Caso tenha aprendido a aproveitar as energias de Chiron em
seu dia-a-dia, provavelmente consegue exercer uma influência grande em seu meio, porque todo o mundo nota logo que você é uma
pessoa segura e equilibrada que sabe lhes mostrar exemplarmente o que pode significar "viver", suposto que se esteja consciente da
necessidade da vida estar em harmonia com o cosmo.

Lilith - a feminilidade recalcada
;
Lilith não é um planeta, mas um chamado ponto sensível. Para calcular a sua posição no horóscopo, primeiro deve-se partir da órbita
elíptica da Lua em torno da Terra. Depois observa-se nesta elipse o eixo que liga os dois pontos mais distantes da Terra. Lilith
encontra-se neste eixo em oposição com a Terra e à mesma distância do centro da elipse. É, portanto, o segundo foco da órbita da
Lua. (O primeiro é a Terra.) A sua revolução dura 3232 dias ou cerca de 8.9 anos.
A interpretação da posição de Lilith exige o conhecimento de sua história. Era a primeira mulher de Adão. Ela fugiu do paraíso porque
não se queria sujeitar a ele. Depois convivia com demônios, aos quais ela deu muitos filhos, na região do Mar Vermelho. Finalmente
os anjos mandados por deus acharam-na e mandaram-na voltar para Adão. Lilith, porém, recusou-se. Como castigo, cada dia foram
assassinados cem dos seus filhos. Enlouquecida por causa da dor, ela também começava a matar parturientes, crianças pequenas e
homens - depois de os ter seduzido. Além disso, diz-se que foi ela, transformada numa cobra, que deu aquela maçã a Eva, o que,
então, levou à expulsão do paraíso.
Outro nome dela esclarece seu significado no horóscopo: chama-se também "a lua negra" (eis também a sua representação gráfica)
e é o lado escondido da feminilidade. Lilith não é somente a geratriz da vida, mas também traz a morte, a dor e a desgraça. Já na
astrologia assírica teve um papel significante. A sua importância foi redescoberta nos anos 60 e 70, quando as mulheres lutaram por
sua emancipação e pelos direitos à auto-determinação sexual, aos meios anticoncepcionais, ao aborto e à igualdade no tratamento.
Sendo assim, não nos surpreende que particularmente as mulheres se sentem atraídas pelo tema de Lilith e que são sobretudo
mulheres que produzem a literatura com respeito à interpretação do tema de Lilith.
Sob a luz da psicologia moderna a posição de Lilith dá-nos informações sobre nossos desejos ainda não realizados, os lados fracos
recalcados de nossa personalidade e nossas experiências quanto a dores, privações e à obscuridade. Análogo ao caráter de Plutão,
os processos deveriam levar ao conhecimento de si próprio e à aceitação de nossos lados sombrios. Não deveríamos continuar a
diferenciar o bom e o mal, mas compreender o ser humano enquanto uma existência multifacetada.
Num horóscopo de um homem Lilith pode indicar quais são as mulheres que lhe metem medo e que verdadeiramente deixam-no cair
num desespero.

Sua Lilith no signo de Áries
; sMPYNPZMSZZ PL
Neste signo é que Lilith se manifesta do modo mais natural possível e, por vezes, isso pode levar a ações espontâneas
incompreensíveis. Você gosta de deixar-se guiar por sua intuição e suas pulsões, do que freqüentemente talvez se arrependa. Caso
seja mulher, certamente não sente embaraços no tratamento dos homens e, quando gosta de um homem, não hesita mostrá-lo. A
sua intrepidez, por vezes, pode se tornar uma armadilha; no entanto, isso provavelmente não o faz desistir de seu modo de proceder.
No que diz respeito à questão dos sexos ou ao tema da iguladade dos direitos, você defende uma opinião nem um pouco equívoca:
neste mundo trata-se de se impor e seguir as próprias idéias, e isso não depende do sexo, mas vale para todos. Quanto a este
âmbito, provavelmente não se gasta estudando teorias, caso sim, deve defender teses novas e provocantes. Caso seja mulher, a
posição de Lilith no signo de Áries significa que é uma das cidadãs mais independentes. Caso seja homem, não deve lhe custar
muito dar à sua companheira a devida liberdade. No entanto, no caso de aspectos difíceis, você não perde muito tempo meditando
como poderia vingar-se das ofensas, mas, com toda a energia, logo começa a aniquilar o adversário.

