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DIGNIDADES 
 

 

 

 

DIGNIDADES ESSENCIAIS - SIGNOS 

 

Quando os Planetas estão nos seus próprios signos diz-se que estão em 

regência, em trono, domiciliados. Estão na sua própria casa, sentem-se bem. 

 

Quando os Planetas estão no signo oposto ao seu, diz-se que estão em exílio, na 

casa do “inimigo”, onde os Planetas têm menos capacidade de expressar a sua 

natureza. 

 

Há outros signos onde os Planetas se sentem exaltados, em casa de “amigos”, 

são signos que correspondem à sua energia. 

 

No signo oposto ao exaltado, os Planetas também não se sentem bem, estão em 

queda, em casa de um “desconhecido”. 

 

 

 

DIGNIDADES ACIDENTAIS - CASAS 

 

É mais importante a energia dos Planetas nas Dignidades Essenciais do que nas 

Acidentais, principalmente os Planetas Pessoais e Sociais. 
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DIGNIDADES ESSENCIAIS 

 

 

PLANETA SIMBOLOGIA 

Domicílio 

Trono 

Regência 

Exílio 

Detrimento 

Exaltado 

(oposto de queda) 

Queda 

(oposto de exaltado) 

 Ego, consciência, o Todo, fogo, vontade, 

personalidade 
    

 Inconsciente, instinto, carência, vazio da 

Alma, emocional, feminino 
    

 

Inteligência, comunicação, expressão verbal, 

capacidade de raciocínio 
 /   /    

♀ Amor, valores, escolhas, beleza, atracção, 

estética, harmonia 
 /   /    

 
Acção, iniciativa, desejo, impulsividade, 

agressividade 
 /   /    

 Expansão, optimismo, fé, valores superiores  /   /    

 
Reestruturação, maturidade, medo, 

bloqueios, limites, controle, pessimismo 
 /   /    

 
Liberdade, individualidade, originalidade, 

mudança, excentricidade 
  

  

 
Espiritualidade, Ilusório, Amor Universal, 

sensibilidade ao Cosmos, Amor Incondicional 
  

  

 
Regeneração, controle, manipulação, 

transformação, frustração 
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DIGNIDADES ACIDENTAIS 

 

 

 

PLANETA 

Domicílio 

Trono 

Regência 

Exílio 

Detrimento 

Exaltado 

(oposto de queda) 

Queda 

(oposto de exaltado) 

 1 / 8 7 / 2 10 4 

♀ 2 / 7 8 / 1 12 6 

 
3 / 6 9 / 12 11 5 

 4 10 2 8 
 5 11 1 7 

 9 / 12 3 / 6 4 10 

 10 / 11 4 / 5 7 1 
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REGENTES ESOTÉRICOS E EXOTÉRICOS 
 

 

 

REGENTES EXOTÉRICOS 

 

Planetas do signo que estão directamente ligados à nossa personalidade, ao 

nosso Ego, que agem de fora para dentro. 

 

 

REGENTES ESOTÉRICOS 

 

São os Planetas trabalhados, uma energia que nos leva uma 8ª acima, são os 

Planetas que regem a nossa Alma. Quando deixamos de ser defensivos, quando 

nos aceitamos profundamente. Quando começamos a viver a nossa energia de 

dentro para fora e não de fora para dentro. Quando morremos para o velho Ego 

e nos dedicamos à nossa Alma, quando vibramos pelo Amor, no plano da Alma, 

sem expectativas, confiando e aceitando. A missão espiritual é o propósito de 

vida da nossa Alma na presente encarnação, é o objectivo espiritual da nossa 

Alma nesta vida. 

 

Nós somos uma Alma com um corpo e não um corpo com uma Alma, por isso 

temos que servir a Alma com toda a dedicação e Amor. 

 

Numa visão astrológica, diz-se que o Planeta Regente do Ascendente é o Regente 

do Mapa. Os Regentes Esotéricos encarnam os signos do Ascendente numa 

perspectiva de evolução espiritual, sendo por isso os seus significados mais 

elaborados e profundos. 

 

A evolução da Alma dá-se através do desenvolvimento da energia do Planeta 

Esotérico do Ascendente, vivendo essa energia de dentro para fora, nascendo 

para a pessoa que viemos vir a ser. 

 

A interpretação do Mapa pode ser feita no panorama geral da personalidade de 

um determinado indivíduo, que nos diz como, quando e de que forma a pessoa 

vive a sua dinâmica, e a nível da Alma, que permite compreender o propósito da 

presente encarnação através da análise dos planetas esotéricos e não exotéricos 

(a nível da personalidade). 

 

O Regente do Ascendente dá-nos a indicação sobre o propósito espiritual do 

indivíduo com a consciência centrada na Alma.  
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REGENTES EXOTÉRICOS E ESOTÉRICOS (OITAVA SUPERIOR) 

SIGNO 
PLANETA 

EXOTÉRICO 

PLANETA 

ESOTÉRICO 
ANÁLISE 

 
  

Já não age por agir, já pensa antes de agir. Perceber e 

seleccionar o que vale a pena. 

 ♀ 
 

Vem aprender o desapego, ligando-o à natureza e tudo o 

que é reciclável. Despreendimento. 

 
 

♀ 
Vem aprender a seleccionar a informação e deixar de 

acumular. Selecciona o que interessa realmente. 

   
Vem aprender que o amor não é carência. Amor é 

abundância. Amor incondicional. 

   
Vem aprender a brilhar para si e não para os outros 

reconhecerem. O Sol já sem Ego, sem sombra. 

  /   
Vem aprender a deixar de pensar e passar a sentir a 

emoção. A perfeição está na capacidade de viver o amor. 

 ♀  
Vem aprender a viver o Eu individualizado. Trabalhar a 

dependência. Tenho que viver em liberdade. 

  /   

Vem aprender a agir por amor sem exercer poder, desejo, 

controlo. Agir sem expectativas e sem posse. Vibrar no 

amor, agir em conformidade com o que sente. 

   
Vem aprender a realizar aquilo em que acredita, não basta 

acreditar, há que pôr em prática. 

   

Vem aprender a agir sem medo, a responsabilizar-se pelos 

seus medos, a aceitar os limites, direccionar o Eu sem Ego. 

  /   

Vem aprender a acreditar no que faz e não apenas fazer 

para se sentir livre. Acreditar naquilo que sente sem ter que 

mostrar. 

  /   

Vem aprender a transformar-se, chegar ao limite e virar no 

contrário, tem que morrer para renascer, aceitar, a fundir 

para concretizar e não se perder no Todo, a perder as 

ilusões. Postura com mais consciência, mais pés assentes 

na Terra. 
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REGENTES 

 

 EXOTÉRICOS (Primeira Fase)  ESOTÉRICOS (Oitava Superior) 

     

SIGNO REGENTE   

       

  
 

Acção provocada pela insatisfação. 

Impulsividade e desejo. 

 
 

Pensa em função do significado das coisas.  

Aprende a agir em função desse significado. 

       

  ♀ Apego irracional, posse.  
 

Trabalha a matéria – Desapego. 

Aprende a usufruir sem posse. 

       

  
 

Sobrevivência a qualquer preço. 

Superficial – Mente Inferior. 
 ♀ Dá emoção ao conhecimento o que lhe devolve 

o sentido da vida. 

       

   Carente, que foge. Extremo vazio da Alma, por 

sensibilidade extrema, dependência. 

 
 

Vem aprender que o amor não é carência. Amor 

é abundância. Amor incondicional. 

       

   Sol com sombra. Dominar os outros e a vida. 

Poder, máscaras.   Sol sem sombra – Percebe que apenas faz 

parte do Todo – Vibra pelo que É! 

       

 
 

 

Crítico, perfeccionista, olha para fora: 

“Se estiver tudo arrumado, eu estou arrumado”. 

Imperfeição – Organização de fora para dentro. 

 
 

Alma – Aceita sem julgar. Aceita sentir o mundo 

e não pensar no mundo criticando – De dentro 

para fora. 

       

 
 

♀ 
Projecta no outro a esperança de que ele 

preencha o seu vazio. O outro espelha quem eu 

sou! Jogo de espelhos. 

 

 

Quando compreendo que tudo tem uma ordem 

e que tudo é o que é, liberto-me.  

Sei quem sou, estou com os outros, livre. 
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Processo de individualização. 

 EXOTÉRICOS (Primeira Fase)  ESOTÉRICOS (Oitava Superior) 

     

SIGNO REGENTE  
 

       

 
 

/  

Obsessivo, leva tudo ao limite do que quer. 

Leva o desejo, o poder e a ilusão ao limite. 

Morte e obsessão. 

 

 

Iniciativa sem Ego. Poder de morrer para nascer 

transformado. Iniciativa para falar na Ordem do 

Universo. Pioneiro, dinâmico - Will 

       

 
 

 

Valores, fé. No que acreditamos. Intenção 

evolutiva do Universo. Fundamentalista, teórico. 

  
Trazer à Terra os valores do Universo. Pôr em 

prática esses valores.  

Professores Espirituais. 

       

 
 

 

Medo do que não foi resolvido. 

Sofrimento sem significado. Limitação. 

 

 

Tempo. Vai aprendendo com o tempo. Vai à 

sociedade transformá-la. Mestre que aprende 

com o tempo. Aceita o que não pode mudar, 

muda o que é possível. Encarou os seus medos. 

       

 
 

 

Já traz uma ideia do Todo, de que existe uma 

Ordem. Eu faço parte do Todo. Autoritário, 

mental, desligado. Mente Superior, mas mental. 

 

 

Quando passa do saber ao acreditar na Ordem. 

Adere emocionalmente (Fé) ao conhecimento. 

Mente Superior. 

       

 
 

 

Sente tudo. Sente a dor do Mundo, mas pensa 

que é a sua própria dor. Emoção a vibrar pelo 

medo. Ciúmes, posse, egoísmo. Um dos Peixes 

 

 
Dissolve-se com o Universo, retirando o Eu. A 

dor dos outros é sentida, mas Eu entrego-me. 

Deixo de ter medo. O Plutão regenera-se, sobe 
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tem que morrer. Confusão, ilusão emocional. e vai lá Acima buscar a Luz, para trazer a Luz ao 

submundo onde vivia. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

A evolução da Alma dá-se quando  deixa de se afirmar pelo Ego, ou seja, pelo 

desejo, pela sobrevivência, pelo mal-estar.  precisa de agir, vai abrindo 

caminho, vai em frente,  vai buscar o fogo tomando iniciativas sem perceber 

muito bem o porquê, a acção é onde se vai nutrir. Quando deixar de estar ao 

serviço da personalidade e começar a interiorizar, começar a agir já de uma 

forma pensada, consciente, já sem Ego, sem impulsividade e sem 

competitividade. Começar a escolher e a pensar, sem fazer por impulso. Quando 

 percebe que tem de agir conscientemente, está no caminho do seu propósito 

nesta encarnação, passando a vibrar numa 8ª superior, passando a vibrar no 

plano da Alma, tendo já a capacidade de dirigir  para uma realização 

consciente. 

 

 é o Pioneiro do Espírito na Matéria. Tem o potencial de iniciar novos ciclos de 

consciência, novas percepções de vida. Torna-se uma mente que exprime um 

fogo interior com a percepção do que deve ser feito. 

 

Atenção: Não agir só por agir, em busca de conquistas só para alimentar o seu 

Ego. 

 

Dom: Capacidade de tomar as correctas iniciativas para um desenvolvimento 

espiritual maior. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ♀) 

 

 

Numa primeira fase, tendência muito grande para criar apego. Vem aprender a 

viver usufruindo sem apego. Usufruir da vida sem criar apegos, sem ter medo de 

perder uma segurança. 

 

O propósito de vida de  consiste em deixar de se identificar tanto com a 

matéria, deixar de procurar tanto a sua segurança material, emocional e pessoal. 

Perceber que a estabilidade emocional não está no Ter. Tem que aprender a 

deixar de ter tanto prazer na posse, no apego. Tem de aprender a amar o estar 

na Terra seja quais forem as condições. Perceber que somos um Espírito na 

matéria e não o contrário. 

 

Tem de perceber que nada é eterno, que tudo está em constante transformação, 

tudo é reciclável. Tem muito a aprender com a natureza. Respeitar os ciclos da 

vida, que nos obrigam a fazer mudanças. Perceber o processo de mutação na 

matéria. Aprender a transformar a sua relação com a matéria. 

 

Vem aprender a sentir-se estável na matéria sem criar apego, aprender a não 

possuir, mas a amar esta Terra. 

 

Atenção: Não se apegar, perceber que o apego não dá qualquer segurança. 

 

Dom: Usufruir de tudo o que a Vida põe ao nosso alcance, de tirar partido de 

tudo. 
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Ascendente  - Regente Esotérico ♀ (Regente Exotérico ) 

 

 

 tem uma mente muito activa, curiosa, dispersa. Tem que aprender a amar a 

informação, aprender a seleccionar pelo coração qual a informação que vale a 

pena. 

 

O propósito de vida de  consiste em deixar de se desorientar no mundo da 

informação, aprender a identificar-se com a informação que tem o poder de 

direccionar o sentido da vida. Perceber qual a informação que não interessa, a 

informação que não é elucidativa em relação à verdade do Ser. O Gémeo curioso 

tem de aceitar morrer para o outro nascer, podendo assim tornar-se um Mestre, 

iluminando o caminho. 

 

O conhecimento vivido e exteriorizado deve ser sentido. Ele exerce informações 

amorosas em relação à informação. Quando começa a identificar-se com o 

ensinamento e com as Leis da Vida em relação à informação, pois só elas têm o 

poder de nos salvar, passa a vibrar numa 8º acima. 

 

Aprende qual a informação que nos salva e qual a informação que nos confunde. 

Mas para chegar a esta informação tem que se libertar de velhas memórias. É 

muito importante que  se identifique emocionalmente com a informação. 

 

Atenção: Não se dispersar por pura curiosidade de saber tudo. 

 

Dom: Seleccionar e pôr em prática a correcta informação da Alma. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

O propósito da energia de  consiste em dar sentido ás memórias. Para que 

haja a passagem para o Regente Esotérico não se pode fechar com medo de se 

magoar. Vem aprender a nutrir a sua carência de dentro para fora e não de fora 

para dentro; no momento em que aprender a nutrir-se sem se achar egoísta. 

Não acumular apegos percebendo que a dor, as inseguranças, as rupturas fazem 

crescer e são elas que nos levam a perder os medos. 

 

Vem aprender a ser receptivo incondicionalmente, aceitando a vida com as suas 

tristezas, dizendo sim a toda e qualquer situação. Só assim  consegue 

atravessar o vazio existencial, só assim consegue encontrar o cheio no vazio. 

Esta  para se transformar em  tem que ir ao limite do seu vazio, pois só aí 

se religa à Unidade. Tem que ir ao encontro da vida Una que é Deus. Tem que 

aceitar-se e amar-se. Vem aprender a vibrar no Amor incondicional. 

 

A partir do momento em que esta  perde o medo de sentir, liga-se à fonte da 

vida e a vida torna-se abundante, passando a ser um canal de Amor 

incondicional, universal. A energia de  tem sempre o dom de ser uma mãe ou 

um pai da humanidade. Tem o dom de dar Amor incondicional, um Amor muito 

sincero. Tem o dom de aconchegar o Mundo, suportar os outros em termos 

emocionais. Manifesta-se como uma dádiva protectora ao Mundo. 

 

Atenção: Tendência a apegar-se a tudo e todos com medo de ir ao fundo do 

vazio. 

 

Dom: Pôr em prática e transmitir a correcta forma de amar, sentir e entregar-

se, sem criar apego, partilhando um Amor maternal/paternal. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

O propósito de vida de  consiste em morrer para o fogo da afirmação do Ego, 

para nascer para o fogo do Espírito. Deixar de se afirmar por insegurança. O  

numa primeira fase não sabe quem é, por isso precisa do reconhecimento dos 

outros, de se afirmar perante os outros. Ainda vibra no plano da personalidade, 

na energia do Ego, é um  com sombra, ou seja, busca constantemente saber 

quem é, a sua identidade, precisa que os outros o aplaudam, o reconheçam. 

 

Vem aprender a irradiar e brilhar para dentro, para si próprio e não para fora. 

Tem que aceitar deixar cair o Ego, deixar de se defender. Aprender a render-se, 

deixar cair a sua máscara, deixar de se proteger e afirmar para se sentir forte e 

especial, e perceber que isso não o faz ser menos que os outros. Só assim passa 

a ser um  sem sombra, plenamente consciente de quem é, da sua identidade. 

Um  pacificado, irradiando luz e fogo onde quer que esteja, esse é o seu Dom. 

Ele é um foco de Luz, um líder natural. 

 

Tem que perceber que ele apenas faz parte do Todo e que não tem que ser mais, 

não tem que ser especial. 

 

Atenção: A realização não está no brilhar de fora para dentro (vibrar no Ego), 

mas sim de dentro para fora. Tem de aprender a amar a sua própria 

luz, descobrindo-se. 

 

Dom: Levar luz e fogo a qualquer um, pois essa é a sua essência. Capacidade de 

viver e libertar a verdadeira identidade. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

O propósito de vida do Ascendente  consiste em deixar de pôr a mente ao 

serviço da matéria, deixar de ser tão racional, crítico, perfeccionista, deixar de 

procurar a perfeição onde ela não existe, agarrando-se à sua mente inferior, 

analítica.  