Sua Lilith na décima primeira casa
A décima primeira casa representa amizades, idealismo e uniões coletivas. Devido a esta posição de Lilith, exige muito de uma
amizade verdadeira - e, por causa disso, freqüentemente deve ser obrigado a experimentar desilusões. No entanto, talvez seja até a
sua culpa que pequenos erros viram grandes dramas. Pode ser que, por meras bagatelas, se desinteresse de pessoas que o
acompanharam durante uma parte de sua vida ou até seja freqüentemente obrigado a constatar que a amizade de fato se tornou
inimizade. A perda de aliados, antes estimados por você, também pode ser uma coisa não muito rara. Além disso, existe o perigo de
associar-se a comunidades que têm objetivos extremos demais. É provável que não esteja muito otimista quanto ao futuro, nem
pensar num futuro cor-de-rosa, e, portanto, não seria nehuma surpresa se rejeitasse a natureza humana em si. No caso de certos
aspectos, isso até pode levá-lo a fechar-se completmente a projetos coletivos construtivos.
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Os nodos lunares - o componente do carma
Donde venho? - Aonde vou?
<
Os nodos lunares são aqueles pontos nas quais se encontram a órbita da Lua, em torno da Terra, e a órbita da Terra, em torno do
Sol. É possível calcular estes pontos de interseção, os quais se encontram em oposição um com o outro. A ligação deles forma o
eixo dos nodos lunares que passa transversalmente pelo horóscopo inteiro. Seu decurso é retrógrado, ou seja, do signo de Áries ao
de Peixes, depois ao de Aquário etcétera.
Para passar o zodíaco inteiro o eixo dos nodos lunares leva aproximadamente 18 anos e meio ou um ano e meio em cada um dos
signos. Encontramo-nos numa sociedade de pessoas cujos nodos lunares ficam nos mesmos signos, mas em casas diferentes.
O nodo lunar crescente também se chama nodo lunar boreal ou "cabeça do dragão", enquanto o nodo lunar minguante é designado
de nodo lunar austral ou "rabo do dragão". Na astrologia indiana chamam-se "Rahu" e "Ketu".
O significado do eixo dos nodos lunares está relacionado fortemente com a astrologia do carma e no fundo pode ser explicado
somente mediante esta. O ponto de partida é aquele pressentimento dentro de nós de que não é a primeira vez que estamos nesta
Terra e que já fizemos experiências em outras vidas que ainda nos acompanham. No horóscopo eles representam o princípio da
reincarnação: assim, o nodo lunar minguante descreve o passado e o nodo lunar crescente refere-se ao futuro e ao objetivo desta
vida. O eixo, portanto, é o caminho no qual nos encontramos nesta vida. Talvez seja até o próprio horóscopo resumido a uma só
linha, de modo que os outros fatores apenas seriam comentários mais detalhados.
O nodo lunar minguante contém a soma de todas as experiências feitas nas vidas passadas, e por isso na maioria das vezes
parece-nos mais íntimo do que o seu nodo oposto. Representa todos os nossos hábitos e costumes que não queremos abandonar
por razões de comodismo e que impedem o nosso progresso, ou em outras palavras, a lei do menor esforço. Mas é a nossa função
de superá-los e fazer novas experiências em âmbitos e direções diferentes, como nos mostram os signos opostos. Dever-nos-íamos
livrar dos laços antigos e concentrar no futuro, indo a outras bandas ainda desconhecidas. Por meio da posição dos nodos lunares no
sistema de casas podemos saber quais são os âmbitos onde o progresso se deve realizar ou onde ainda estamos presos a hábitos
antiquados.
Uma das perspectivas mais interessantes na interpretação do horóscopo é descobrir até que ponto do nosso caminho já chegamos e
o que ainda está por acontecer.

Seu nodo lunar ascendente no signo de Touro
< sOVYRNZPPZZ QL
Esta posição dos nodos lunares exige de você que crie os seus próprios valores estáveis e que vença aquela tentação, que bem
sente, de abusar o poder e de manipular outras pessoas. Deveria dedicar-se a coisas bem profanas e respeitar a vontade dos outros
indivíduos livres, embora, mesmo assim, nunca deixe de ter um ar de poder, que pode muito atrair particularmente aquelas pessoas
que têm uma vontade menos firme.
No passado mal conseguia controlar as suas pulsões e talvez até se tenha dedicado a poderes escuros. Encontrava-se numa rede de
dependências e primeiro tinha de passar por um processo de transformação importante para outra vez ficar nesta escola da terra. É
possível que tenha feito experiências tão extremas que até hoje, na maioria das vezes, desconfie das outras pessoas e ainda aja
como se toda a hora fosse obrigado a defender-se.
Volte para a terra do signo de Touro e dedique-se aos prazeres menos perigosos da vida. Você tenha de aprender a dominar-se e
voltar à simplicidade. Cabe-lhe empregar a sua força admirável em empreendimentos construtivos e, desta forma, experimentar a
importância da constância e da durabilidade.