 

No plano da personalidade acha que a sua força está na capacidade de organizar 

tudo à sua volta, para fugir do sentir. 

 

Vem aprender que a segurança não está na perfeição mental, nem material, nem 

na ordem terrena. Vem aprender a aceitar que o mundo é imperfeito, vem fazer 

as pazes com a sua própria imperfeição, o que o leva à perfeição cósmica. Só 

assim se torna mais receptivo, só assim se deixa de apegar à mente inferior, 

respeitando e aceitando a ordem da vida, já não impondo a sua ordem. 

 

Tem o dom de servir de coração e Alma, pois já ultrapassou as contradições e os 

conflitos do quotidiano. Começa a conduzir a sua vida duma forma menos rígida, 

mais fluida, já sem controle, nem prepotência, sem crítica, nem julgamento. 

Aceitar que as coisas são como são. 

 

Atenção: Não ficar preso ao plano da mente, limitando-se a si próprio e a tudo o 

que o rodeia (problemas de saúde, mentais). 

 

Dom: Servir a humanidade, aceitando-a assim como ela é. 

 

 



15 

Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ♀) 

 

 

O seu propósito de vida consiste em perceber que tem que se relacionar, mas 

em liberdade, para não perder a sua individualidade. Para se sentir amada não 

precisa de criar dependência, não precisa que seja o outro a valorizá-la. Tem que 

aprender a amar-se, não se projectando demasiado no outro, não esperando que 

seja o outro a satisfazer as suas carências, a preencher o seu vazio. 

 

Tem que deixar de desejar o amor, aprendendo a vibrar na unidade, religando-se 

à unidade, deixando de se projectar tanto, deixando de viver tantos conflitos e 

confusões relacionais. 

 

Vem aprender a partilhar em liberdade, partilhar uma verdade maior, perceber 

que só ela é responsável por tudo o que atrai e tudo faz parte do seu 

crescimento. Tudo é aprendizagem e nada é eterno. 

 

Tem que aprender a usufruir sem apego emocional, deixar de projectar no outro 

por carência. Quando vibrar uma 8ª acima percebe que amar alguém realmente 

é não querer magoá-lo, é ser transparente, é quando a coisa que ela mais quer é 

ver o outro feliz, mesmo que isso signifique o outro deixá-la (os jogos relacionais 

são do Ego). 

 

Amor é a afinidade entre as Almas, o que ultrapassa toda e qualquer energia da 

personalidade. Passa a existir um grande projecto em comum que é a vida sobre 

a Terra, deixa de haver desencontro, tudo se expande no mesmo sentido, 

ligando-se à fonte da vida. O Amor em abundância é interminável, começamos a 

viver a correcta forma de nos relacionarmos, sendo livres e fiéis a nós próprios. 

 

Atenção: Tendência a apegar-se às relações com o intuito de encontrar no outro 

o que tem que ser trabalhado dentro de si própria. Tendência para a 

dependência, esquecendo o Eu (Não amar o desejo, mas sim desejar 

o amor). 

 

Dom: Pôr em prática a correcta forma de se relacionar em liberdade. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico  / ) 

 

 

O seu propósito de vida consiste em morrer para o instinto primário, deixando de 

ser prisioneiro do seu instinto, do seu passado. Deixar de vibrar numa energia 

irracional, obsessiva. 

 

Vai atrair experiências que vão levar à morte do Ego. Tem que chegar ao limite e 

virar no contrário. Quando  perceber que o seu desejo não o leva a lado 

nenhum, quando aceitar perder o seu poder ilusório, quando perceber que todo e 

qualquer poder está na vida, no Cosmos, no Céu, que ele não controla 

absolutamente nada, que ele apenas faz parte do Todo, deixará de se projectar 

por insegurança, por carência e passa a projectar-se por aspiração. O desejo 

transforma-se em aspiração, em simplesmente querer a verdade, querer o bem, 

o certo, o melhor para si. 

 

À conta das desilusões vai perceber que o poder está na vida e não no ser 

humano. Vai perceber que faz parte do Todo e que o Todo tem um projecto para 

nós que nos espera. À medida que vai ganhando segurança e percebendo que 

não tem poder sobre nada, vai-se libertando desse excesso de apego, vai 

aprendendo a agir em liberdade e a desejar sem apego. 

 

É preciso uma forte transmutação interior, perceber que sozinho, fechado em si, 

não chega, tem de aprender a contar com os outros, a confiar. Assim vai 

expandir a sua fé e vai ter o potencial de transformar os outros. Deve usar o 

poder para servir a Alma e não a personalidade, só assim deixa de ser auto-

destrutivo. 

 

Atenção: Tendência de ficar preso ao desejo, entrando num processo de auto-

destruição. 

 

Dom: Entregar-se profundamente ao serviço da Alma, com o intuito de abrir 

caminho para uma vida maior, cumprindo assim a Ordem Cósmica. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

O seu propósito espiritual consiste em deixar de ser irresponsável, perder o 

excesso de idealismo, optimismo sem estrutura. Deixar de atirar setas para todo 

o lado, não se agarrando a nenhuma, deixando de julgar constantemente sem 

ter a verdadeira noção da verdade. 

 

Para vibrar uma 8ª acima, tem que aprender a unificar-se totalmente ao serviço 

da verdade, entender o sentido da vida, pondo-o em prática, realizando-o, pô-lo 

em funcionamento. Perceber que na prática as coisas fazem sentido. 

 

É preciso pôr em prática na matéria, não basta acreditar, é preciso trazer essa 

verdade à Terra, é preciso trazer essa fé.  vem iluminar o Mundo. Ele é um 

Dador da Lei aos seus irmãos. É imperioso ele trazer a verdade ao Mundo. 

 

 traz muito fogo, o fogo mais alto do Zodíaco, que tem que ser espalhado, 

transmitido. Esse fogo é o fogo que vai acender o Mundo, essa Luz, essa Fé. 

Assim que vibrar na energia da Alma, é a Luz do Mundo. É o Mestre. A sabedoria 

está na forma como põe em prática aquilo em que acredita. É alguém que já não 

precisa de atirar setas, nem de viajar, ele é a Luz, ele é o caminho, ele é o 

exemplo. 

 

 

Atenção: Tendência para acreditar em muitas coisas, ter muitos ideais, mas não 

os pôr em prática. 

 

Dom: Espalhar a fé na Terra através da Luz que irradia e do seu amor ao 

conhecimento, sendo ele o exemplo na prática. 

  Dom de ter a forma correcta de acreditar. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

 numa primeira fase age sempre consciente dos seus medos, vive na 

defensiva como se tivesse armaduras, agarrado às memórias dolorosas kármicas 

dos erros do passado. No momento em que aceita perder o medo, o medo 

transforma-se em responsabilidade frente à vida. Deixa de ser defensivo e passa 

a ser o Mestre perante a sociedade, sendo a sua missão espiritual 

responsabilizar-se pela sociedade e transformá-la. Percebe que tudo tem um 

sentido. 

 

Tudo começa quando enfrenta os seus medos, as suas responsabilidades, 

deixando de se limitar. Quando vibra pela personalidade, ele apenas sobrevive. 

Uma pessoa que não enfrente  cristaliza. 

 

Vem aprender a assumir a responsabilidade de deixar de ser pessimista, de se 

queixar, assumindo a responsabilidade do que veio fazer a este mundo 

(Dharma), servir o colectivo. Levar algo ao mundo que só ele pode, tornando o 

mundo melhor. O seu sentido de vida está na responsabilidade de mudar o 

mundo. 

 

Missão de dádiva sem retorno. O seu processo é mais lento. Vem contribuir para 

o plano de vida, para a evolução da sociedade. Tem que sentir que quando 

partir, deixou sementes plantadas que farão a diferença, que contribuíram para a 

evolução da sociedade onde nasceu. 

 

Atenção: Não enfrentar os seus medos, viver na defensiva, castrando e 

limitando todos os seus actos, acabando por não viver mas sim 

sobreviver. 

 

Dom: Fazer cada um perceber que temos uma grande responsabilidade social, 

fazendo cada um o que pode. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

 vem numa busca insaciante de liberdade que numa primeira fase é 

enganosa. Acha que fazer tudo o que lhe apetece é ser livre. Vibrar numa 8ª 

acima é aceitar que existe uma Lei. 

 

Vem aprender que não basta perceber e ver o plano, é preciso acreditar nele, 

vivê-lo com a Alma, com a fé, com a certeza interior que o plano é verdadeiro. 

Não basta ter ideias espirituais, intelectuais, criativas, é preciso vivê-las com a 

Alma, é preciso estar lá e comprometer-se com a fé que implica a adesão do Eu 

e da Alma à verdade. 

 

Vem aprender que a liberdade não é fazer o que nos apetece sem regras, 

liberdade é sermos fiéis aos nossos caminhos nesta encarnação e acreditar 

naquilo que fazemos como meio de libertarmos o Todo, cumprindo as Leis do 

Cosmos. 

 

Liberdade é sermos fiéis a uma Ordem Cósmica, é sermos fiéis ao caminho que 

nos é proposto, encontrando uma evolução de dentro para fora, beneficiando 

assim toda a humanidade e expandindo a correcta noção de liberdade. 

 

Atenção: Não tem que provar a ninguém que é livre, a liberdade está dentro de 

nós, não fora, enquanto tentar provar não é livre. Liberdade é igual a 

responsabilidade. Perceber que a liberdade não é seguir os nossos 

instintos básicos e que a verdade não é o que a nossa mente 

manipula. Pôr o coração à disposição da Alma. 

 

Dom: Expandir a correcta noção de liberdade. Acreditar no que sente sem ter 

que se rebelar. 
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Ascendente  - Regente Esotérico  (Regente Exotérico ) 

 

 

Vem aprender a deixar de vibrar na dualidade dos sentimentos. Como o símbolo 

indica, há uma tendência de um dos peixes nadar para sul e o outro nadar para 

norte, fazendo com que a pessoa confunda desejo com absoluto, amor com 

paixão. Um dos peixes quer o Absoluto, a totalidade, o Amor universal, o outro 

ainda está preso ao desejo da personalidade. Tendência para confundir as águas, 

vivendo toda a espécie de sentimentos de uma forma confusa, vivendo o amor 

como expectativa, ilusão de um absoluto que não existe. 

 

No momento em que permitir que um dos peixes morra (o que nada para sul), 

em que haja uma dissolução do Ego e do desejo, só aí o outro peixe pode 

verdadeiramente nascer, havendo uma entrega incondicional à vida, para viver 

plenamente o Absoluto. A pessoa regenera, encontrando dentro de si a paz 

profunda e saindo da dualidade. 

 

Para isto acontecer, deverá desenvolver um profundo trabalho de meditação, 

religando-se à essência do seu ser. Será assim capaz de olhar para o mundo com 

compaixão, sacrificar-se (sacro ofício) incondicionalmente, pois reconhece as 

dores do mundo, as dores dos outros pela memória das suas próprias dores, 

sentindo que a vida só pode ser uma missão. 

 

Tem o dom de saber partilhar a dor com o mundo, com o Todo. Enquanto houver 

dor no mundo,  está com essa dor. Necessidade muito grande de apaziguar o 

mundo. 

 

Atenção: Tendência para viver na confusão de sentimentos por não pôr limites e 

projectar-se demasiado fora. Tendência a criar constantes ilusões. 

 

Dom: Olhar para o mundo com compaixão, sacrificar-se amorosamente, 

apaziguando as dores do mundo. 
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OS NÓDUS LUNARES 

 

 

DE ONDE VENHO E PARA ONDE VOU 

 

A VIDA É UMA PASSAGEM ONDE VIMOS GANHAR MAIS CONSCIÊNCIA 

 

O Universo está programado para a evolução, ele não desperdiça energia, todo o 

obstáculo que aparece na nossa vida tem como função ajudar-nos na nossa 

ascensão. 

 

Há duas formas de evoluir, ou vamos por nós ou somos empurrados pelo 

Universo à força. 

 

 

ASTRONOMICAMENTE 

 

Os Nódus não têm uma realidade tangível ou objectiva, não têm massa física, 

são pontos no espaço que indicam o cruzamento de duas órbitas, a do  e da 

Terra e a da Terra e da . A  é o indicador do passado e o  o indicador do 

futuro – sair das trevas e entrar na Luz. 

 

Os pontos de intersecção formados pela órbita da  à volta da Terra, com a 

órbita da Terra à volta do  são chamados Nódus Lunares. Estes pontos podem 

ser chamados como Nódus da Lua. São pontos calculados que não correspondem 

a um corpo celeste, mas sim ao local onde dois corpos celestes cruzam as suas 

órbitas com as do . 

 

O Nódu Norte é onde o planeta passa a latitude Sul para a latitude Norte. O Nódu 

Sul está sempre no grau do Zodíaco exactamente oposto. 

 

Estes pontos deslocam-se a um ritmo de um ano e meio por signo, e levam cerca 

de 18/19 anos a dar a volta ao Zodíaco. Este movimento é retrógrado, é sempre 

ao contrário do dos Planetas. 

 

Os Nódus são indicadores de padrões kármicos, representam um caminho 

simbólico de desenvolvimento individual e espiritual para o progresso evolutivo 

do mundo. 
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O EIXO CAUDA – CABEÇA DO DRAGÃO (sempre opostos) 

 

Mostra-nos o sentido evolutivo da nossa viagem, desta nossa encarnação, da  

para o , do passado para o futuro, do instinto para o Espírito, das trevas para 

a Luz, do condicionado para o opcional. É o que vimos trazer à vida, a síntese de 

todas as encarnações, algo de novo que trazemos ao mundo que só nós 

podemos fazer. Passar para  é assumir o nosso destino, o que devemos vir a 

Ser. 

 

 

 CAUDA DO DRAGÃO – Nódu / Nódulo / Nó Sul 

 

Simboliza os padrões de condicionamentos kármicos, condicionamentos de 

memórias. Onde temos  é onde temos fortes dons, temos é que individualizar. 

Muito relacionado com hábitos e dons adquiridos que trazemos do passado, onde 

pela negativa ficamos agarrados sem evoluir, mas onde, pela positiva, nos 

sentimos seguros, protegidos, descansados, onde sabemos com o que contar. 

Mas é uma segurança falsa, um conforto falso – identifica-se com a energia de 

, medo de enfrentar, medo de não ter a capacidade para ir lá, para ir para . 

Está ligado ao nosso karma, mas é muito importante porque nos mostra a 

qualidade de vida que trazemos do passado. Quando aumentarmos a consciência 

e aceitarmos perder o medo, aceitarmos perder o medo de arriscar, damos um 

salto quântico para . 

 

 

 CABEÇA DO DRAGÃO – Nódu / Nódulo / Nó Norte 

 

É o propósito desta experiência, objectivo a atingir, o nosso projecto, o nosso 

Dharma, o que vimos trazer à vida. Simboliza a nossa proposta evolutiva que a 

vida nos vai colocando, situações com as quais nós não nos sentimos à vontade, 

criam insegurança por serem novas, mas situações que se forem aceites nos 

projectam para uma nova dimensão de vida. É no  que nos sentimos mais 

inseguros mas é onde novas faculdades e talentos são encontrados e usados na 

contribuição ao Todo, a vida flúi, é sempre mais significativa, mais livre, mais 

consciente, é o caminho da Alma. Claro que tudo isto a partir do momento em 

que já não vibramos no velho Ego, em que já vibramos no Espírito. Está ligado 

às energias progressistas, evolutivas e espirituais da Ordem do Universo, aquelas 

que nos dão directrizes e indicações benéficas. É onde a expressão da 

individualidade atinge a máxima criatividade. Energia idêntica à de , 

expansão, coragem, jovialidade, libertação. 
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A chave para o nosso desenvolvimento futuro está nas nossas mãos, nós é que 

escolhemos se queremos ou não o alinhamento com energias espirituais, se 

queremos ou não fazer o esforço necessário para uma genuína transformação. 

 

Entrar no  é como receber o ar fresco vital para uma respiração saudável e 

uma purificação do ar viciado e estagnado vindo do  (padrões e hábitos 

repetitivos e inconscientes). 

 

Também se usa o nome de Dragão porque na China antiga o Dragão 

representava o homem superior consciente das suas energias em ascensão. 

 

O objectivo não é sair de um e entrar no outro, nem ir ao  de vez em quando, 

o objectivo é equilibrar os dois, usar a sabedoria do  para chegar ao  e a 

segurança do  para conquistar o . Assim, ao voltarmos ao , a sabedoria e 

as ferramentas já são outras, estaremos seguros de quem viemos ser e fazemos 

do  um ponto de segurança e estabilidade para quando precisamos de 

descansar em momentos mais difíceis. 

 

Por exemplo: eixo Casa 7 para Casa 1, a pessoa vem aprender a encontrar a sua 

individualidade, deixar as dependências de relações, acreditar no seu potencial. 

Ao fazê-lo passa para a Casa 1, mas não pode deixar de se relacionar. Volta para 

a Casa 7 já devidamente estruturada e consciente do seu próprio valor, não 

caindo em dependências. O regente esotérico da Casa 7 é  , logo a pessoa tem 

que aprender a relacionar-se em liberdade, respeitando a sua individualidade. 

 

 

Os signos onde se encontram os Nódus mostram as qualidades com que 

este processo se faz. 

 

As casas mostram-nos as áreas e circunstâncias de vida em que se faz 

esta aprendizagem. 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS NÓDUS 

 

Ao analisar os Nódus, temos que analisar o signo, a casa, o planeta regente do 

signo (para analisar o signo) e o planeta regente do signo em que a casa abre 

(para analisar a casa). Ou seja, vamos analisar o signo, a casa, o planeta 

regente do signo e o planeta regente da casa. 