Seu nodo lunar ascendente na primeira casa
O nodo lunar ascendente na primeira casa significa que você deveria ir à busca de sua identidade e, desta forma, fortalecer a sua
personalidade. Não recaia em seu hábito velho de procurar estima e reconhecimento através de seu companheiro(a), mas promova
os seus próprios pontos fortes. Agora já não se trata mais de dar apoio aos outros e ajudá-los a realizar seus objetivos, mas lhe cabe
ter confiança em si mesmo e mostrá-lo aos outros e, por conseqüência disso, tornar-se independente e viver coforme sua própria
vontade. Mesmo que ainda ansie pela harmonia absoluta e deseje que você e seu companheiro(a) se tornem um só ser, deveria
tomar a iniciativa e aceitar o desafio de se auto-realizar. Quando, depois de ter assumido esta atitude, novamente chegar a ter uma
relação íntima, poderá contribuir bem mais para o sucesso dela e não correrá mais o risco de deixar-se explorar.

O ponto de fortuna - a chave para a satisfação verdadeira
?
Todo o mundo, por vezes, deve se perguntar como se consegue uma vida feliz; e a resposta nem é tão fácil como talvez se pense,
pois muitas vezes simplesmente não se sabe quais são suas necessidades verdadeiras. Enganamo-nos achando que precisamos
disso e daquilo, procuramos imitar modelos impróprios, orientando-nos pelos conceitos dos outros - e já encontramo-nos num
caminho errado, o que muitas vezes descobrimos somente bem mais tarde. No entanto, se sabemos o que realmente nos faz felizes,
até podemos estar dispostos, pelo menos para um tempo determinado, a esforçar-se muito e tomar decisões dolorosas para realizar
nossos objetivos ou ideais. Por isso pode-se dizer que o ponto de fortuna representa as normas pessoais, das quais não nos
devemos esquecer em situação nenhuma. É um dos pontos sensíveis que provém da astrologia árabe.
O ponto de fortuna calcula-se substraíndo primeiro do valor em graus do ascendente o valor do Sol. A este resultado soma-se o valor
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- 20 em graus da Lua, levando à seguinte fórmula: ponto de fortuna = ascendente - Sol + Lua.
É claro que não é por acaso que as posições do Sol, da Lua e do ascendente servam de base para o cálculo do ponto de fortuna.
Pelo contrário, baseia-se no conceito de que estas três energias dão um caráter especial ao homem:
o Sol como símbolo da identidade e dos objetivos conscientes, a Lua como símbolo da emoção e das reações e, finalmente, o
ascendente como a personalidade visível, que expressa tanto as energias do Sol quanto as da Lua. A combinação destas três
posições é o ponto de fortuna. Marca o ponto no qual o Sol, a Lua e o ascendente atuam harmoniosamente, proporcionando, portanto,
ao homem a chance de vivenciar sua sorte.

Seu ponto de fortuna no signo de Capricórnio
? sOSYQVZPQZZ YL
Para você, felicidade significa a satisfação que sente quando descobre que conseguiu aproveitar a sua vida e empregou os seus
talentos eficientemente. Ver que os seus planos são postos em prática e ganham forma, que as coisas estão em seu devido lugar e
que tudo anda regularmente, eis que o deixa feliz. O seu objetivo é aproveitar tudo que aprendeu e tirar o maior proveito possível de
suas próprias experiências. Exige que em seu meio domine a razão, provavelmente por saber instintivamente que a sentimentalidade
pode ser perigosa para você e tirá-lo de seu caminho.
Você quer contribuir a ser reconhecido como membro da sociedade e talvez até a subir na hierarquia social, por isso é que, em
primeiro lugar, quer confiar em seus próprios trabalhos e resultados. Provavelmente jamais quereria depender da ajuda de outras
pessoas, pois não combina com a imagem que tem de si mesmo. Não tem medo de ficar velho, porque liga a madureza à velhice, o
que será extremamente útil para seus projetos. Ao contrário disso, a juvenilidade, para você, significa um obstáculo a suas
aspirações, isto é, significa que a sociedade ainda não o leva a sério.