 

Exemplo: , casa a abrir em , deve analisar-se os signos em questão, 

analisar a posição da , e analisar o regente da casa, o .  
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PLANETAS JUNTO AO  

A pessoa fica mais influenciada e presa às tendências e hábitos passados, tendo 

mais dificuldade em desprender-se do passado, sendo o desafio maior. 

 

PLANETAS JUNTO AO  

Maior facilidade em chegar lá, a pessoa traz crescimento e oportunidades, 

evolução. Ajuda a acelerar o processo. 

 

 

FUNDO DO CÉU - FC 

Informa qual a energia condicionada pelas memórias de infância. O que de certa 

forma está relacionado com . Os psicólogos denominam estas memórias como 

destino adquirido. 

 

 

MEIO DO CÉU - MC 

O MC é o que nós vimos pôr em prática, realizar na sociedade.  é a nossa 

missão espiritual. O MC é a nossa vocação, é onde temos que chegar, define o 

objectivo a atingir em termos de responsabilidade social, é o destino 

conquistado, a pessoa é que conquista ou não, consoante a coragem de seguir 

em frente. É a nossa confrontação adulta e responsável com o Mundo. O regente 

do signo do MC informa qual a nossa responsabilidade social nesta vida, a 

responsabilidade que cada um vai assumir sobre a sociedade em que nasceu. 

 

 

MOVIMENTO ASCENDENTE DO FUNDO DO CÉU PARA O MEIO DO CÉU 

Simboliza a subida das energias inconscientes para a consciência. Só se vai 

verdadeiramente ao MC pela resolução e tomada de consciência das energias 

encapsuladas na memória de infância, Casa 4 ou FC (aprendizagem do perdão 

através do amor).  

 

Numa primeira etapa de vida vivemos sob o poder do velho Ego, sob a força do 

 natal, que simboliza a conquista de poder da nossa antiga personalidade. 

 

Todos numa primeira fase procuramos ser quem fomos,  é mais fácil, o velho 

Ego. 

 

Numa segunda etapa de vida, normalmente a partir dos 30 anos, uma vez 

cumprido o iniciático e doloroso processo alquímico que obriga à morte desse 

velho Ego, velho eu (ciclos de 7 em 7 anos), nascemos para a verdadeira 

identidade desta encarnação - . 
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Ao cair a máscara que esconde o verdadeiro sentir da nossa Alma, só então 

podemos conhecer quem viemos vir a ser, situamo-nos na dimensão eterna do 

Ser, pacificados, rendidos à vida da Alma, vulneráveis e disponíveis além do 

medo - . Esta nova identidade que descobrimos ser vibra no regente esotérico 

do signo do Ascendente, ou seja, quando nós nos entregamos e começamos a 

vivenciar a energia de , não esquecendo , já estamos a vibrar no regente 

esotérico do Ascendente. 

 

O nosso Dharma cumpre-se ao aceitarmos ser um canal vivo e desimpedido, um 

canal disponível para além do medo, um canal de forças cósmicas por onde flúi 

para a Terra a vida do Céu, curando assim o Mundo e os outros. 
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NÓDUS NAS CASAS E NOS SIGNOS 

 

 

Eixo  -   (Casa 7 – Casa 1) 

 

Memórias de total dependência, tendência gigantesca de depender do outro. 

Memórias de dependências relacionais, pessoa influenciável, indecisa e com 

dificuldade em tomar decisões, em dizer não, medo de decepcionar o outro. Vem 

aprender a individualizar, a encontrar o seu Eu. Vem trabalhar a sua 

individualidade e independência, aprender a acreditar em si próprio e a fazer as 

suas escolhas, de modo a encontrar o equilíbrio entre as iniciativas pessoais e a 

receptividade aos outros. 

 

 

Eixo   -   (Casa 8 - Casa 2) 

 

Muito apego emocional, muita desvalorização pessoal. Tendência para ligar muito 

ao que os outros dizem ou pensam. Memórias fortes de traição, de apegos 

emocionais, de poder psíquico, de dependências financeiras. Memórias de grande 

envolvimento emocional com os outros. Tendência a viver com base nos recursos 

alheios. A sua evolução passa pela construção do seu próprio valor e da sua 

autonomia, saber dar valor às suas próprias coisas. É necessário a pessoa 

desenvolver um sentido de auto-estima, aprender a acreditar nas suas próprias 

capacidades, obtendo aí a paz e a segurança que necessita.  

 

 

Eixo   -   (Casa 9 - Casa 3) 

 

Eixo mutável. Pessoa com tendência para ser fechada na sua forma de acreditar, 

na sua forma de encarar a vida. Memórias de muita necessidade de liberdade, 

interesse por questões filosóficas, conhecimento, viagens, aventura. Já traz 

memórias que conhecimento é poder. Traz muito julgamento. O idealismo e a 

necessidade de encontrar a Verdade é muito forte. Pessoa que vem aprender a 

lidar com a informação mais básica. Tem que perceber que há informações 

simples, pessoas simples, aprender a não julgar quem tem mais, quem é mais. 

Aprender a dar importância às coisas simples. Memórias de “quanto mais sei, 

mais eu sou, maior a minha liberdade e menos preciso dos outros”. Vem 

aprender a viver mais o dia-a-dia. Aprender a dar-se com todo o tipo de pessoas 

e situações. A troca de experiências é extremamente importante para a sua 

evolução, o intercâmbio ajuda a encontrar respostas concretas para os seus 

problemas. Eixo de ganhar humildade, de simplificar. 
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Eixo   -   (Casa 10 - Casa 4) 

 

Eixo cardinal (dois signos cardinais), eixo bastante activo, da  para . Pessoa 

com memórias de rigidez, de trabalho, de necessidade de pôr em prática e 

começar a ver resultados. Memórias de autoridade e poder, de necessidade de 

reconhecimento social. Pode dar fortes laços kármicos familiares. Pessoa que 

vem construir uma base sólida emocional, muito mais do que social. Pessoa com 

uma exigência pessoal muito grande. O objectivo desta vida é deixar fluir as 

emoções, conseguir fragilizar-se. Deve cultivar e prestar atenção aos aspectos 

afectivos que dizem respeito ao lar e à família para que os seus sentimentos 

possam finalmente fluir e expressar-se livremente. 

 

 

Eixo   -   (Casa 11 - Casa 5) 

 

Memórias de demasiada projecção nos amigos, grupos, associações, na 

esperança de realizar certos desejos e aspirações. Tendência para vir com falta 

de individualização, dificuldade em acreditar em si própria, demasiada projecção 

para fora. É importante aperceber-se da dependência das opiniões dos outros e 

aprender a ser ela própria. Pôr cá fora a sua criatividade. Esta passagem pode 

implicar a morte de alguns ideais, alguns objectivos, implica encontrar-se 

primeiro como ser individual, desenvolvendo a sua auto-expressão, 

nomeadamente na esfera afectiva. Só assim se consegue integrar com os outros 

de uma forma mais completa. Vem do nós para o Eu. 

 

 

Eixo   -   (Casa 12 - Casa 6) 

 

Eixo mutável, da  para . Pessoa que traz memórias de muita confusão 

emocional, muitas memórias colectivas. Memórias de estados de isolamento, de 

contemplação, sofrimento, necessidade de recolhimento para fazer retrospecção 

das situações vividas. Tendência a sentir-se desadaptada, o que faz com que 

tenha tendência para se calar, para se isolar. Dificuldade em concretizar. Tem de 

aprender a pôr em prática aquilo que sente. Pessoa que tem tendência a não ter 

limites. É muito importante levar o que sente aos outros. Vem aprender a pôr 

limites, a pôr em prática e deixar de se vitimizar. Tem de encontrar um meio 

onde se identifique e depois fazer concretamente alguma coisa nesse meio. A 

sua evolução passa por responsabilizar-se, assumir a dor que sente e trabalhar a 

sua confiança em vez de sentir pena de si própria. Pode dar pessoa com fortes 

dons de cura. Dom de ajudar o próximo, a partir do momento em que se 
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organiza, cria métodos, estabelece limites. Aprender o seu auto-

aperfeiçoamento. Tem o dom de perceber quem sofre. 

 

 

Eixo  -   (Casa 1 – Casa 7) 

 

Memórias de muita individualização, independência, liberdade, autonomia, 

autoritarismo e egoísmo. Nem sempre está predisposta a ouvir o outro. Pessoa 

que vem aprender a esperar pelos outros, respeitar os outros, aprender a 

partilhar. Pessoa que vem com necessidade de liberdade, achando que ao dar-se 

demasiado ao outro perde essa liberdade. O caminho para a evolução passa pelo 

equilíbrio relacional, qualquer relacionamento a dois se torna importante. É 

importante saber ser ela própria, ser fiel ao seu Eu, sem perder a sua noção de 

individualidade. 

 

 

Eixo   -   (Casa 2 - Casa 8) 

 

Eixo fixo. Memórias de muita posse, valorizando muito o seu campo pessoal de 

interesse. Memórias de querer tudo certinho. Pessoa que tenta arrumar as 

coisas, achando que assim está tudo seguro. Tem que perceber que não controla 

nada e que há sentimentos com uma grande intensidade e profundidade que 

“desarrumam” tudo e não têm explicação. Eixo de muitas perdas para se libertar 

da matéria. Dificuldade em fazer mudanças, resistente, que precisa de fazer 

transformações interiores, no sentido em que a pessoa tem que se abrir mais 

para os valores emocionais e não materiais. Deve abrir-se mais aos valores dos 

outros, despir-se de padrões e conceitos sociais passados. Eixo que obriga a 

pessoa a desistir de tudo o que pensou ser importante, a desenvolver a fé e não 

olhar para trás. 

 

 

Eixo   -   (Casa 3 - Casa 9) 

 

Eixo mutável. Memórias de muita informação, muitas pessoas, muito 

desenvolvimento racional, pouca intuição e mente abstracta. Memórias de muita 

dispersão mental e muita curiosidade. Dificuldade em saber onde é suposto 

estar. Dom de ter jeito para várias coisas, mas não aprofundar nada. Vem 

aprender a centrar-se, a escolher a informação que interessa e a pôr o coração 

nas coisas. Tem que aprender que o mundo não é só conhecimento e 

informação, devendo cultivar uma vida filosófica ou espiritual que despertará em 

si qualidades de síntese, aprofundando a sua reflexão, concentrando-se mais em 

ideias e menos em palavras. Vem especializar-se naquilo que vai percebendo que 
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tem a ver consigo. Falar menos e ouvir mais. O objectivo é desenvolver a sua 

intuição, tem que trabalhar o seu silêncio interior. Eixo do percurso espiritual. 

Perceber que é a qualidade da informação que interessa e não a quantidade. 

Pessoa muito presa às palavras. A pessoa sente necessidade de estudar, 

meditar, fazer viagens astrais, entrar em contacto com Entes Superiores, tudo 

isto fazendo parte da sua evolução. 

 

 

Eixo   -   (Casa 4 - Casa 10) 

 

A síntese de memórias está relacionada com o plano emocional. Memórias de 

muito envolvimento familiar, emotividade e excessiva susceptibilidade. Apego 

maternal, familiar, imaturidade emocional e muita dependência. O seu caminho 

evolutivo passa pelo afastamento emocional e pela assunção de 

responsabilidades sozinha, aprender a soltar-se, ir para o desconhecido, libertar-

se do aconchego, da segurança falsa da família. Passagem de muita maturidade 

emocional. Deve deixar a responsabilidade familiar para entrar na 

responsabilidade social. 

 

 

Eixo   -   (Casa 5 - Casa 11) 

 

Eixo fixo. De Δ para . Pessoa que traz fortes memórias de egocentrismo. 

Pessoa que vem a achar que é especial e que as pessoas têm que ver que é 

especial. Memórias de poder, de palco, de ter sido importante, orgulhosa, 

dominadora e egocêntrica, desejo de ser reconhecida, aplaudida, amada. Tem 

que aprender a “descer do palco”, perceber que todos são especiais. Pessoa com 

criatividade forte. Deve levar a sua criatividade aos outros sem Ego. Bem vivido 

vai ensinar aos outros a darem-se valor. O seu caminho evolutivo passa por 

viver as associações com base na partilha mútua e na solidariedade, sendo capaz 

de ser quem é sem exigir aplausos e reconhecimento, ver-se como parte de 

outros, bem como parte de uma causa maior para a qual se dedica, pertencente 

a uma grande família. Perceber que não é no retorno que está a felicidade, mas 

sim no amar-se. Aprender a aceitar quem é. 

 

 

Eixo   -   (Casa 6 - Casa 12) 

 

Memórias de rigidez mental, responsabilidades, obrigações, trabalho, ordem, 

limites. Pessoa com tendência muito grande em enraizar-se e estruturar-se em 

relação às suas obrigações, à sua rotina, às suas responsabilidades diárias. 
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Pessoa muito mental, perfeccionista, crítica, pode dar cepticismo. A vida pede 

que deixe fluir, deixe de ser rígida, que se liberte do excesso de 

responsabilidades que criou para si própria. Pode ter tendência para se 

acomodar. Tem que permitir-se ir para o vago, o vazio, sem limites. A sua 

evolução passa por definir prioridades, libertar-se das inseguranças mentais, 

deixar de julgar e ser tão crítica, não se perdendo em detalhes desnecessários, 

aceitar as fraquezas humanas, incluindo as suas, ser mais fiel ao que sente e não 

ao que pensa. Aprender a ser fiel à sua vontade e não às obrigações. 

Necessidade de cultivar o lado metafísico da vida, abstracto, fortalecimento da fé 

de modo a encontrar sentido e significado mesmo nas experiências mais difíceis 

(tem de arriscar, é a casa da saúde...). Perceber que não somos o que pensamos 

ou fazemos, mas sim o que sentimos. 
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ASCENDENTE 
 

PROPÓSITO EVOLUTIVO 
 

É o caminho que nos leva para o Sol 

 

O Ascendente é a maneira como nós entramos na vida, mas o modo como nós 

crescemos para dentro da vida é o nosso signo solar. É a porta que nos traz à 

vida. Nós somos como um guerreiro, cuja armadura é o Ascendente, mas a 

pessoa que está lá dentro é o . 

 

No nosso Mapa, o Ascendente é tão importante como o  e a . É o 

Ascendente que nos vai dizer qual a qualidade de situações que vamos atrair 

para limpar karma. 

 

É o Ascendente que nos ajuda a chegar cada vez mais ao nosso ; o  é o 

herói que nós somos, mas o Ascendente é a busca na qual temos que nos 

aventurar. O  é o que viemos ser, o Ascendente é a forma como vamos 

conseguir chegar ao nosso , à nossa identidade. 

 

É através do desenvolvimento do signo Ascendente e dos planetas na 1ª Casa 

que nos vamos tornando mais cientes do que somos como indivíduos. O 

Ascendente ajuda-nos a dar entendimento à nossa relação com o Todo do qual 

fazemos parte. O Ascendente mostra a impressão que causamos no exterior. 

 

O Ascendente é a forma como nos vamos conhecendo para chegar ao , que é 

o que realmente somos. 

 

O Ascendente desempenha um papel muito importante na maneira como vamos 

cumprindo o nosso destino kármico e como expressamos e recebemos aquilo 

para o qual o nosso ser está preparado. 

 

Para analisar o Ascendente, temos que ver o signo, a posição do planeta regente, 

na casa e no signo, e quais os aspectos. 

 

Exemplo: Asc. ,  na Casa 6. A pessoa vai-se conhecendo na medida em 

que se estrutura e responsabiliza pelo seu plano mental naquilo que faz e serve. 

 

O Ascendente está relacionado com a hora de nascimento, é a posição do  na 

linha do horizonte quando a pessoa nasce. Os planetas conjuntos ao Ascendente 

demonstram o tipo de nascimento que a Alma escolheu, a forma como a Alma 
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chega a esta vida. Exemplo: , ,  dá dificuldade; , ,  dá rapidez; 

,  é imprevisível, diferente. 

 

Numa 1ª fase o Ascendente está muito relacionado com as atitudes espontâneas 

que a pessoa tem, muito relacionado com a aparência física. 

 

O Ascendente é sinónimo de porta kármica, é a maneira pela qual o ser interior 

entra em contacto com o ambiente exterior. É através desta porta que vamos 

resolvendo e limpando o nosso karma. É o filtro através do qual é possível 

conquistar a nossa essência. É a porta através da qual nós vamos ganhando 

consciência através das experiências (se as aceitarmos, claro). O Ascendente 

está relacionado com a entrada de novas experiências. Toda e qualquer 

experiência que atraímos são sempre experiências que nos vão ajudar a evoluir. 

Quando começarmos a agir de dentro para fora (trabalhando todas as energias 

do Mapa), já estamos a evoluir. Temos que colocar o foco dentro. 

 

Numa primeira fase o Ascendente é vivido sobretudo a nível físico, é a nossa 

máscara, o nosso corpo, a nossa cara, a nossa presença, a nossa aparência. Só 

começamos a deixar cair a máscara, quando resolvermos a nossa . 

 

 

Frases-chave: O Ascendente é a maneira como nós nos vamos conhecendo, a 

forma como nós entramos na vida, a forma como nos projectamos cá para fora e 

a maneira como os outros nos vêem. 
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ASCENDENTE NOS SIGNOS 

 

 

Ascendente   
 

A pessoa conhece-se através das suas acções, através dos desafios que vai atrair 

e onde vai ter que tomar iniciativas. É o Ascendente que faz com que a pessoa 

atraia desafios. Este Ascendente dá à pessoa coragem, impulsividade, 

espontaneidade, energia activa, competitiva, teimosa, impaciente, por vezes 

egoísta. Esta pessoa precisa muito de tomar iniciativas e conquistar para se 

sentir ela própria, precisa de se colocar à prova para se sentir viva. Tem que 

aprender a seleccionar a qualidade das suas iniciativas, a fazer escolhas por si, 

em vez de reagir. 

 

Aparência física – Testa grande, cabeça mais para a frente que o corpo, pessoa 

fogosa, podendo ter traços fogosos, presença algo agressiva, 

frontal. 

 

 

Ascendente   

 

Pessoa que para se conhecer precisa de se sentir segura, precisa de ir ao 

encontro de situações sólidas. Vem aprender a ganhar confiança em si próprio e 

trabalhar o desapego. Este Ascendente procura a concretização de objectivos 

sólidos, seguros. Pessoa que tem uma habilidade natural para lidar com recursos 

materiais, tendo em vista a estabilidade material, emocional. Pessoa prática, 

sensual, lenta, adora os prazeres da vida, artística. Tem muito jeito com as 

mãos. Pessoa que leva tempo a desligar-se da matéria. Tem que aprender a 

usufruir dos prazeres da vida sem apego, aprender a não necessitar de ter para 

ser. 

 

Aparência física – Aparência sensual, harmoniosa, bonita. 

 

 

Ascendente   

 

A pessoa vai-se conhecendo através da comunicação, da informação, através da 

partilha de informação. A pessoa conhece-se através da aprendizagem, 

relacionamentos, recolha de todo o tipo de informação. Vem aprender a perceber 

que o que interessa não é a quantidade de informação, mas sim a qualidade. 

Este Ascendente dá pessoa com tendência para dispersar, com uma grande 

necessidade de perceber tudo. Deve aprender a relativizar a informação, a 
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seleccionar, a ouvir mais e falar menos. Deve pôr a cabeça ao serviço do 

coração. 

 

Aparência física – Pessoa leve, que não fixa o olhar em lado nenhum; pode dar 

aparência nervosa, olhar curioso. 

 

 

Ascendente   

 

A pessoa vai-se conhecendo através de todo e qualquer envolvimento emocional. 

Precisa de sentir que pertence a algo. Pessoa sensível, cautelosa, meiga, 

organizada, tradicional, maternal. Pode confundir o aspecto racional com o 

emocional. Pode dar imaturidade emocional. Pode dar relação forte com a mãe. 

Pode criar dependência emocional. Tem que perceber que a segurança emocional 

está dentro de si própria. 

 

Aparência física – Pessoa com olhar muito meigo, aparência maternal, ar infantil, 

com a energia maternal muito à flor da pele. Nos homens 

pode dar tendência para ficarem carecas cedo; pode dar 

tendência para engordar; nas mulheres pode dar peito 

grande (maternal). 

 

 

Ascendente   

 

A pessoa conhece-se à medida que vai sendo aplaudida, vista, que vai sendo o 

centro das atenções. Tem que aprender a brilhar para si própria, deixar cair as 

máscaras, deixar a necessidade de protagonismo constante. Pessoa muito 

carismática, egoísta, muito criativa, generosa, com a sensação que é a melhor. 

Quando percebe que o palco não é só dela, mas a vida toda é um palco, passa a 

olhar para a vida como uma oportunidade criativa, passando a querer brilhar 

para si e não para os outros. 

 

Aparência física – Pessoa com cabelos vistosos, volumosos; pessoa com olhos 

grandes, boca grande. Pode dar pessoa alta, mas com o 

tronco mais comprido que as pernas. 

 

 

Ascendente   

 

A forma como entra na vida é a busca da perfeição fora. Vai aprimorando a sua 

perfeição no sentido em que vai racionalizando menos e sentindo mais. 
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Ascendente muito mental, com tendência para ser crítico, nunca nada parece 

estar bem. Vem aprender a desprender-se do mental. 

 

Aparência física – Aparência arrumada, inteligente, reservada. Pode parecer 

bastante jovem, pode preocupar-se muito com a aparência. 

Pode dar covinha no queixo. 

 

 

Ascendente   

 

A pessoa conhece-se através dos relacionamentos, da partilha com o outro, 

dependência, na busca de harmonia, arte, estética, amor. Pode dar pessoa justa 

e charmosa. Tem que trabalhar a dependência, a indecisão, a autonomia, 

devendo conectar-se com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias 

vontades. Tem que aprender a distanciar o Eu, o Tu e o Nós. 

 

Aparência física – Traços bonitos, podendo os homens ter traços femininos. 

Pessoa bonita, harmoniosa, que gosta de andar na moda, 

com muito bom gosto. Pode dar covinhas nas bochechas. 

 

 

Ascendente   

 

Pessoa que se vai conhecendo na busca de intensidade, profundidade. A 

tendência é ir em busca dos seus prazeres. Este Ascendente está onde há luta, 

poder. Pessoa com uma expressão pessoal intensa, poderosa, carismática, 

secretiva. Há um misto de atracção e repulsão. Pode parecer desconfiada. Pessoa 

muito possessiva, emocionalmente intensa. Tem que perceber que a verdadeira 

batalha, a verdadeira conquista está dentro dela. Ascendente que pode dar um 

guerreiro espiritual, no momento em que fizer a transformação alquímica, em 

que aprender a equilibrar a energia, em que aprender a viver a correcta 

intensidade. 

 

Aparência física – Pessoa com aparência muito forte, com pele escura, com olhos 

profundos e penetrantes, ar desconfiado, magnético, 

aparência reservada. 

 

 

Ascendente   

 

Energia em busca da verdade, pode dar pessoa idealista, que precisa de lá ir 

para conhecer e aprender, pessoa que precisa de entrar em contacto com o 



36 

Mestre. Também dá algumas desilusões. Pessoa que preza muito a experiência 

de vida. Pode ser uma pessoa muito sonhadora, ingénua, exagerada, 

brincalhona. Dá uma energia jovial. Pode dar uma pessoa que não ouve os 

outros por estar tão preocupada em encontrar uma Ordem Superior. Ascendente 

que quer encontrar a Sabedoria da vida. Ascendente com certa arrogância. 

 

Aparência física – Aparência leve, fluida, tem o seu mundo; energia infantil, 

descontraída, jovial, ri-se bastante. 

 

 

Ascendente   

 

A pessoa vai-se conhecendo através de situações onde se possa responsabilizar, 

estruturar, ir em busca de resultados completos. Tendência para olhar para a 

vida com peso, seriedade, pessimismo, com muita noção do que deve ser feito, 

calculista, muito presa às suas obrigações. Pode ser uma pessoa “velha”. Tem 

que transformar o  reestruturando uma nova energia, mais jovem. Tem o dom 

de trazer algo à sociedade, mas não pode ser por medo ou por obrigação, mas 

sim pela entrega de dentro para fora. Tem que perceber que não deve fazer da 

vida um peso. Vai-se rejuvenescendo na medida em que vai aceitando a correcta 

responsabilidade. Tem que aprender a sentir mais profundamente, tem que 

juntar o saber ao sentir. Dificuldade em fragilizar-se perante os outros, por vezes 

dando importância ao que os outros vão pensar. 

 

Aparência física – Traços muito marcados, parece mais velha do que é, pessoa 

magra, com um ar muito sério, que transmite maturidade, 

pessoa com pele escura. 

 

 

Ascendente   

 

Pessoa com tendência para se projectar de forma original, diferente, com uma 

postura aberta. Pode achar que aquilo em que acredita é que é a resposta. 

Pessoa que quer ser rebelde, chocar os outros para acreditar que é livre. Só 

quando acreditar que é livre é que é mesmo livre. É importante estar sempre 

conectada com novas energias, com novas descobertas para se ir conhecendo. 

Tem o dom de ser Iniciador, desde que perceba que só pode ir para o novo, 

quando perceber o que está para trás. Vem aprender a distanciar-se do Todo e 

ver-se como parte do Todo; encara a vida como uma grande experiência de 

solidariedade. 
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Aparência física – Pessoa com alguma característica algo original, diferente. Pode 

ter aspecto excêntrico, pode ser vanguarda, pode ter um ar 

moderno e intelectual. 

 

 

Ascendente   

 

A pessoa entra na vida com tendência para não ter limites. Certo turbilhão 

emocional, certo excesso de emocionalismo. Pessoa que se molda consoante o 

sítio onde está, as pessoas com quem está. Pessoa que sente tudo. Ascendente 

que cria facilmente dependência. Pode dar vitimização, pessimismo, 

mediunidade. Pessoa muito esponjinha. É muito importante que se distancie das 

dores do mundo, permitindo-se transformar sem se confundir nas águas dos 

outros. Ascendente que carrega forte compaixão para ajudar os outros. É um 

excelente apaziguador das águas. Quando deixar de ter pena de si próprio, deixa 

de atrair dependência. Dom do sacrifício. Tem que se responsabilizar perante si 

próprio, dentro dos seus próprios limites. 

 

Aparência física – Aspecto muito doce, pessoa que parece muito frágil, com olhos 

muito doces; pessoa tímida, que inspira enorme compaixão; 

pessoa que não liga nada à aparência, descuidada, pessoa 

que nunca está em lado nenhum, aparência ausente, 

desprendida. 
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REGENTE DO ASCENDENTE NAS CASAS 

 

 

 

O Planeta Regente do Ascendente é considerado por alguns Astrólogos o Planeta 

Regente do Mapa. 

 

A casa ocupada pelo Planeta Regente do Ascendente revela a área onde a pessoa 

é particularmente activa, onde à partida vai despender bastante energia e onde 

realmente deseja estar (facilmente vai lá parar). 

 

 

Regente na 1ª Casa 

 

É uma pessoa que à partida faz as coisas por si própria. Pode ter um certo 

individualismo. Pessoa que expressa activamente o seu ponto de vista. Aqui o 

“Eu” está exaltado. A pessoa conhece-se através da sua auto-descoberta. 

 

 

Regente na 2ª Casa 

 

Pode ser uma pessoa que dá muita importância à matéria, à segurança que a 

matéria dá. Pessoa que se preocupa bastante em trabalhar o seu valor próprio. 

Precisa de estabelecer os seus valores. Pode dar uma pessoa inflexível (casa 

fixa). 

 

 

Regente na 3ª Casa 

 

Forte necessidade de comunicar, de aprender, partilhar ideias, activar todo um 

aspecto mental, intelectual. Os parentes, amigos podem ser importantes. 

 

 

Regente na 4ª Casa 

 

Pessoa que preza muito o ambiente familiar, que precisa do seu espaço, de um 

lar. Pode ser uma pessoa que se envolve muito com a família ou que traz uma 

família muito envolvente. Energia de acolhimento. 
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Regente na 5ª Casa 

 

Necessidade de se auto-exprimir através do amor, da criatividade ou dos filhos. 

Necessidade de diversão, jogos, romance. Pessoa que procura a sua criatividade, 

que procura criar algo para que os outros vejam, apreciem. Precisa de fazer 

coisas criativas que a façam sentir viva. Os filhos também são muito 

importantes, o estar com crianças. 

 

 

Regente na 6ª Casa 

 

Pessoa que despende muita energia no serviço, no trabalho, nas 

responsabilidades. Pessoa que precisa de se sentir útil, que se preocupa demais 

com tudo. Pode dar obsessão pela rotina, pela metodologia. Pode dar pessoa 

hipocondríaca. 

 

 

Regente na 7ª Casa 

 

Pessoa que numa 1ª fase não sabe estar sozinha. Pode dar excesso de 

dependência. Dom de lidar com o público. Os outros são extremamente 

importantes para a pessoa se ir conhecendo. Facilidade em dar-se com os 

outros, em estar com os outros. Necessidade de ter actividades em conjunto com 

os outros. A pessoa expressa-se com o outro ou através do outro. 

 

 

Regente na 8ª Casa 

 

Dom de tomar conta dos recursos dos outros (assuntos financeiros, bancos, 

etc.). Pessoa que tem uma profunda curiosidade de conhecer certas coisas. Muita 

curiosidade por assuntos esotéricos, assuntos sexuais, etc. Dá uma certa reserva 

em entrar na vida, uma certa desconfiança em relação à vida, por haver 

memórias de muito medo. Tem o dom de ir ao fundo para se transformar, vai-se 

conhecendo consoante se vai transformando. 

 

 

Regente na 9ª Casa 

 

Pessoa que precisa do conhecimento, de viagens, ir para outros horizontes para 

se ir conhecendo. Pessoa que preza muito o estudo, a aprendizagem. Pode ser 

demasiado ligada a uma religião ou crença muito forte, podendo dar uma pessoa 

fanática. 
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Regente na 10ª Casa 

 

A realização profissional, o encontro da sua vocação é imprescindível, é uma 

necessidade primordial. A pessoa vai-se conhecendo na medida em que vai 

descobrindo o que vem trazer à sociedade. Tendência para ligar muito ao 

prestígio, ao que os outros podem pensar. Um dos pais pode ser muito 

importante. 

 

 

Regente na 11ª Casa 

 

Pessoa que preza muito o encontro com os outros, seja com o grupo, 

associações, amigos. Necessidade de se juntar aos outros para trabalhar causas 

humanitárias. Também cria muita dependência dos outros. Pode dar fuga, a 

pessoa estar com os outros para não se envolver com ninguém em especial. 

 

 

Regente na 12ª Casa 

 

Tendência para se fechar, recolher. Tendência para uma certa fuga, medo 

inconsciente. Pessoa que não precisa de ser vista, que trabalha nos bastidores. 

Pessoa que prefere isolar-se, proteger-se, privar-se, fazer as coisas à sua 

maneira. Dá uma pessoa que tem uma forte força interior. Pessoa que à medida 

que vai entrando num caminho espiritual, ganha muita força (aceitação, deixar 

de se vitimizar, meditação, contemplação). 
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PLANETAS RETRÓGRADOS 

 

 

 

Planeta Retrógrado é um Planeta que não anda para trás, mas pelo movimento 

da Terra parece. É um Planeta que abranda, que se movimenta mais devagar. 

Tem uma influência muito kármica. Todo e qualquer Planeta Retrógrado traz uma 

energia profundamente kármica que nos obriga a ir lá. Faz a pessoa ser mais 

lenta, mais insegura naquela energia, o que obriga a pessoa a aprofundar aquela 

energia. 

 

Um Planeta Retrógrado pede mais interiorização, mais libertação de karma e um 

aumento de consciência. 

 

Só o  e a  é que não ficam retrógrados. Os Planeta Retrógrados pessoais 

são mais importantes que os transpessoais, uma vez que os Planetas 

transpessoais ( ,  e ) são mais lentos, havendo naturalmente mais 

pessoas com estes Planetas Retrógrados. 

 

Um Planeta Retrógrado tem mais vontade de reflectir do que de agir. É um 

Planeta que não se está a manifestar naturalmente, está voltado para dentro. A 

energia desse Planeta não é tão evidente, fazendo a pessoa sentir essa energia 

mais a nível interior. Os Planetas Retrógrados dão um grande potencial a nível 

interior. 

 

O facto dos Planetas Retrógrados se encontrarem no hemisfério sul ainda 

intensifica mais a interiorização. Onde temos um Planeta Retrógrado é onde 

temos que trabalhar mais para dentro, mais a nível interior. 

 

Muitos Planetas Retrógrados (+ de 4) pode dar pessoa com dificuldades em 

mostrar o que é, o que sente, misteriosa, escondida. Torna-se difícil conhecê-la 

porque ela própria se está a conhecer. Um Planeta Retrógrado torna a pessoa 

muito individualizada a nível dessa energia. 

 

 

Frase chave de qualquer Planeta Retrógrado: 

Pôr maior consciência nessa energia. 
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 R 

 

Dá pessoa com uma forma de expressar a sua comunicação e todos os aspectos 

a nível da mente mais sensível, mais profunda, mais introvertida. Maior 

facilidade em estabelecer uma ligação entre o pensamento e o sentimento. 

Pessoa que à partida se expressa melhor a escrever do que a falar. Maior 

sensibilidade em relação aos outros, levando mais em consideração os 

sentimentos dos outros. Certa dificuldade em expressar-se, em comunicar. Pode 

dar timidez, pode sentir-se inferior a nível mental em relação aos outros. 

Karmicamente pode significar uma pessoa que utilizou mal as palavras, as ideias, 

distorcendo a verdade em proveito de si própria (fofocas, conversas ou escritos 

difamatórios, críticas). A lição é falar o mais verdadeiramente possível, o mais 

honestamente. 

 

 

♀ R 

 

Dificuldade em expressar os seus próprios valores, afectos. Timidez afectiva. 

Parece insensível. Vem aprender a viver o amor duma forma mais profunda, o 

que à partida dá forte emocionalismo e insegurança emocional. Dificulta a 

expressão dos próprios valores, das próprias escolhas, dos próprios sentimentos, 

dificuldade em exteriorizar. Pessoa que no passado viveu esses valores duma 

forma desprendida e inconsciente, que noutras vidas pode ter usado o poder do 

amor por motivos egoístas, pode ter julgado os outros pela sua aparência. Vem 

aprender a amadurecer os seus valores, os seus sentimentos. A lição é abrir o 

coração aos outros incondicionalmente, procurando a beleza verdadeira de cada 

um. Tendência para a pessoa ser mais fechada, encolhida. Vem reestruturar uma 

nova forma de viver o Amor, sem esperar o retorno. É importante que se ame a 

si própria primeiro e depois os outros. 