Seu ponto de fortuna na nona casa
Ficará feliz cada vez que tiver certeza de que conseguiu dar mais um passo no seu caminho em busca da verdade. Em vários
sentidos, você é um buscador, que põe questões principais e que, por exemplo, aspira a investigar o sentido da nossa existência
terrestre. Você quer progredir, afinar sua consciência e entender as idéias da nossa civilização, representadas pelas instituições.
Sabedoria, tanto nos pensamentos quanto nas ações, eis o seu objetivo, e, embora soe muito ambicioso, não deveria recuar dele. É
claro que você deve estar consciente de sua imperfeição. No entanto, isso não deveria impedir a continuação de sua busca e talvez
até o estimule a esforçar-se mais ainda por chegar à verdade.
Relacionar-se com outras pessoas por meio de conversas pessoais que trancendem os assuntos cotidianos é o que o deixa feliz. O
dom de saber ensinar, que se atribui tanto ao Sagitário quanto à nona casa, ajudá-lo-á a fazer-se entender e divulgar as suas idéias;
as pessoas interessar-se-ão muito por seus pensamentos. Talvez consiga realizar os seus ideais referentes a uma sociedade
humana e também levar os outros a tentar viver em harmonia com as leis cósmicas. No entanto, não esqueça que, caso lhe falte a
devida tolerância, não chega a experienciar a divulgação de suas idéias - pois, neste caso, as pessoas provavelmente nem se
dedicariam a elas e, muito menos, as aperfeiçoariam.
Não perder de vista o objetivo grande, num ambiente profano com aqueles problemas pequenos do dia-a-dia, às vezes deve ser difícil
para você. Além disso, cabe-lhe evitar que se torne exageradamente intelectual e, portanto, desista de confiar nas capacidades
emocionais, pois, se o coração não apoia o intelecto e não se sabe mais sentir alegria espontaneamente, não se chega à verdade.
Um dia talvez perceba que a sua busca o levou a encontrar-se a si mesmo e que há algo de divino em todos nós.

O ascendente - a porta para o mundo exterior
=
Antes de interpretar o ascendente individualmente gostaríamos de explicar rapidamente o seu significado. O ascendente é o signo
que sobe no leste no momento do nascimento. Num sentido figurado, ele representa aquilo que esperamos da vida, quando a
percorremos. É esta atitude de espera e esperança. Bem como a primeira impressão nos acompanha durante o dia todo e influencia
todos os acontecimentos e encontros de uma maneira específica, o ascendente dá um significado a todas as nossas energias que
atuam em nosso horóscopo e que procuram se expressar. Ele descreve a maneira como vivemos o nosso horóscopo e como nos
apresentamos ao mundo exterior. Numa palavra: é uma parte importantíssima da nossa identidade.
Facilmente surge a pergunta o que, então, diferencia a importância da posição do Sol nos signos, que por sua vez descreve o núcleo
da personalidade, da do ascendente. Basta considerar como é difícil diferenciar a personalidade das suas próprias manifestações
para entender que a resposta àquela pergunta inevitavelmente seria de uma forma limitada. O que nos cabe é viver esta manifestação
positiva de um signo e de harmonizá-la com os outros desejos e energias. Mas agora é que vamos a seu horóscopo:

Seu ascendente no signo de Touro
= sONYNQZPSZZ QL
Seu ascendente de Touro proporciona-lhe reservas extraordinárias de energia, por isso é que ainda continua a esforçar-se por
realizar um objetivo quando os outros já voltaram a casa ou desistiram há muito tempo. Você, portanto, distingue-se por sua
persistência, que, é claro, gosta muito de empregar em projetos de longo prazo que visam a valores duradouros. Além disso, deve ter
um caráter sensível e suave e muito provavelmente sabe o que significa sentir simpatia por outras pessoas.
Em sua vida o tema da estabilidade será de uma importância grande. Nem pense em procurá-la no mundo exterior: acabaria por ficar
dependente de outras pessoas ou de bens materiais. Tente evitar que perca a sua liberdade e as riquezas que acumula se apoderem
de você - em vez de você apoderar-se delas. Também é possível que tenda a preocupar-se demais com os outros e confundir as
suas próprias vontades com as deles. Aceite as mudanças que ocorrerão em sua vida e não fique preso às coisas velhas e
tradicionais, pois com um pouco de flexibilidade permanentemente lhe serão oferecidas novas chances e oportunidades.
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- 21 O aspecto negativo do ascendente de Touro manifesta-se pela inclinação para o conforto e o luxo. Como é uma pessoa muito
sensual, gosta de entregar-se aos prazeres da vida e custa-lhe muito saber quando lhe cabe parar. Você, por vezes, pode exagerar e
até tornar-se farrista demais. Além disso, é possível que pense que todas as pessoas devem ver as coisas como você e tente
convencê-las de suas visões, o que realmente seria tanto desnecessário quanto em vão. Neste caso, não haverá motivo de ficar
surpreso se as pessoas o repreenderem por sua intransigência e teimosia.
Para poder entender melhor os lados positivos deste ascendente, deve-se lembrar das qualidades do planeta Vênus, que é
relacionado com o signo de Touro. A sua qualidade mais bonita deve ser que consegue tratar as pessoas com um amor que parece
infinito e sem qualquer embaraço nem cálculo. Se no decorrer de sua vida se encontrar a si mesmo, mostrar-se-á muito generoso e
sentirá exatamente o que as pessoas precisam e você lhes consegue dar. Além disso, tem um senso estético fino e musicalidade.
Num campo bem diferente é que se revelam outras qualidades suas: o seu realismo e a sua preocupação com a utilidade e a
viabilidade práticas das coisas que faz. Graças a estas disposições deve desenvolver um fundamento sólido e chegar à segurança a
que tanto aspira. Descubra e encontre o seu ser deixando-se guiar por seus sentimentos e sua intuição e exprimindo a sua harmonia
interior livremente.