 

 

 R  

 

Pessoa com tendência a competir consigo própria, batalha interior, sempre a 

querer ser melhor. Dá um bom desportista, conquistador, individualista, podendo 

ser destrutivo para a própria pessoa. Pode dar constante insatisfação, mas 

também persistência. A pessoa pode ser mais lenta, mais controlada a nível da 

acção, tornando a pessoa mais madura em relação à acção. Pode dar o extremo, 

uma pessoa que reage demasiado ou implode demasiado. Há um medo 

inconsciente de libertar a força física e emocional, a vontade, o desejo, com 

medo de perder o controle. É como se esta pessoa noutras vidas tivesse morto 
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outras pessoas sem pensar, ou tivesse usado a sua força para controlar os mais 

fracos e então nesta vida tem medo de explodir por não controlar os seus actos. 

Também pode dar desequilíbrios sexuais. A lição é tomar consciência da sua 

energia física, usar a sua energia para dar apoio aos demais, sem tentar 

controlar, sendo a recompensa o aumento do seu amor-próprio. Mal vivido pode 

dar problemas de saúde, pois toda a explosão de sentimentos fica lá dentro. 

 

 

 R 

 

Pessoa que forma as suas próprias crenças religiosas, filosofia, que não aceita 

bem o que é ensinado, formulando os seus próprios conceitos, princípios éticos, 

ideias de vida. Tendência para interiorizar a sua própria fé. A resposta sobre a 

vida vem de dentro. Há uma forma de expressão muito própria. Forte 

necessidade de dar sentido à vida. Pessoa que noutras vidas se pode ter 

recusado a ideias novas ou pode ter cedido demasiado às ideias da sociedade da 

altura. Tem que ter consciência. É importante que ponha em causa o seu 

crescimento pessoal interior. Tem que procurar a espiritualidade dentro de si. 

Noutras vidas procurou muito fora, sem nunca pôr em causa. Pessoa que precisa 

de encontrar a sua verdade. 

 

 

 R 

 

Pessoa com muita reserva interior. Pessoa bastante reservada a nível das suas 

resistências. Exigência de disciplina, segurança, controle, firmeza de propósito. 

Necessidade de realizar e acabar o que começa. Insegurança, complexos de 

inferioridade, medo da rejeição por haver muita exigência pessoal. Há uma 

insatisfação constante, tornando-a muito auto-crítica. Dificuldade com relações 

de autoridade (pai, chefe, etc.). Dificuldade em expressar-se, inibe a 

espontaneidade. Dá falta de ambição. Dá grande estruturador, pessoa que dá 

muita segurança aos outros, forte maturidade, com um sentido de humor muito 

próprio. Pessoa que no passado não cumpriu as suas responsabilidades, que foi 

irresponsável nos seus afazeres. Bem trabalhado dá estruturas muito sólidas, 

excelentes professores. Traz uma capacidade forte de ensinar aos outros o valor 

da “missão cumprida”. 

 

 

 R 
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Pessoa que traz fortes poderes de cura, iniciáticos e alquímicos. Necessidade 

muito grande de perceber o oculto, atraindo essas energias para si. Pessoa que 

oferece grande sabedoria e criatividade ao Universo, assim que se entrega à sua 

Alma. Há uma forte percepção desses poderes de sensibilidade perceptiva. 

Pessoa que no passado pode ter usado mal os seus dons, que foi curador ou que 

tentou ajudar os outros e correu mal. Se tiver maus aspectos, pode ter abusado 

desse poder no passado. Pessoa que tem uma forte capacidade de levar Luz aos 

outros. 

 

 

 R 

 

Pode dar uma necessidade de romper com as tradições, com tudo o que é 

estruturado. Necessidade de ir ao encontro da diferença, de ser vista como 

especial, diferente, única, não precisa de ser melhor, basta ser diferente. Pessoa 

que no passado queria mostrar aos outros que era diferente, mas isso não foi 

estruturado. Memória de ser dominado ou de ter dominado os outros, de ter 

abusado duma liberdade que não era sua. Nesta vida tem que ser diferente para 

si e não para mostrar aos outros. 

 

 

 R 

 

Fortes memórias espirituais que levaram a irrealismo, ilusão, escapismo. Pode 

ter sido uma pessoa que se sacrificou muito pelos outros, esquecendo-se de si 

própria. A pessoa não pode ficar nas suas ilusões, tem que aceitar a vida como 

ela é. Pode ter usado mal no passado a sua intuição, os seus poderes espirituais, 

enganando os outros. Sacrifica-se pelos outros, bem trabalhado dá muita 

intuição, forte percepção de si e dos outros. Dedicar-se à arte (música, pintura, 

escultura) ajuda a desbloquear. 

 

 

 R 

 

Pessoa que vem fazer uma profunda regeneração interior, que vem renascer 

depois de uma forte transformação. Capacidade de transformar os outros. 

Pessoa que no passado pode ter transformado os outros sem consciência ou com 

a intenção de aumentar o seu poder. A lição é deixar de querer poder no que 

quer que seja. Não convém acumular as energias implodidas demasiado para 

dentro, pois podem sair da forma errada. Deve auto-gerir-se, deixar sair essas 

energias através do desporto, da música, de alguma actividade. 
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SIGNOS E PLANETAS INTERCEPTADOS 

 

 

 

 

Devido à inclinação do eixo da Terra e ao facto do nosso planeta não ser uma 

esfera perfeita, muitas vezes há uma distorção no tamanho das casas à medida 

que avançamos para norte ou sul do equador. Quando isso acontece, alguns 

signos ficam contidos dentro das casas, ou seja, é um signo que não abre nem 

fecha em lado nenhum, onde não há nenhuma cúspide. Abre num signo (Ex.:) 

e fecha dois signos à frente (Ex.: ), ficando o signo entre os dois interceptado 

(neste caso  está interceptado). Naturalmente, o signo oposto também está 

interceptado. 

 

Se for um signo que fique interceptado significa que essa energia é vivida, 

consciencializada tardiamente, enquanto que se for uma casa significa que é 

nessa área de vida que haverá uma tomada de consciência mais tardia. À partida 

as casas interceptadas são maiores que as outras, sendo por isso muito 

importantes e sendo necessário trabalhar mais essa área de vida, essa energia. 

Quando os Planetas passam nessa casa, por ser maior, passam lá mais tempo. 

Quanto maior a casa, maior a intercepção. 

 

No caso dos Planetas, quando Interceptados, é como se essa energia viesse 

presa, sendo desbloqueada através dos trânsitos. É como se a pessoa fosse 

sendo chamada para ganhar consciência daquela energia. Uma em cada 8 

pessoas tem Planetas Interceptados. 

 

As casas, signos ou Planetas Interceptados significam energias mal vividas no 

passado, tendo uma vertente muito kármica. Há uma certa exigência dum maior 

esforço da parte da pessoa relativamente a essa energia interceptada. Há uma 

dificuldade em encontrar um canal de expressão dessa energia. À partida foram 

muitas vidas onde não nos responsabilizámos pela energia desse Planeta. Pode 

haver uma tendência para a pessoa viver mais o lado negativo desse Planeta do 

que o positivo. 

 

Os Planetas Interceptados transpessoais levam mais tempo a ser 

consciencializados. 
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 I 

 

Falta de consciência do seu real potencial. Numa 1ª fase de vida, a pessoa pode 

sofrer restrições. Pessoa que precisa de encontrar um conforto descobrindo a sua 

expressão criativa. Carência de identidade. 

 

 

 I 

 

Pessoa retraída emocionalmente. Pode criar inseguranças emocionais, podendo 

trazer um sentimento de rejeição mais forte. 

 

 

 I 

 

A pessoa sente-se incompreendida. Também se pode sentir em desacordo, 

desintegrada mentalmente em relação às pessoas à sua volta. Memórias de ter 

sofrido devido à forma como usava o lado mental. 

 

 

♀ I 

 

Dá dificuldade em exteriorizar os seus próprios valores. Pode dar uma pessoa 

que sente que nunca viveu um verdadeiro amor, porque o seu conceito de amor 

tem que ser reestruturado. Tendência para ver o amor de uma forma muito 

pessoal. É muito importante fazer escolhas, tomar decisões, exteriorizar os seus 

sentimentos. 

 

 

 I  
 

Dificuldade em aceder às suas capacidades de iniciativa. Tem que canalizar a sua 

energia yang na direcção de objectivos. Capacidade de transformar o que faz. É 

importante seguir os seus objectivos, tomar iniciativas. 

 

 

 I 

 

Pessoa que traz valores muito próprios. Numa 1ª fase, dá dificuldade em 

expandir para fora. Pode dar carência ou excesso de entusiasmo. É bom que a 

pessoa expanda à sua maneira, sem achar que é dona da razão. 
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 I 

 

Pode dar muita limitação e concentração exagerada. Pode dar pessimismo ou 

pode dar pessoa que não tem noção nenhuma dos seus medos. É importante 

desenvolver uma expressão externa. Pode ser pessoa que exige demasiado de si 

própria. É importante que arrisque em prol de seguir os seus objectivos, sem 

medo de falhar. 

 

 

 I 

 

Dá uma dificuldade em ter a noção da própria ferida. Pode dar tendência para 

fugir do desconforto, preocupando-se em tratar das feridas dos outros para fugir 

de si própria. Pode ser uma ferida que é consciencializada tardiamente. 

 

 

 I 

 

Pode dar dificuldade em aceder à sua própria individualidade, à sua própria 

originalidade. Pessoa com medo do ridículo, medo de ser ela própria. É aquela 

pessoa que tem medo de ser diferente ou faz tudo para ser diferente. Pode dar 

medo de ser controlada. 

 

 

 I 

 

Necessidade de passar despercebida, medo de dar nas vistas, medo de liderar, 

de se afirmar. Tendência para se tornar introspectiva, para se isolar, para as 

ilusões. Excelente aspecto para as artes. Pessoa com maior dificuldade em ligar-

se à matéria. Pode dar pessoa que prefere trabalhar sozinha. Pode dar excesso 

de ideais, tendência para projecções. 

 

 

 I 

 

Falta de noção do controle que a pessoa exerce nessa área de vida, pois à 

partida há memórias de grandes transformações complicadas. É importante que 

se investigue profundamente, fazer trabalho interior. Eventualmente vai 

descobrir que há memórias dolorosas ligadas a violência, morte. 
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DISPOSITOR DO MAPA 

 

 

 

É o planeta que contém a chave para a satisfação ou necessidades do Tema 

Astrológico. 

 

O planeta chave tem que estar satisfeito para que o resto do Mapa possa evoluir, 

fluir e desenvolver-se. 

 

Se houver um planeta que leva com todos no final, esse é o Dispositor Final do 

Mapa. Um Mapa não tem um Dispositor Final quando não há um planeta em que 

todos vão lá parar. 

 

Para descobrir um Dispositor Final no Mapa, tem de haver um planeta no seu 

próprio signo. Se houver dois ou mais planetas no próprio signo, temos dois ou 

mais Dispositores Finais o que não fortalece tanto a análise do Mapa. Se não 

houver planetas nos próprios signos não há Dispositor Final. 

 

 

Recepção Mútua 

 

Quando dois planetas estão na casa um do outro, principalmente em signos um 

do outro. Ex:   e  . Quando acontece a recepção mútua, os dois 

planetas entendem-se melhor, cooperam, aproveita-se o melhor dos dois. 

 

Quando há recepção mútua no Mapa, não há um Dispositor Final absoluto. 
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PLANETAS NOS SIGNOS COMO DISPOSITOR FINAL 

 

 

 

  

 

A chave é a pessoa ser fiel a si própria, ser ela própria. Pessoa muito criativa. 

Tem que aprender a ser um  sem sombra, sem ego. Aprender a ser ela 

própria, brilhando de dentro para fora. 

 

 

  

 

A chave é a segurança emocional. É importante esta pessoa dar um sentido ao 

seu vazio. É uma pessoa com forte sentir, com uma necessidade profunda de 

nutrição emocional. Pessoa que tem de aprender a amar-se, dar colinho a si 

própria. É muito importante encher o seu vazio. Pessoa que traz uma carência 

emocional. 

 

 

  

 

A chave é usar a mente para comunicar, relacionar, informar. É importante esta 

pessoa saber qual a correcta informação, seleccionar a informação que interessa. 

 

 

  

 

É importante a pessoa saber discernir a informação, ou seja, filtrar o que 

realmente interessa. Deve deixar de ser tão analítica e terrena na organização. A 

tendência é ligar-se a uma organização terrena que não a liberta para deixar 

fluir. É muito importante confiar, deixar fluir. Tem que aprender a sentir e não 

racionalizar tanto. 

 

 

♀ 

 

Pessoa com tendência para ficar presa ao conforto e prazeres da matéria. É 

importante usufruir de tudo sem apego. 
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♀ 

 

A chave dá à pessoa tendência para os prazeres que criam dependência. É 

importante a pessoa ter que aprender a viver a sua individualidade dentro de 

qualquer relação, qualquer situação. Aprender a valorizar-se nas relações. 

 

  

 

Certo egoísmo, certa forma de agir individualista, egoísta. A pessoa resolve toda 

a dinâmica do seu Mapa quando começar a usar a cabeça para consciencializar 

que há outros à sua volta com os seus próprios ritmos, deixando de vibrar numa 

energia egóica. Para esta pessoa é muito importante tomar as suas próprias 

iniciativas para dar entendimento às suas próprias energias. 

 

 

  

 

Tendência para ser obsessiva atrás dum desejo. É importante render-se ao 

desejo e aceitar a ordem natural da vida para desbloquear. Tem que desejar o 

que ama e não amar o que deseja. 

 

 

  

 

Pessoa que à partida tem horizontes alargados, fortes idealismos, necessidade de 

expandir. Fortes tendências exageradas para se iludir. Tem que começar a pôr 

em prática, realizar, trazer à Terra. 

 

 

  

 

Há uma tendência para a expansão ilusória; parecido com  , inclui mais 

sentimento e mais transformação, para que todo um sentir se transmute. 

Palavra-chave – compaixão. 

 

 

  

 

Necessidade de estruturar, de responsabilidade, ou seja, enquanto este  não 

assumir responsabilidade pela sua missão, a chave não será resolvida. 
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Há uma necessidade de construção de uma estrutura inovadora, há uma energia 

futurista a ser vivida, a ser vivenciada. 

 

 

  

 

É importante que esta pessoa seja descondicionada, que se liberte de todo e 

qualquer limite imposto por si mesma. É importante que se liberte de todo e 

qualquer condicionamento. 

 

 

  

 

É importante que este  se dilua de toda e qualquer ilusão. É preciso uma 

dissolução da ilusão. Esta pessoa vai ter que passar por profundas 

transformações. 

 

 

  

 

Este dispositor vai-se resolvendo na medida em que se vai regenerando, 

perdendo o poder, na aceitação da sua ordem, na medida em que vai assumindo 

perder o poder para encontrar a sua ordem maior. Necessidade de a pessoa 

perceber que vai ter de deixar a vida fluir. 

 

 

Todos os planetas são vestidos das necessidades dos signos. 

 

O planeta age, o signo caracteriza. 

 

Os planetas agem para satisfazer as necessidade dos signos que regem. 

 

Os signos são a qualidade da energia que o planeta vai usar. 

 

O Dispositor de um planeta num signo é o planeta que rege esse signo, 

ou seja, quem toma conta. 
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DUAS CASAS COM IGUAL SIGNO NA CÚSPIDE 
 

 

 

1ª Casa com 2ª Casa 

 

À partida vai fazer da pessoa uma conquistadora do seu próprio modo de vida. 

Pode fortalecer a identidade. A casa oposta também vai abrir e fechar no mesmo 

signo (oposto). Também pode dar tendência para a pessoa se acomodar no 

conforto de estar consigo própria e de não se esforçar nos relacionamentos. 

Tendência para um certo individualismo. 

 

 

2ª Casa com 3ª Casa 

 

Pessoa que lucra na área da comunicação. Pessoa que já vem com o potencial de 

poder  fazer dinheiro com a comunicação. Também pode dar influência forte dos 

irmãos, vizinhos (pode fazer negócios com irmãos). 

 

 

3ª Casa com 4ª Casa 

 

Infância onde os irmãos têm um peso grande e onde a pessoa pode ter sido mãe 

ou pai para os irmãos ou vice-versa. A infância pode ter sido tumultuosa. A 

comunicação em casa é importante. 

 

 

4ª Casa com 5ª Casa 

 

Pessoa bastante criativa em casa ou que fica até tarde na casa dos pais, ou pode 

dar famílias grandes, ou os amigos dos filhos estão sempre enfiados na sua casa, 

ou pode trabalhar em casa. 

 

 

5ª Casa com 6ª Casa 

 

Necessidade de trabalhar em algo criativo, algo onde possa expressar a sua 

identidade. Pode ser um trabalho que envolva jovens, arte ou desporto. É 

importante que a pessoa goste do que faz. Trabalho e diversão caminham 

juntos. 
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6ª Casa com 7ª Casa 

 

Pode dar a pessoa trabalhar com o cônjuge ou com o público em geral. O 

trabalho pode estar relacionado com o servir o outro. Facilidade em trabalhar 

com os outros. 