O "medium coeli" ou o meio do céu (MC) - a posição social
>
Antes da interpretação de seu próprio MC gostaríamos de abordar rapidamente o seu significado.
O MC é o ponto mais elevado do horóscopo, o ponto de culminação, isto é, o ponto mais distante do horizonte, até o qual os planetas
se elevam em sua órbita aparente; ao mesmo tempo forma a cúspide e o início da décima casa. Exatamente oposto a ele, na cúspide
da quarta casa, encontra-se o "imum coeli" (IC), o ponto mais baixo do horóscopo. Enquanto o MC representa a consciência do
homem, compreende-se o IC como símbolo do subconsciente.
Mediante a posição do MC em seu horóscopo pode descobrir como você se comporta no mundo exterior. Disso fazem parte a sua
carrera profissional, sua posição social e, talvez, também seu êxito. O MC descreve seus interesses profissionais, seus talentos e a
maneira como você planeja sua carrera. A posição dele dá-nos informações quanto a importância que você dá às opiniões referentes
a você mesmo, quanto a sua perseverança e suas ambições.
Para um estudo exato de suas aspirações profissionais você deve levar em conta também os planetas situadas na décima casa, bem
como os respectativos aspectos que forma com os outros corpos celestes.
A seguinte interpretação contém, entre outras coisas, uma lista de profissões que a astrologia clássica relacionava com as
respectativas posições do MC. No entanto, não é necessário ligar tanto para as próprias designações das profissões, mas, em vez
disso, prestar atenção aos talentos que são necessários para cada uma delas. Mas agora é que vamos ao seu horóscopo:

Seu MC no signo de Aquário
> sOTYPMZPQZZ ZL
Por meio de suas atividades profissionais você procura realizar os seus ideais e objetivos humanitários. Não gosta de planos de
longo prazo, já que facilmente se deixa distrair das coisas que faz. É possível que, devido a esse defeito, não chegue a uma posição
alta. No entanto, pouco lhe importa - suposto que o trabalho seja divertido e animado. Você reage espontaneamente às situações,
gosta de mostrar a sua originalidade e, sobretudo, ser inovador e fazer coisas que ninguém até agora fez. Você quer encontrar o seu
próprio caminho e quer realizar as suas inúmeras idéias. O ponto principal é que tudo que faz seja novo. Por isso, não lhe agradaria
uma profissão que requer exatidão e meticulosidade e contém muitas rotinas, apenas aborrecê-lo-ia. Também não gosta de seguir as
ordens de outras pessoas; e particularmente com um chefe conservador deveria ter problemas. Provavelmente falta-lhe a disciplina
necessária para executar trabalhos que, por serem pouco exigentes, não correspondem a seu intelecto flexível.
Por todas estas razões, seria bom se tivesse a sua própria empresa; assim, seria autônomo e conseguiria satisfazer a sua vontade
forte de ser independente. Se conseguir concentrar todas as suas energias para enfrentar um determinado objetivo e, ainda por cima,
mostrar perseverança e não desistir logo, poderá obter sucesso num trabalho ligado à eletrônica, na indústria cultural, no âmbito da
mídia ou das relações públicas.
Os seus colegas estimam-no por saber entretê-los, por sua solidariedade e seu jeito pouco convencional, mas amável. Se finalmente
tiver encontrado o seu próprio cantinho, poderá dar provas de sua criatividade e novos impulsos a seus colegas e renovar a atmosfera
no lugar de trabalho.
Para poder ver até que ponto estes traços típicos, em seu caso, se manifestaram, deveria observar a posição de Urano e os apectos
que forma com os demais planetas em seu horóscopo.

Epílogo
Um dia Deus decidiu falar aos Seus filhos um pouco sobre a vida. Ele achava que poder-lhes-ia ajudar nos seus respectativos
caminhos filosofando um pouco sobre as suas existências. Assim, um após o outro apresentou-se-Lhe para escutar as Suas palavras.
"Depois de ter passado certo tempo meditando cheguei à conclusão de mandar vocês embora para um certo tempo. Então, venham
se apresentar, para que Eu possa lhes dar algumas informações que podem ser úteis para o seu futuro."
Primeiro vinha o Áries.
"Então, Áries, Meu amigo que faz questão de sempre ser o primeiro. Você terá a honra de exercer a função de um iniciador. Aproveite
algumas das suas idéias e apresente-as ao povo para elas serem examinadas. Pois, caso você seja inteligente, você já se dirigiu
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- 22 para outras bandas para avisar que chegou a hora da cultivação. Neste caso, um dia você perceberá que você funciona como um
adaptador, porque sempre consegue se acostumar às situações novas e, deste modo, contribui para o crescimento do nosso meio.
Por isso, Meu conselho é que você percorra a vida continuando seguir este caminho. Tudo de bom!"
O Áries foi à uma agência de viagens, comprou uma passagem para a Austrália e desapareceu.
O segundo era o Touro.
"Querido Touro, preste ouvido às ideias do seu antecessor. Pois é você quem é capaz de dá-lhes as formas necessárias. Não
desista, tudo vale a pena, já que você dispõe de bastante força – ou estou enganado? Mas, se você nao desistir das futilidades,
passará por crises graves e percorrerá o vale profundo da separação. Se Eu fosse você, primeiro indagaria as coisas, sem logo
mudar as Minhas próprias opiniões, somente tentaria criar coisas novas e "lavraria o terreno da vida". As coisas familiares que tanto
lhe agradam então viriam automaticamente. Aprenda a lidar com isso e tenha patiência. Eis o Meu conselho."
O Touro comprou uma casa e dedicou-se ao cultivo de abacate.
Depois Deus dirigia-se ao Gêmeo.
Meu querido Gêmeo, você talvez já tenha percebido que você se encontre perante muitas perguntas, mas não sabe como
respondê-las. Por isso, você deveria mostrar compreensão para com tudo que está ligado aos seres humanos. Jamais você poderia
examinar todas as coisas a fundo. Aprenda, portanto, deixar as coisas acontecerem. Assim você encontrará - em sua busca de
respostas - o presente do saber. Eis o Meu conselho."
O Gêmeo inscreveu-se na universidade, a fim de estudar a ciência da mídia.
Apresentava-se o Câncer.
"Então, prezado Câncer, como é que vai? Está triste ou feliz? No fundo, isso não importa, porque a sua função consiste em revelar às
pessoas o mundo dos sentimentos deles – e tanto felicidade quanto tristeza fazem parte dele. Faça elas ficarem alegres e contribua
desta forma para a riqueza interna delas. Quanto a isso, apenas lhe cabe evitar que esqueça onde está o seu lar. Obdecendo este
conselho você estará feliz no seio dos que você ama."
O Câncer tornou-se presidente de um comitê de assistência social e teve uma grande família.
Cheio de orgulho, aproximava-se o Leão.
"Agora é a sua vez, Meu Leão, você realmente dispõe da capacidade de revelar ao mundo todas as belezas da criação. Infelizmente,
por causa do seu orgulho, tende a perder-se em rotinas complicadas. Nunca esqueça que a criação não foi feita no seu estirador.
Simplesmente procure a compreensão do seu meio. Assim nada impedirá uma vida cheia de dignidade. Eis o Meu conselho."
O Leão tournou-se chefe de uma empresa de música e moda e todos os sábados mandava polir os seus siete carros de luxo.
Chegava a hora da Virgem.
"Você, Minha querida Virgem, que gosta tanto de examinar e analisar as coisas, você pecisa ver detalhadamente tudo que as pessoas
fazem neste mundo. Investigue os caminhos delas e chama a atenção delas para os erros, para que elas possam entender a criação
em todos os seus pormenores. Pensar e refletir claramente é que fará você crescer. Brevemente perceberá que não lhe é fácil aceitar
que há pessoas que não concordam com os seus pensamentos. Por isso, o Meu conselho mais importante é ser tolerante, não é por
acaso que há tantas pessoas diferentes neste mundo."
A Virgem tornou-se chefe do departamento dos assuntos pessoais numa sociedade que investiga as declarações de renda e
dedicou-se a este trabalho escrupulosamente.
Então falava com a Libra.
"Prezada Libra, você perceberá que não há muita harmonia entre as pessoas. Contribua para o bem-estar da humanidade neste
sentido, para que ela se lembre das suas obrigações. Os conceitos da cooperação e da coexistência guiá-lo-ão. Ensine às pessoas a
ver as suas próprias atividades não só do ponto de vista egoísta. Inevitavelmente você se encontrará nos lugares nos quais a