 

 

7ª Casa com 8ª Casa 

 

Vantagens na área da psicologia, gerir os negócios dos outros, os bens dos 

outros. Pode dar muita posse, muita dependência nas relações. Pode dar 

excelentes terapeutas regressivos. Pode dar a pessoa viver de heranças ou viver 

dependente dos outros. Pode dar casamento por segurança ou por loucura 

sexual. 

 

 

8ª Casa com 9ª Casa 

 

A publicação e a escrita podem estar ligadas, sexo, novelas, mistérios, bons 

temas para explorar. Excelentes escritores de temas ocultos, professores de 

temas ocultos. Grande afinidade por questões psíquicas místicas, havendo uma 

necessidade constante de estudar temas ocultos. 

 

 

9ª Casa com 10ª Casa 

 

O trabalho envolve viajar. A educação e lei podem desempenhar um papel 

significativo no seu trabalho. Pode dar líderes de grandes empresas. Pessoa que 

pode ser profundamente ajudada pelo público. Pode dar arrogância, ego muito 

grande, tendência para o julgamento. 

 

 

10ª Casa com 11ª Casa 

 

Os amigos podem ser formas de chegar à sua realização profissional. Pode dar 

trabalhar para o estado, grupos, associações. Necessidade de andar para a 

frente com ideais. É importante que naquilo que faz haja uma partilha, haja uma 

consciência grupal. 
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11ª Casa com 12ª Casa 

 

Atracção por tudo o que envolve caridade, ajuda, inter-acção com os outros. 

Bom aspecto para trabalhar como assistente social. É importante que a pessoa 

não se esqueça de si própria, que não perca a noção do seu Eu, por querer tanto 

“salvar o mundo”. Pessoa que gosta de trabalhar nos bastidores, que não gosta 

de dar nas vistas. Aspecto extremamente espiritual. 

 

 

12ª Casa com 1ª Casa 

 

Pessoa que à partida tem uma força interior à sua disposição. Pessoa tímida, 

fechada, insegura, diferente dos outros, que se sente incompreendida. Mas 

também dá a pessoa sentir-se tão bem consigo própria, no seu mundo, que não 

tem necessidade dos outros. Pode dar excesso de isolamento, introversão, 

introspecção. 
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PADRÕES DOS MAPAS ASTROLÓGICOS 

 

 

É o significado, o que quer dizer a forma como os planetas estão dispersos à 

volta do Mapa. Tem haver com a disposição dos planetas à volta do Mapa. 

Para todos os padrões, só contam os 10 planetas, ficam de fora ,  e . 

 

 

SPLASH / ESPALHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste padrão os planetas estão distribuídos à volta do Mapa, não podendo haver 

conjunções (até 9º). A partir do momento em que há uma conjunção, já não é 

considerado um Splash. 

 

À partida é uma pessoa polivalente, pois tem muita energia espalhada por várias 

casas. Pessoa com capacidade de fazer muitas coisas bem, mas que não 

aprofunda, não se especializa em nenhuma. À partida é uma pessoa que tem 

muitos interesses e que é desinibida, o que pode dar dispersão de interesses, 

dispersando a energia em todas as direcções, não se centrando em nada. Tem 

uma tónica geminiana. 

 

 

BUNDLE / FEIXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os planetas estão concentrados em 120º, não havendo oposições. As 

energias ficam todas limitadas e concentradas naquele quadrante, naquela área 

do Mapa. Pode dar pessoa profundamente especializada em determinadas áreas 

e muito limitada noutras. Há um desequilíbrio.  

 

                           

                                      

                                     
                           .             

                                        

                                   

                           

                           

                                     

                                     

                       .                  
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BOWL / TIGELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração mais tensa, pois neste padrão já existem oposições, energias em 

conflito (Ex.: ). 

 

Pode ser pessoa que dê um grande ênfase no seu Eu. A zona que não está 

ocupada é o desafio da pessoa. É uma pessoa que aprende muito através do 

conflito. Há um conflito interior muito grande. 

 

 

BUCKET / BALDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta configuração não tem que haver obrigatoriamente oposições. Há um 

planeta que fica fora da concentração dos outros todos. Esse planeta chama-se 

Asa do Balde.  

 

A Asa é muito importante, podendo ser considerada uma chave para o Tema. 

Pode ser a Asa que fale dos talentos, dos potenciais da pessoa. A Asa representa 

o canal de saída das energias armazenadas no Balde. 

 

Se a asa fica recta ao balde (90º) diz-se que a pessoa sabe o que fazer e que 

providencias tomar. Se inclinar para a esquerda, diz-se que a pessoa perde 

energia em busca dos seus objectivos, tem que fazer um esforço maior. Se 

inclinar para a direita, a pessoa pode exagerar no seu esforço e dar mais do que 

é necessário, dá pessoa que inspira os outros, dá bons professores. 

 

 

 

 

 

                           

                                     

                                     

                       .              

                                            

                                   

                              

                                    Asa 
                                 

                                     

                       .              
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SEE-SAW / BALANCÉ / GANGORRA 

 

 

 

 

 

 

Dois grupos de planetas em  

 

 

Dois grupos de planetas em , duas casas com planetas em . Tem 90º de 

espaço vazio num lado e mais de 60º no outro lado. 

 

Luta constante entre as duas polaridades. À partida é uma pessoa bipolar. 

Tendência para os extremos. Tem que encontrar o meio termo através de muito 

trabalho interior. Pessoa que precisa de aprender a pesar e a equilibrar a sua 

vida, os seus gostos, as suas vontades para conseguir equilibrar os opostos. 

Dificuldade em tomar decisões, em seguir uma mesma estrada muito tempo. Há 

uma tendência para viver em conflito, seja interior ou exteriormente. É 

importante aprender a viver as polaridades opostas para que não haja 

desperdício de energia. 

 

 

LOCOMOTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oposto do Feixe. Todos os planetas estão contidos dentro de 240º, e os 

restantes 120º vazios. 

 

Pessoa em busca constante de crescimento; certa ambição pessoal, a pessoa 

emprega muita força na conquista dos seus objectivos. Tem um lado muito 

prático e pode ir longe quando usa de forma positiva os seus talentos. Pode ser 

manipuladora se o poder não for dirigido positivamente.  

 

Na configuração da locomotiva há sempre um motor, que é o planeta que coloca 

a locomotiva a trabalhar, é o planeta que está à frente, é o primeiro planeta a 

elevar-se no ascendente no sentido dos ponteiros do relógio. Nesta figura é o . 

 

                                 
                                        60º 

                                        
                       .               
    60º                                

                                 
                              

                             

                                         

                                           

                       .               240º 
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SPLAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os planetas estão distribuídos à volta do Mapa, com zonas concentradas, 

com conjunções ou stelliums. 

 

É o mais comum, dá grandes interesses, com muitos trígonos, é um padrão que 

dá muito vigor, muita força de vontade, tendência a ter uma visão universalista. 

Também dá polivalência, conferindo de certa forma uma natureza intensa. 

Pessoa mais persistente nas suas buscas, com forte força interior. É importante a 

pessoa conseguir ir ao fundo de si própria e trabalhar a sua criatividade. 

 

 

 

 

 

                          
                                     

                                     
                           .              
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ASPECTOS PLANETÁRIOS 

 

 

Aspectos Planetários são todos os ângulos que os planetas fazem entre si. As 

relações angulares que os planetas fazem entre si são denominadas como 

aspectos. E esses aspectos vão ter nomes diferentes, consoante os graus dos 

ângulos que os separam. 

 

Planetas – são os actores 

Signos – são os papéis que os actores desempenham 

Casas – são os cenários nos quais a acção se vai desenrolar 

Aspectos – são as formas como os actores desempenham o seu papel 

 

Os aspectos são muito importantes, porque se a forma como os actores se vão 

mostrar, se vão exteriorizar é os aspectos, então, enquanto não se conhece os 

aspectos, a análise é um bocadinho superficial. 

 

 

ORBE 

 

É saber até quanto os planetas se podem ligar. É a margem de tolerância entre 

os planetas, ou seja, é a margem em graus utilizada na definição dos aspectos. 

Uma orbe é o limite em graus entre os planetas. 

 

Quando falamos de planetas pessoais, ou de planetas pessoais com sociais ou 

transpessoais, são sempre aspectos fortes.  

 

 

ASPECTOS MAIORES 

 

Aspectos Orbes/Margem Graus entre si 

 
Oposição  8/9º 180º 

Trígono  8/9º 120º 
Quadratura  8/9º 90º 

Conjunção  8/9º 0º 

Sextil  4/5º 60º 

Quincôncio  4/5º 150º 

 

 

 

 

TIPO DE ASPECTOS 
 

Temos aspectos aplicativos, aspectos exactos e aspectos separativos. Estes 
aspectos tornam-se muito mais significativos nos trânsitos. 
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Aplicativos 

 

  -     -  
10º - (90º) – 15º 
 

Quando o planeta mais rápido está a fazer aspecto antes do mais lento, temos 

um aspecto aplicativo, ou seja, a  ainda não chegou ao  porque ela está a 

10º. O facto de ainda não ter chegado vai fazê-la ganhar força. É um aspecto 
forte. 

 
Exactos 

 

  -     -  
10º - (90º) – 10º 
 

A  está exactamente a fazer  a  no preciso grau. Este é o aspecto mais 

forte, porque ele está mesmo lá em cima, está ali com toda a energia, na fusão 

total e na transformação total. 
 
 

Separativo 
 

  -     -  
10º - (90º) – 8º 
 

É o aspecto menos forte dos três. O planeta mais rápido já passou à frente do 
mais lento, o que quer dizer que passou o grau, já vai à frente; como já vai à 

frente já não tem a mesma força. 
 

 

ASPECTOS MAIORES 

 

 

OPOSIÇÃO -  

 

São dois planetas que fazem um aspecto de 180º entre si, sendo a orbe de 8º. É 

um aspecto formado por dois planetas que estão frente a frente. É um aspecto 

tenso. As  dão-se entre signos opostos, qualidades idênticas e elementos 

complementares (yin com yin, yang com yang – fogo com ar, água com terra). 

Também é um aspecto que apresenta desafios, sendo o desafio a reconciliação 

dos opostos. Ao contrário da , a  reconhece a sua carência, reconhece a sua 

dificuldade. Ela busca o equilíbrio, busca compreender essas duas forças e para 

isso é preciso reconhecer essa carência que existe dentro da pessoa, pois ela na 

vida vai encontrar sempre situações que vão provocar esse reconhecimento. Dá 

tendência para projectar fora o que tem que ser equilibrado dentro. Mas são 

pessoas que à partida atraem mesmo situações exteriores que mostram essas 

necessidades a terem que ser trabalhadas, através dos conflitos, muitas vezes 
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relacionais (amorosos, trabalho, família). Pode dar dificuldades em distinguir o 

que é dela a nível da personalidade e o que é dos outros. Pessoa com muitas  e 

pouca consciência está sempre a apontar o dedo para fora. Mas a  faz com que 

a pessoa sinta que está a ser puxada por duas energias contraditórias, pois são 

signos opostos, havendo esse dilema e conflito constante. O confronto entre a 

pessoa e o objecto exterior a ela. As tensões têm sempre o objectivo de trazer 

resultados de crescimento. 

Palavra–chave – percepção, confronto, face-a-face, conflito que começa no 

exterior. 

 

 

TRÍGONO -  

 

São 120º. Dois planetas que fazem um aspecto de 120º entre si, sendo a orbe 

de 8/9º. Este é o aspecto mais harmonioso, mais fluído. Diz-se que são dons que 

trazemos de outras vidas, ou seja, situações que nós já resolvemos e vivemos 

bem no passado. São planetas que não têm qualquer pressão entre si, são de 

iguais elementos (fogo com fogo, terra com terra, etc.), harmonizam-se, flúem 

um com o outro. Pode acontecer que, a pessoa ao rejeitar viver toda a energia 

das  e , este aspecto possa ser vivido com indolência. Pessoa que aquilo é 

natural nela, mas que pode não aproveitar. Aspecto que pode criar indolência, 

falta de dinamismo, passividade e conformismo. A pessoa nem dá valor aos dons 

que tem, porque para ela é normal. Pode ser um indicador de criatividade, de 

fácil expressão dessa energia. É um aspecto que dá aquela sensação de amor à 

vida, alegria de viver. Facilidade no canal de expressão dessa energia (dos 

planetas e dos signos). São talentos inatos. Os planetas direccionam-se no 

mesmo sentido energético, dentro de uma frequência similar. 

Palavra-chave – fluidez, facilidade, dons, apoio, harmonia, comodismo, 

também pode dar idealismo 

 

 

QUADRATURA -  

 

É um aspecto cuja orbe vai de 90º a 98º, o ângulo é de 90º com orbe de 8º. 

Envolve dois planetas com uma distância de 90º entre si. Diz-se que o potencial 

de qualquer mapa está nas suas . É sem dúvida o aspecto mais tenso de todos. 

Podemos ter , fixas, mutáveis ou cardinais. 

 - cardinais – a acção é mais rápida e facilitada 

 - fixas – a acção é lenta e deliberada, o desafio é maior e mais difícil; 

 - mutáveis – a acção é variável. 
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Podemos considerar a  um aspecto de resistência interna, de tensão interna. As 

 dão-se quase sempre entre signos de igual qualidade, mas de elementos 

diferentes (fogo com terra, ar com água), não complementares (yin/yang). A  é 

vivida de uma forma interiorizada, podendo dar a ideia de a pessoa ter 

bloqueios, porque a própria pessoa também não sabe bem como lidar com 

aquela energia numa 1ª fase, dando uma sensação de pressão, conflitos 

interiores. A pessoa não consegue ver as coisas de frente. É um aspecto muito 

desafiador que pode levar a profundas concretizações, profundas tomadas de 

consciência. É nas tensões geradas pelas  que as pessoas encontram a saída 

para os seus problemas, muitas vezes por desgaste. São os chamados pontos de 

mutação, que nos levam aos nossos desbloqueios. As  no nosso tema mostram 

onde a energia está a ser chamada para ser libertada, através de uma acção de 

determinado tipo afim de que uma nova estrutura possa ser construída. Podemos 

sentir uma  como um aspecto de  forte, portanto a energia da  é parecida 

com a energia de , mesmo muito na questão do medo, a tensão cria medo. A 

pessoa sente-se presa, mas ela está presa às suas memórias; então ela vai ter 

que se libertar desse medo, para mudar toda um forma de estar, de viver, de 

agir contrária aquilo que ela traz.  

 

Como é que se resolvem as ? Através dum trabalho de consciência, de terapia 

regressiva, vivências, experiências de vida, através do tempo, da idade, porque 

não há dúvida que certas coisas só se resolvem com a idade e quando falamos 

em idade, falamos nos aspectos planetários que nos abrem canal. A vida vai 

mostrando a necessidade que a pessoa vai tendo cada vez mais de acalmar essa 

energia de defesa. Numa 1ª fase a  tem muito a ver com as nossas defesas. 

Claro que resolver as nossas  implica muito trabalho interior. As pessoas que 

trazem  entre dois planetas, são realmente chamamentos profundos de libertar 

essa energia, de elevar essa energia uma 8ª acima, deixar de ficar tão preso a 

essa energia pelas razões primárias. 

 

Ex.     , tensão porque o  quer ambição, quer iniciativa, quer 

andar para a frente, quer fazer algo, quer ser independente e a  quer se nutrir, 

relacionar, partilhar, o que gera um conflito interior, porque ela vai procurar nos 

dois, mas depois não sabe lidar com os dois ao mesmo tempo. Também pode 

querer dizer que havia uma certa incompatibilidade entre a mãe e o pai. 

Palavras-chave – desafio, tensão, entrave, obstáculo, frustração, dinamismo 

 

 

SEXTIL -  

 

Ângulos de 60º entre dois planetas, com uma orbe de 5/6º. É um aspecto entre 

planetas com signos com elementos compatíveis (yin com yin, yang com yang), 
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o que facilita na compreensão entre esses dois planetas. O  é aquele que nós 

naturalmente trabalhamos para chegar lá, há essa energia há essa força, há essa 

iniciativa. É aquele que tem a força à flor da pele, é um aspecto em que a pessoa 

trabalha, ganha uma força, ganha uma iniciativa, ganha uma consciência de 

querer andar para a frente e a coisa funciona com esse esforço, com essa 

energia. Mas não é tão bom como o . Porque se a pessoa tem muitas  e 

alguns , a força não é tão grande. Agora, se a pessoa tiver muitas  e alguns 

 a sua natureza faz a pessoa conseguir naturalmente aliviar-se. Só sentindo, só 

na prática de sentir a pessoa. Este aspecto cria uma facilidade na expressão e 

compreensão da pessoa. No  os planetas cooperam um com o outro. É uma 

combinação benéfica, facilita o desempenho dessa energia, cria a necessidade de 

aprender, de desenvolver os aspectos positivos desses planetas; ajuda a que a 

pessoa seja mais objectiva e se sinta mais livre. Este aspecto tem uma tónica 

mental, mais mental que o . O  precisa de fazer para acontecer. O esforço no 

 é maior que o do . Este aspecto tem uma boa capacidade de adaptação, de 

funcionalidade. Também é considerado um aspecto criativo e activo. 

 

Ex.:   , a necessidade dessa  é de liberdade o que corresponde ao 

desejo desse  que é o de tomar iniciativas no sentido de encontrar o seu 

espaço, encontrar a sua pessoa, portanto existe uma harmonia. 