harmonia é pertubada. Esforce-se honestamente. Assim encontrará equilíbrio e harmonia. Eis o Meu conselho."
A Libra tomou uma assinatura para o teatro lírico de Nova York, a Ópera Metropolitana, e tornou-se observatora independente na
ONU.
Cautelosamente aproximava-se o Escórpião.
"Bom dia, Meu caro Escórpião, pode deixar o seu pico onde está, não lhe quero mal. Não será fácil para você, porque tem o dom de
sentir a mentalidade das pessoas. Muitas vezes sofrerá por causa de seus conhecimentos e ao mesmo tempo nem lhe será possível
falar de suas dores. Você observará as disposições para instintos animais nas pessoas e você também terá de lutar com estes.
Quero-lhe dar o seguinte conselho, tente não se identificar com todos os sofrimentos que vê. Ajude as pessoas a compreenderem a
transitoriedade da vida e o ciclo eterno de nascer e morrer."
O Escórpião abriu um centro espiritual que se especializou num método de "rebirthing" dentro da água.
Ligeiramente vinha o Sagitário.
"Oi, Meu amigo Sagitário, está pronto? Então vá monstrar às pessoas que há coisas nesta terra que fazem a vida valer a pena. Faça
eles rirem, para que não fiquem tristes demais, e ensine-lhes a arte do convívio e da comunidade. Para isso não faltará oportunidade,
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- 23 já que você encontrará muita gente em seu caminho. Escolhe bem as suas palavras, para as pessoas não as entenderem mal. Pois
seria uma grande pena e atrasaria ou até impediria o crescimento da humanidade. Por isso, aconselho-lhe que tenha cuidado com as
palavras, para não acabar com o que restou daquela esperança que as pessoas ainda sentem dentro de si. Agora você tem que ir,
porque tem um longo caminho pela frente."
O Sagitário foi à estação ferroviária, comprou uma passagem pela ferrovia transsibírica. Via-se-o descobrindo outras culturas,
cercado por muita gente, na Himalaia.
O próximo na fila era o Capricórnio.
"Prezado Capricórnio, que bom que lhe foi possível livrar-se das tarefas pesadas de sua vida cotidiana para aparecer aqui. Sua vida
não será fácil, já que você carrega uma grande parte da responsibilidade pela humanidade nas suas costas. Mostre-lhes como se
consegue uma vida ativa e como se dá um sentido a esta vida. Cuide-se, o ser humano não é perfeito! Assim, aconselho-lhe tentar
entender que não é perfeição que você procura, mas a integridade pessoal. Agora vá ao seu posto, as pessoas já estão esperando
por você."
O Capricórnio tornou-se presidente da companhia nacional de ferrovias e na maratona de Nova York ele chegou em 2667. lugar entre
25 mil participantes.
Vinha o Aquário, que evidentemente estava com pessa.
"Também a você agradeço-lhe que apareceu, Aquário. Posso imaginar facilmente o que lhe passou pela cabeça quando recebeu o
Meu recado:"De Novo? O que é que Ele toda hora quer de mim?" Sua ânsia de liberdade é grande, Eu bem sei, mas para que ela
serve, se o seu meio não a entende? Já que você sabe como poderia ser o futuro, revele o seu conceito à humanidade para que ela
descubra outros modos de viver. Controle seu ego – senão teria de experienciar a dor da solidão. Ficará livre se você ajudar as
pessoas a crescer – cada vez que precisem de você. Eis o Meu conselho para você."
O Aquário pôs-se em frente do computador e desenvolveu um programa para ajudar a impedir o fim do mundo.
Finalmente era a vez do Peixe.
"Meu querido Peixe, a sua vida também não é fácil. Pois por meio das suas "antenas" sensíveis você tem acesso às preocupações
dos outros. Seria bom se não lhe fosse tão difícil manter uma certa distância emocional para com estas preocupações; muitas vezes
até acha - erradamente - que tudo é sua culpa. Não obstrua a sua força criativa tornando os problemas banais dos outros seus
problemas. Você está destinado a coisas mais importantes. Não desista e esforce-se! Não tenho nada contra compaixão, mas não é
necessário sofrer tanto com os problemas alheios, não é? Por isso, ouça o Meu conselho: tenha coragem e faça com que os seus
conhecimentos abrangentes se tornem públicos."
O Peixe foi para Hollywood, virou ator e participou em muitos filmes melodramáticos.
Depois de todos terem ido embora, Deus começava a refletir no que acontecer-lhes-ia neste mundo. Agora voltaria a preocupar-se
com a Sua tarefa de tomar conta o universo, e depois de um certo tempo os Seus filhos já voltariam.
Entretanto os filhos se dedicavam as suas respectativas tarefas, e cada um deles queria saber o que os outros vivenciariam. Não
estavam totalmente felizes, porque sentiam a falta dos outros. Depois de um certo tempo Deus mandou-lhes um recado dizendo que
chegou a hora de reunir-se outra vez. E novamente eles vieram escutar as Suas palavras.
"Queridos filhos, observei as suas tentativas de seguir os conselhos que lhes dera. Uns obtiveram sucesso, outros encontraram
dificuldades. Por isso, decidi que vocês se juntem para lutarem um ao lado do outro pelo bem-estar da humanidade e do seu espaço
vital."
Eis as palavras de Deus.
Os Seus filhos partiram e fundaram uma empresa internacional de interesse geral a fim de investigar a possibilidade de um estado de
paz e harmonia em nosso planeta. O Áries e o Gêmeo desenvolveram um questionário. O Touro assumiu a tarefa de promover o
cultivo de uma planta útil, do cânhamo, enquanto o Câncer tomou conta do bem-estar de todos. A Libra, por sua vez, encarregou-se
do estabelecimento do departamento dos assuntos jurídicos e com a construção de um ambiente agradável. O Capricórnio e a
Virgem organizaram detalhada e eficientemente a estrutura da organização. O Leão representou a empresa em público e o Peixe
tornou-se chefe da seção da publicidade para dar uma imagem criativa à empresa. Pediu-se ao Sagitário que visitasse outras
culturas, para saber como se vivia em regiões distantes. O Aquário empenhou-se na instalação de uma rede mundial de
comunicação. O Escórpião, por sua vez, vigia todas as atividades desconfiadamente, preocupando-se sempre com a manutenção da
dignidade da empresa.
Outra vez Deus observava as atividades dos Seus filhos e gostava do que via, particularmente as plantações verdes de cânhamo, e
Ele dizia aos Seus botões que agora era a hora certa de se aposentar.
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Seu Sol em trígono com seu Chiron, separativo
Seu Sol em oposição com seu Lilith, aplicativo
A Lua - a atitude emocional
Sua Lua no signo de Aquário
Sua Lua na nona casa
Sua Lua em trígono com seu Mercúrio, aplicativo
Sua Lua em quadratura com seu Vênus, aplicativo
Sua Lua em sextil com seu Urano, aplicativo
Sua Lua em quadratura com seu Plutão, separativo
Sua Lua em trígono com seu Chiron, separativo
Sua Lua em sextil com sua Lilith, aplicativo
Sua Lua em trígono com seu nodo lunar ascendente, aplicativo
Mercúrio - a expressão mental
Seu Mercúrio no signo de Libra
Seu Mercúrio na quinta casa
Seu Mercúrio em quadratura com seu Marte, aplicativo
Seu Mercúrio em quadratura com seu Júpiter, aplicativo
Seu Mercúrio em sextil com seu Urano, separativo
Seu Mercúrio em quadratura com seu Netuno, aplicativo
Seu Mercúrio em trígono com seu Chiron, aplicativo
Seu Mercúrio em oposição com sua Lilith, aplicativo
Seu Mercúrio em trígono com seu nodo lunar ascendente, separativo
Vênus - o modo de amar
Seu Vênus no signo de Escorpião
Seu Vênus na sexta casa
Seu Vênus em sextil com seu Júpiter, aplicativo
Seu Vênus em conjunção com seu Saturno, separativo
Marte - a vontade de se impor
Seu Marte no signo de Sagitário
Seu Marte na oitava casa
Seu Marte em conjunção com seu Júpiter, separativo
Seu Marte em conjunção com seu Netuno, separativo
Seu Marte em sextil com seu Plutão, aplicativo
Seu Marte em quadratura com sua Lilith, separativo
Seu Marte em sextil com seu MC, aplicativo
Júpiter - o guia para o saber superior
Seu Júpiter no signo de Capricórnio
Seu Júpiter na oitava casa
Seu Júpiter em conjunção com seu Netuno, separativo
Seu Júpiter em sextil com seu Plutão, separativo
Seu Júpiter em quadratura com sua Lilith, aplicativo
Saturno - a necessidade da responsabilidade
Seu Saturno no signo de Escorpião
Seu Saturno na sexta casa
Seu Saturno em oposição com seu ascendente, aplicativo
Urano - o processo da emancipação
Seu Urano no signo de Sagitário
Seu Urano na sétima casa
Seu Urano em oposição com seu Chiron, aplicativo
Seu Urano em trígono com sua Lilith, aplicativo
Netuno - a consciência cósmica
Seu Netuno no signo de Sagitário
Seu Netuno na oitava casa
Seu Netuno em sextil com seu Plutão, aplicativo
Seu Netuno em quadratura com sua Lilith , separativo
Seu Netuno em sextil com seu MC, aplicativo
Plutão - a transformação inevitável
Seu Plutão no signo de Escorpião
Seu Plutão na sexta casa
Seu Plutão em trígono com seu MC, aplicativo
Chiron - a consciência social
Seu Chiron no signo de Gêmeos
Seu Chiron na primeira casa
Lilith - a feminilidade recalcada
Sua Lilith no signo de Áries
Sua Lilith na décima primeira casa
Os nodos lunares - o componente do carma Donde venho? - Aonde vou?
Seu nodo lunar ascendente no signo de Touro
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- 25 Seu nodo lunar ascendente na primeira casa
O ponto de fortuna - a chave para a satisfação verdadeira
Seu ponto de fortuna no signo de Capricórnio
Seu ponto de fortuna na nona casa
O ascendente - a porta para o mundo exterior
Seu ascendente no signo de Touro
O "medium coeli" ou o meio do céu (MC) - a posição social
Seu MC no signo de Aquário
Epílogo

Con licencia para Daniel Valdez

19
19
20
20
20
20
21
21
21