Palavras-chave – compreensão, suporte, oportunidade, auto-expressão, 

aplicação 

 

 

QUINCÔNCIO –  

 

É um aspecto entre dois planetas com um ângulo de 150º entre si, com uma 

orbe de 4/5º, que não têm igual qualidade, nem igual elemento, logo torna-se 

difícil de integrar a força desses dois planetas. Isto significa que a pessoa tem 

que ir fazendo ajustes ao longo da sua vida. Há astrólogos que dizem que um  

é como uma pedra no sapato, que não magoa mas que sentimos que está lá. É 

um aspecto que não é nem bom nem mau, porque nos obriga a trabalhar, mas 

que nos fim não nos dá nenhum “rebuçadinho”. Os  naturalmente também 

pedem uma mudança de atitude entre esses dois planetas, pedem um ajuste da 

energia entre esses dois planetas. A vida pede que a pessoa melhore a relação 

entre esses dois planetas, a pessoa está a ser chamada para trabalhar essa 

energia. A pessoa que traz  vem para trabalhar as mudanças de hábitos em 

relação a esses planetas. Diz-se que mexe muito com a saúde e com as finanças. 

O  cria uma necessidade de trabalhar e compreender todo um aspecto prático 

na vida. Pode dar pessoa pouco prática. Ele pede um ajuste na natureza interna 

da pessoa. 
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Palavras-chave – ajustamento, uma certa pressão, necessidade de 

reorganização, desconforto, irritação 

 

 

Conjunção –  

 

É um aspecto entre dois planetas em que a sua orbe vai de 0º a 8º. Geralmente, 

os dois planetas estão no mesmo signo, mas não é condição necessária. A  

pode ser um aspecto harmonioso como desarmonioso, dependendo dos planetas 

envolvidos. ex.:    é uma  harmoniosa, com muita energia benéfica – 

também pode dar uma pessoa extremamente egocêntrica e que acha que sabe 

tudo;    é uma  desarmoniosa, ou seja, uma energia prejudicial, difícil de 

ser trabalhada – mas também pode dar uma pessoa extremamente responsável 

e madura e que sabe o que é a dor. Claro que isto tem um lado positivo e 

negativo. Aqui temos que perceber o nível de consciência da pessoa. É um 

aspecto forte, importante, de intensa fusão. A tendência é o planeta mais lento 

fundir-se no mais rápido, é como se ele engolisse o mais rápido. É a inter-acção 

entre duas energias de vida. O planeta mais rápido é secundado. As conjunções 

mais fortes são as que envolvem pelo menos um planeta pessoal. Tem um 

ênfase importante na vida da pessoa. 

Palavra-chave: acção, auto-projecção, fusão, união, força e ênfase. 

 

 

ASPECTOS MENORES 

 

 

Todos os aspectos menores têm uma orbe de 1º. 

 

 
SEMISEXTIL -  

 

É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 30º. É um aspecto tenso. 

Também está relacionado com desajustes, mas mais a nível psicológico, mental, 

porque os planetas também estão em signos que não têm nada  a ver uns com 

os outros. 

Palavra-chave: mal-estar, desajuste, pessoa reactiva, mas também é um 

aspecto criativo. 

 

 

SEMIQUADRATURA -  
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É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 45º. É um aspecto tenso, 

embora menos tenso que a quadratura. 

Palavra-chave: irritação. 

 

 

SESQUIQUADRATURA -  

 

É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 135º. É um aspecto menos 

tenso que , mas mais consciente que a . 

Palavra-chave: irritação. 

 

 

QUINTIL - Q 

 

É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 72º. É um aspecto mais 

harmonioso. 

Palavra-chave: talento. 

 

 

BIQUINTIL - bQ 

 

É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 144º. É um aspecto 

harmonioso e dá fortes talentos mentais. 

 

 

SEPTIL - S 

 

É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 51º. É um aspecto muito 

relacionado com dons humanitários. 

 

 

NON AGON - N 

 

É um aspecto em que o ângulo entre os planetas é de 40º. É um aspecto que dá 

boa capacidade de executar ideias. 

 

 

PARALELO 

 

Não tem orbe nenhuma, são mesmo planetas em cima um do outro É muito 

parecido com a . É um aspecto de fusão, comunhão. 
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MODELOS PLANETÁRIOS 

 

 

Modelos Planetários são os conjuntos de planetas com aspectos entre si; são as 

ligações/aspectos entre planetas que unem 3 ou mais planetas. São os desenhos 

que os planetas fazem no centro do mapa com os seus aspectos. 

 

 

STELLIUM 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunção entre três ou mais planetas, ou seja, separados por 9º ou menos. 

Têm que estar em conjunção. A casa onde está o Stellium é muito importante, 

bem como os planetas que são profundamente importantes para a pessoa. Se os 

planetas envolvidos forem pessoais e sociais são ainda mais significativos no 

Tema. 

 

Um Stellium também se chama conjunção múltipla: unidade, independência e 

força. 

 

Um Stellium é uma concentração de força energética. Se a casa oposta não tiver 

planeta nenhum, está em desequilíbrio, uma vez que a força energética está 

concentrada num só sítio, ficando o oposto enfraquecido. 

 

É um factor de força porque há uma grande concentração de energia naquele 

signo, e casa, podendo provocar um aspecto de cegueira, podendo a pessoa ficar 

excessivamente concentrada, naquela energia, a pessoa não vê bem 

(inconsciente). 

 

Pode ser muito impulsiva e ter dificuldade em pedir ajuda, em ouvir os outros. 

 

Ex.    amor e desejo não se distinguem, valoriza algo e quer logo. 

 

T-SQUARE                   

 

É composto por duas  e uma . O planeta que faz as duas  designa-se por 

Apex.  

                                                                                                                                                                                                 

                           .                                                                                           
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É um aspecto muito tenso. Diz-se que se resolve o Apex quando a casa oposta é 

consciencializada e dinamizada. Esta tensão só é arrefecida no signo oposto. 

 

Pessoa que tem mais desafios que o normal, são conflitos interiores que tem de 

resolver. É uma configuração dinâmica, faz a pessoa ir ao encontro do que fica 

por trás das tensões. Dá à pessoa vontade de agir, de realização. 

 

Há Astrólogos que dizem que a energia de um  é semelhante à de . Enquanto 

a pessoa não for lá e não assumir esse medo, não consegue resolver estas 

tensões. 

 

Um  resolvido dá um forte poder pessoal interior. Resolve-se indo ao vértice 

oposto. 

 

Podemos ter  cardinal, fixo ou mutável: 

 

 cardinal – é o menos difícil de resolver, porque os signos cardinais têm alguma 

flexibilidade e querem ir em busca de aprender mais, de agir, de 

tomar iniciativas. Dá coragem. 

 

 fixo – a pessoa resolve de uma forma mais lenta, pois leva mais tempo a 

mudar, mas uma vez resolvido nunca mais volta atrás. É o  mais 

difícil. 

 

 mutável – a pessoa tem pouca persistência. Pode achar que está a resolver, 

mas de repente acontece alguma coisa e a tensão volta. Energia 

que não é fixa, que é inconstante, incerta. 

 

 

 

 

Palavras-chave para os Planetas como Apex: 

 

 - Dá uma instabilidade a nível da identidade, dificuldade em perceber a sua 

identidade. 

 - Pessoa extremamente susceptível aos humores, aos desequilíbrios 

emocionais. 

 - Pessoa muito mental, muito defensiva através da mente; pessoa que pode 

ser fria e reservada. 

 - Pessoa que desiste facilmente se o esforço for demasiado, podendo tornar-se 

preguiçosa. 
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 - Desequilíbrios energéticos a nível da acção; pode ser uma pessoa corajosa, 

que anda para a frente, mas tudo como defesa. 

 - Tendência para o exagero, ilusão, idealismo. Pessoa que pode levar a vida de 

uma forma muito infantil. 

 - Aumenta os medos, as inseguranças da pessoa. A pessoa pode fazer tudo 

com muita cautela ou não fazer. Fazer as coisas com muita paciência e 

persistência pode ser uma fuga. Pode ser pessoa que leva tempo a ganhar 

confiança em relação às suas capacidades. Pode ser pessoa irresponsável. 

 - Tendência a fazer tudo à sua maneira e não querer que os outros interfiram 

em nada. Dá rebeldia, necessidade de se sentir livre, da forma errada. 

Pessoa com muitas discrepâncias de humor e fisicamente instável. 

 - Dá muita ilusão, a pessoa não consegue ver as situações claramente, 

tendência a ver as coisas como ela quer, num sonho. Pessoa com 

imaginação impressionante. 

 - Cria muita frustração, muita manipulação e controlo, medos inconscientes. 

Bem trabalhado pode dar pessoa que vem realizar grandes feitos na 

humanidade. 

 

Em relação ao vértice oposto ao Planeta Apex, é um ponto muito sensível no 

mapa e serve como canal de energia. É importante viver esta energia da casa 

oposta como uma auto descoberta de si mesma para então se equilibrar o . 

 

 

 

 

CRUZ CÓSMICA      

 

É composta por quatro  e duas . É uma configuração muita tensa. 

 

É uma pessoa muito pouco flexível, que vive sob a pressão que ela própria se 

impõe a si própria. Sofre muita tensão, vive sob pressão, dá loucos ou génios. 

Pessoa que traz muitos desafios kármicos.  

 

À partida é uma pessoa que tem necessidade de realização, de agir em busca de 

se sentir realizada. Tendência a sentir-se presa, crucificada. Pode ser uma 

pessoa com enorme estabilidade ou poder de realização. 

 

Pode dar pessoas que têm grandes cargos e realizações na vida, mas sem dúvida 

a pessoa é impulsionada a agir em busca das suas realizações. 
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GRANDE TRIGONO          

 

È composto por três planetas aspectados em . 

 

Configuração extremamente harmoniosa, estável. São dons que já vêm do 

passado, pessoa que vem com sorte, com talentos já adquiridos num passado, já 

tem essa criatividade, em que as energias flúem facilmente. Mas se o resto do 

mapa não tiver aspectos tensos, a pessoa pode estagnar, esta energia benéfica 

pode não ser aproveitada. 

 

 Água – Pessoa com grande mediunidade, forte sensibilidade. Capacidade e 

facilidade em sentir os outros, e ela própria tem facilidade em 

expressar-se emocionalmente. Pessoa que lida bem com o plano 

emocional. 

 

 Fogo – À partida incentiva à acção, à liderança, à coragem, à expansão. 

Capacidade de tomar iniciativas para ir ao encontro dos seus desejos. 

Pessoa que tem toda a energia de fogo bem estruturada. Dá poder de 

realização e capacidade de a pessoa acreditar em si própria. 

 

 Terra – Pessoa que vem com carácter inerente de ter uma boa fidelidade ao 

que se propõe fazer, estabilidade. Capacidade prática, pode ter 

boa segurança interior, segurança pessoal. Pode dar facilidade em 

lidar com dinheiro. 

 

 Ar – Boa capacidade mental, rapidez de raciocínio. Fortes dons de 

inteligência, facilidade em captar muita informação e relacioná-la. 

Pessoa que aprende e comunica facilmente. 

 

Se esta energia não for aproveitada, não for consciencializada numa 1ª fase de 

vida, numa 2ª fase já é mais difícil tirar partido dela. 

 

 

PAPAGAIO / KITE   

 

É composta por três , dois  e uma . 
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È uma configuração muito afortunada, pois tem cinco aspectos harmoniosos e 

um tenso. Dá forte potencial pessoal. Configuração de sorte. 

 

Pessoa com facilidade em fazer mudanças. Dá muita força e muita concentração. 

Também pode dar tendência para desenvolver só uma parte da sua 

personalidade. A  é que faz com que a pessoa vá em busca do equilíbrio destas 

energias. Os  incentivam à acção, à expressão, enquanto que os  são os 

talentos que já vêm com a pessoa. 

 

 

RECTÂNGULO MÍSTICO      

 

Configuração muito rara. Composta por dois  ligados por dois  e duas . 

 

Dá personalidade muito independente, excessivamente independente, o que dá 

dificuldades na área dos relacionamentos. 

 

Traz muitas questões, mas também muitas soluções. Pode ser pessoa que traz 

sorte, bem como capacidade de fazer grandes feitos. Pessoa com capacidade de 

resolver os problemas de formas muito criativas. A mente pode ser o principal 

obstáculo para os problemas, é importante deixar fluir. Mas é uma configuração 

com grandes dons, traz muita originalidade e tudo o que faz pode trazer muito 

bons resultados. 

 

 

YOD      

 

É composto por dois  e um . 

 

Ao planeta que faz os dois  dá-se o nome de Dedo de Deus, ou Dedo do 

Destino, porque há qualquer coisa a apontar para lá. O Dedo de Deus está 

desajustado. É uma configuração desajustada (dois ). Aqui também há Apex. 

 

À partida a pessoa pode ter um destino estranho ou pouco comum pela positiva. 

Ao longo da vida a pessoa vai ser chamada para ajustar a energia do Apex. Tem 

lá muita força, muito potencial, mas existe a tendência para não tirar o máximo 

de partido dessa energia. Obriga a uma transformação. Diz-se que se a pessoa 

não aproveitar as oportunidades que vão surgindo, senão trabalhar este ponto, 
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este  pode criar bloqueios e doenças. A própria vida apresenta situações para 

a pessoa trabalhar este . 

 

É uma pessoa que tem crises de desajustamento nessa área de vida. É um 

encontro com o poder em que a consciência e a capacidade da pessoa é testada. 

É um dilema intenso, podendo dizer-se que é um segredo por revelar, em que as 

intenções não correspondem à realidade. É necessário que haja clarividência, 

clarificar as situações, trazer os segredos à superfície, deixar as coisas 

acontecerem, deixar fluir. 

  

Exige um refinamento e um ajuste. Em qualquer  o planeta que recebe os dois 

  torna-se o ponto fulcral/focal (Apex), onde se deverá dar a devida atenção. A 

pessoa tem que perceber como resolvê-lo. É importante ver onde está o , a 

casa, o signo e qual o planeta.  

 

O ponto do Apex, numa 1ª fase dá indisciplina, irresponsabilidade, preguiça. A 

própria vida vai forçar a pessoa a tomar uma atitude mais cedo ou mais tarde, 

para aproveitar o dom que lá está, obriga a pessoa a ir lá, obriga a uma 

transformação para poder cumprir o seu destino.  

 

 

BOOMERANG      

 

É composto por dois , um  e uma . É um  com uma . 

 

É uma configuração mais tensa que o , mas também mais activa, mais 

dinâmica. 

 

Chama-se boomerang porque é um aspecto que trás uma oportunidade de vida, 

que a vida traz e leva. Diz-se que esta configuração aparece em mapas de 

pessoa em que as oportunidades estão constantemente a aparecer. Vêm e vão. 

 

Com o tempo as oportunidades que não forem aproveitadas podem transformar-

se em grandes frustrações na personalidade da pessoa. Quanto mais perder, 

mais humilde for, menos mental, quanto mais flexível, mais vai viver o dia-a-dia 

e ser capaz de aproveitar os sinais e oportunidades que vão surgindo. Pessoas 

mais flexíveis têm mais facilidade em aproveitar esta configuração. 

 

 



72 

ESTRELA DE DAVID     

 

É composta por dois . É composta por seis  e seis . 

 

É uma configuração muito bonita, harmoniosa, mas também pode ser uma 

configuração em que a pessoa pode não aproveitar os seus dons. Pessoa que é 

muito protegida em tudo o que faz. Boa capacidade de adaptação,  de viver fiel à 

sua essência interior. Dá oportunidades, habilidades brilhantes para comunicar 

com os outros. Dá excelentes comunicadores. Configuração que dá muitas 

oportunidades na vida. Pode haver dispersão de energia, porque a pessoa tem 

jeito para muita coisa, dá-se bem em tudo e interessa-se por tudo, mas não se 

centra em nada, não aprofunda nada.  
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PLANETAS SEM ASPECTOS 

 

 

 

Há Planetas que não estão ligados a nada, que não têm aspectos. Os aspectos 

influenciam e travam os planetas. Os planetas quando não têm aspectos ficam 

mais soltos, mais livres, vivem a sua energia na sua totalidade, é uma energia 

que sobressai na pessoa. Podem ficar com o dobro das qualidades ou com o 

dobro dos defeitos, dependendo da casa, do signo e do dispositor desse planeta. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pessoa com um ego muito grande. Faz com que a pessoa pense que é quem 

quer ser. Pessoa desadaptada do meio, sem limites, pode ser indiferente ao que 

se passa à sua volta. Pessoa muito independente. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pode ser uma pessoa que não tem a noção das suas carências, não se 

envolvendo emocionalmente com nada em especial. Pessoa que não cria laços, 

podendo dar a impressão de ser uma pessoa fria, sem medos, mas que à partida 

vai ter dificuldades nos relacionamentos e na sua capacidade de se fragilizar. 

Tendência a não se envolver, a ser pouco ligada. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Simbolicamente é uma mente separada do coração. Grande controlo mental, 

grande capacidade de análise, de concentração. Mente poderosa. Pessoa com 

tendência a racionalizar demais, controlar, mente que não pára de pensar, que 

não tem descanso. Pode dar um louco. 

 

 

♀ SEM ASPECTOS 

 

Pode dar pessoa ou muito apegada emocionalmente ou muito desapegada. 

Dificuldade em perceber a importância dos relacionamentos, porque tem 

tendência a fugir do amor. Medo de amar, correndo um forte risco de se isolar. 

Pessoa muito presa às sua escolhas. 
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 SEM ASPECTOS 

 

Tendência para ter uma energia, um desejo muito forte. Pode dar profundo 

egoísmo. Pode ser pessoa que não sabe parar, não tem a noção dos seus limites, 

que não se cansa facilmente. Pode dar grandes realizadores, dependendo do 

signo onde está (se for em fogo ninguém os pára). Pessoa que não tem 

consciência, nem capacidade de perceber as necessidades dos outros. 

Necessidade de concretização e realização.  

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pessoa que tem crenças e ideais muito próprios, muito independente. Tendência 

para o excesso, podendo dar uma pessoa fanática. Pode dar pessoa 

fundamentalista, não convencional, inovadora.  

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pessoa com uma profunda noção de responsabilidade, excessiva até. Pessoa 

muito disciplinada, perfeccionista, muito exigente, rigorosa. Pessoa que nunca 

está satisfeita, quer sempre fazer melhor, é um  muito . É aquela pessoa que 

não há pachorra, porque está sempre a pensar no que tem de ser feito. Pessoa 

com dificuldade em relaxar, em se divertir. Falta de espontaneidade, pessoa que 

não se solta facilmente. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

É uma ferida muito profunda na casa onde está. Maior dificuldade em resolvê-lo, 

porque ele não está ligado a nada, por isso a pessoa foge dele mais facilmente. A 

pessoa pode passar mais tempo longe de entrar em contacto com a sua ferida. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pessoa extremamente criativa e original, mas também profundamente louca. 

Excentricidade descontrolada. Pessoa muito solta, rebelde, original. Pode estar 

ligada às artes, informática, electrónica. Pessoa que se sente completamente 
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incompreendida. Dom de criar coisas novas e diferentes, tendo no entanto de 

esperar pelo seu timing, ir ganhando consciência ao longo da vida. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pode dar uma pessoa muito lunática, muito alienada, porque tem uma vertente 

muito espiritual, mas numa primeira fase pode ser muito ilusória, fechando-se no 

seu mundo. Pode dar pessoa excessivamente religiosa, fanática. Forte tendência 

para cair em ilusão. Aspecto muito criativo, artístico, tendência para brilhar 

artisticamente. Pessoas que dizem e criam coisas completamente originais. A 

pessoa só pode estar no colectivo quando já sabe quem é. Forte potencial de 

trazer informação à Terra, depois de consciencializar as suas energias. 

 

 

 SEM ASPECTOS 

 

Pessoa com poder descontrolado e não consciencializado. Muito poder, 

necessidade de controlo absoluto de tudo e de todos. Pessoa que se pode 

destruir totalmente. Pessoa destrutiva, mas que tem capacidade de convencer os 

outros, excelente capacidade de persuasão, de influenciar massas. Depois de 

consciencializado, pode dar uma pessoa muito construtiva neste mundo. 
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AUSÊNCIA DE ASPECTOS 

 

 

 

AUSÊNCIA DE , ,  E ALGUMAS  

 

É um Mapa em que a pessoa leva tempo a evoluir, uma vez que não tem crises 

interiores. Dá pessoa pacífica, que vive em profunda e constante aceitação. Pode 

dar falta de acção. Dificuldade em lidar com tensões, conflitos. Também pode dar 

uma pessoa cuja Alma escolheu uma vida em que não vem evoluir muito, 

embora seja uma Alma que ajuda imenso as pessoas que têm muitas tensões 

interiores. Pessoa que se rende facilmente. 

 

 

Falta de  

 

Pessoa que não vê o que lhe falta, não se apercebe do que tem que trabalhar de 

dentro para fora, não se sente pressionada. Quando surgem problemas evita-os, 

não sabe como resolvê-los, tendo tendência para escolher o caminho mais fácil. 

Pessoa que não sabe porque é infeliz, que vive superficialmente. 

 

 

Falta de  

 

Pode ser pessoa que acha que sabe as respostas, ela é que sabe. Dificuldade em 

perceber o outro. Profundos conflitos relacionais. Tendência a evitar 

relacionamentos. Pode dar problemas de comunicação e uma certa teimosia. 

Pessoa que se pode tornar egoísta e com falta de consciência do que os outros 

esperam dela. 

 

 

Falta de  

 

Pessoa com dificuldade de se ajustar aos outros, aos desejos e necessidades dos 

outros. Pessoa que se pode tornar egoísta e com falta de consciência do que os 

outros esperam dela. 

 

 

 

Falta de  
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Dá falta de intensidade, dá leveza. Pessoa mais solta, mais livre, mais dispersa. 

Pode ser pessoa que não é persistente. 

 

 

 

AUSÊNCIA DE ,  E ALGUMAS  

 

Dá muita tensão. Pode dar pessimismo, pessoa pesada, ríspida, cansativa, pouco 

suave, que não sabe relaxar, que não sabe parar. 

 

 

Falta de  

 

Pessoa que traz poucas facilidades, poucos dons. A pessoa tem que se esforçar 

mais para atingir os seus objectivos. 

 

 

Falta de  

 

Pessoa que tem menos oportunidades na vida. Falta de optimismo. Pessoa com 

pouca persistência, porque não acredita que vai chegar a algum lado. Pouca 

suavidade na vida da pessoa. Tendência a desistir, muito stress, muita 

insatisfação. Pouco trabalho feito de um passado. 
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PLANETAS BEM E MAL ASPECTADOS 

 

 

 

Planetas com aspectos natais ou em trânsito. Todos os aspectos desarmónicos e 

tensos têm tendência a trazer inseguranças à pessoa, pois estão ligados às 

dificuldades kármicas que a fizeram sofrer.  

 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Pessoa que já vem com muito brilho, muita luz, muita auto-estima. Já vem com 

a noção do seu valor. Boa capacidade de iniciativa, de seguir a sua vontade. 

Pessoa muito expressiva, boa líder, criativa. Facilidade em ganhar consciência, 

em conquistar o que gosta e pretende fazer. Pode dar egocentrismo. Pode dar 

personalidade forte. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Forte componente egóica, arrogante, exagerada. Insegurança em relação à sua 

identidade. Liga muito ao que está fora, pessoa muito preocupada com a sua 

imagem. Falta de consciência. 

 

 

 BEM ASPECTADA 

Dá boa nutrição desde a infância. Também pode dar comodismo. Pessoa com um 

lado muito maternal, muito quente. Facilidade em expressar a sua sensibilidade, 

em lidar bem com a sua intuição. Pessoa com facilidade em dar. Facilmente 

acolhe os outros, nutre os outros. À partida dá boa relação com a mãe. 

 

 

 MAL ASPECTADA 

Insegurança emocional, instabilidade emocional. A pessoa agarra-se a tudo para 

encher o seu vazio. Pessoa que vibra muito pela carência. Pessoa muito sensível, 

confusa, carente, com síndrome de se sentir mal amada, com falta de auto 

estima, pode ter tendência para a depressão. Aspecto complicado de resolver. 

Pode dar relação difícil com a mãe. Pode confundir amor com carência. Essência 

extremamente reprimida. 
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 BEM ASPECTADO 

Boa capacidade intelectual, bom discernimento mental. Pessoa comunicativa. 

Pessoa com alguma segurança perante o que sabe e o que diz. Facilidade na 

aprendizagem, na comunicação. Pessoa inteligente, interessante, curiosa, 

perspicaz. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Insegurança mental. Também pode dar pessoa tagarela, sem noção dos seus 

limites. Pessoa confusa, nervosa. Pessoa pouco prática na comunicação. Pode 

dar exagero no seu discurso. Pode dar pessoa que pensa muito e sente pouco. 

Tendência a ser muito mental. Pessoa que já usou mal a palavra no passado. 

Pessoa constantemente presa à mente com medo que a mente a faça sofrer de 

novo. 

 

 

♀ BEM ASPECTADA 

Natureza charmosa, energia feminina equilibrada. Pessoa que preza muito a 

beleza, a harmonia. Pessoa pacifista, sensual, com muito tacto em lidar com os 
outros. Dom de lidar com o social. Beleza atractiva, sensibilidade pessoal.  

 

 

♀ MAL ASPECTADA 

Pessoa preguiçosa. Indecisão constante, comodismo. Pessoa convencida, 

egocêntrica. Síndrome de não ser bem amada, valorizada. Dificuldade em lidar 

com a própria energia feminina. 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Guerreiro, corajoso, conquistador, cheio de iniciativa e coragem. Pioneiro, 

arriscado, energético, pronto para tudo. Acredita facilmente nas suas 

capacidades. Impulsiona a pessoa a andar para a frente e de uma forma 

positiva. 

 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Impulsividade descontrolada, violência, agressividade. Desejos descontrolados. 

Mau uso do desejo e da energia masculina. Intolerância, impaciência, 

inconstância, teimosia, infantilidade, egocentrismo, individualismo, egoísmo. Não 

ouve os outros. 
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 BEM ASPECTADO 

Dá optimismo, expansão, evolução, coragem, jovialidade, energia. Pessoa que é 

amante da vida. Pessoa impulsionadora e com facilidade em encontrar soluções 

para levantar o astral dos outros. Pode ter jeito para crianças, jovens. Precisa de 

espaço e à partida encontra-o. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Pessoa com excesso de optimismo, exagero, rebeldia. Pessoa que não ouve os 

outros, faz o que lhe apetece. Pode dar arrogância, idealismo ilusório, 

egocentrismo. Pessoa que pode não querer crescer, imatura. 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Pessoa que já vem com uma profunda noção de disciplina, persistência. Pessoa 

que sabe esperar, muito fiel, muito dedicada. Pessoa que respeita o tempo, os 

limites. Energia de maturidade. Dá uma boa estrutura, boa força interior. Pessoa 

que transmite segurança aos outros. Dá responsabilidade, paciência, resistência. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Inseguranças, medos, irresponsabilidade numa primeira fase. Pode dar pessoa 

que é uma seca, porque não arrisca, não acredita, não faz. Pode dar pessoa 

pessimista. Inibição, contracção, medo da mudança, medo de arriscar, de 

ultrapassar limites. São memórias dolorosas kármicas. Pode dar timidez, pessoa 

acanhada, fechada. Fraca auto-estima. Tendência de jogar sempre pelo seguro. 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Facilita a aceitação da ferida nas áreas e planetas onde toca. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Agrava a ferida em relação aos planetas que toca. 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Boa dose de ousadia. Pessoa já vem com a noção de liberdade. Tira muito o 

sentido de posse. Coragem, criatividade, rebeldia saudável. Facilidade em fazer 
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mudanças. Originalidade, espontaneidade. Forma muito própria de ser e de 

escolher. À partida dá leveza. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Dá a pessoa sentir-se presa. É uma rebeldia para tentar provar que não é presa, 

mas no fundo sente-se presa. Pessoa muito nervosinha, com muita “arritmia”, 

com dificuldade em estar quieta. A pessoa sente-se desadaptada, desencaixada. 

Pessoa muito inconstante. Medo de se prender. Pessoa que no fundo tem 

dificuldades em dar-se. Insatisfação constante. 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Pessoa que pode ter boa mediunidade, que facilmente acredita em forças 

maiores, no mundo oculto. Já vem com uma espiritualidade trabalhada no 

passado. Pessoa com facilidade em fluir, em fundir-se com o todo. Pessoa que à 

partida tem um ego mais dissolvido. Não dá necessidade de controlar. Dá 

aspecto artístico, pode ser uma forma da pessoa expressar as suas emoções. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Tendência para a ilusão, para seguir os caminhos mais fáceis. Pode dar 

frustração, dificuldade em lidar com a realidade. Falta de limites, falta de força e 

persistência. Pessoa que facilmente entra em vícios, influenciável, fraqueza de 

espírito, pessimismo. Dependências, fugas. Tendência para a vitimização e falta 

de auto-estima. 

 

 

 BEM ASPECTADO 

Dá resistência, regeneração, facilidade em evoluir na área de vida onde está. Dá 

uma persistência saudável e uma boa capacidade de encaixe. A pessoa tem 

primeiro que resolver as suas tensões para aproveitar este aspecto. 

 

 

 MAL ASPECTADO 

Pessoa extremamente manipuladora, principalmente de si própria. Falta de fé. 

Dá uma resistência muito grande. Medo de deixar fluir, medo de abrir mão, 

medo de confiar. Auto-destruição, controle, violência, posse.  a  podem ser 

muito tensas. 
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ASPECTOS DO  

 

 

Todo e qualquer planeta que esteja em aspecto tenso, quando consciencializado 

e trabalhado, pode transformar-se em aspecto harmónico. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Boa harmonia em relação ao consciente e ao inconsciente, entre o yang e o yin. 

Facilidade em lidar com o sexo oposto. A sua vontade corresponde ao que sente. 

Pessoa que já vem com alguma confiança em si. Pessoa de fácil trato e que lida 

com os outros com diplomacia e tacto. Pessoa boa moderadora social e pessoal. 

É uma pessoa de quem se gosta facilmente. Pessoa que não vibra no conflito 

entre a vontade e a necessidade. Pai e mãe que se dão bem. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Profunda tensão interior. Pai e mãe com relação conflituosa. Auto-expressão 

condicionada. Provoca inquietação emocional. Pessoa com dificuldade em ser 

objectiva. Conflito interior desgastante. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO (só pode estar em ) 

Numa primeira fase a pessoa acha que é o que pensa. Intensifica essa postura 

de a pessoa ser o que pensa. Pessoa muito mental. Muito trabalho de conectar-

se com o seu sentir e com a sua vontade. Ou está em  ou não está aspectado. 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO (só pode estar em  ou ) 

Cria uma energia mais feminina, harmoniosa, cativante, charmosa, apelativa. 

Pode dar confusão entre a vontade e os seus valores. Pessoa conformista, 

porque facilmente atrai a energia que precisa. Pessoa vaidosa, diplomata, com 

tendência a seguir o caminho mais fácil. Pode dar uma pessoa superficial, 

materialista, buscando o prazer imediato. Energia romântica, não competitiva. 

Os homens ficam com o lado feminino mais trabalhado e as mulheres ainda mais 

femininas. Tendência a ter bom gosto, artes, estética. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

A vontade e a acção estão em sintonia. Dá determinação, energia positiva, muito 

mérito pessoal. Pessoa com facilidade em ultrapassar obstáculos. Boa força de 
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vontade, coragem. Pode querer dizer que há um pai corajoso, forte, voluntarioso. 

É importante fazer desporto (muito fogo). Qualidade de líder. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Tensão, frustração, irritabilidade. O desejo não corresponde à sua vontade. 

Revolta perante os obstáculos, agressividade. A energia deve ser canalizada 

através de acções construtivas (desporto, etc.). Dá conflitos interiores. Pode dar 

egocentrismo, egoísmo. Tendência para canalizar mal a energia. Impaciência, 

pessoa temperamental. Dá orgulho muito forte. 

 

 

 

ASPECTOS DA  

 

 

 

 -  BEM ASPECTADA 

Tendência para a pessoa achar que é o que sente. Facilidade em expressar-se 

emocionalmente. A pessoa pensa que é o que sente. É uma pessoa com 

facilidade em fazer os outros sentirem o que ela diz. Aspecto sensível. Pode ser 

pessoa com boa memória. Mente ágil, versátil, sensitiva. Facilidade em dizer às 

pessoas o que elas precisam de ouvir. À partida se gostar do que estuda, gosta 

de aprender. Dá uma mãe que explica as coisas. Equilíbrio entre a emoção e a 

mente. À partida tem o dom de fazer os outros abrirem-se. 

 

 

 -  MAL ASPECTADA 

Dificuldade em nutrir-se. Pessoa que vive em conflito entre a razão e a emoção. 

Dificuldade de comunicação. Pode dar dificuldade na comunicação com a mãe. 

Pode dar nervosismo, gaguez, inibição mental, humor variável, complexos 

mentais. Muito sensível ao que os outros pensam dela. Pode falar demais, 

racionalizar demais. 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADA 

Favorece os relacionamentos familiares. Pessoa que consegue integrar as suas 

escolhas com o seu sentir. Incentiva uma natureza feminina. Sabe receber. Pode 

dar charme, tacto, diplomacia. Pessoa que faz escolhas que a vão nutrir. 

Facilidade em criar relacionamentos harmoniosos, afectuosos. Pessoa atenciosa, 
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que abre espaço para receber os outros, para ouvir os outros. Capta as emoções 

do meio ambiente. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADA 

O que a pessoa sente não corresponde ao que escolhe. Medo de acreditar que o 

que sente é o melhor para si. Dá muita carência, falta de auto-estima, dá 

esperar demasiado dos outros. Pode dar desilusões. Atrai relações destrutivas 

para aprender a valorizar o que sente. Dá más escolhas. Carências emocionais 

que causam dependências afectivas; está na relação para ter alguém, para se 

sentir amada, não faz escolhas, alimentando-se da aprovação dos outros, 

preguiçosa, imatura, insegura emocionalmente. Tem que trabalhar a auto-

estima, desenvolver o seu valor próprio para evitar desilusões e relações tensas 

e destrutivas. 

 

 

 -  BEM ASPECTADA  

A pessoa age em função daquilo que sente. Dá a pessoa intuir qual é uma boa 

acção ou não. Força emocional. Pode dar bom instinto de sobrevivência. À 

partida dá talentos físicos. Pode dar pessoa que sabe gerir as suas paixões e 

emoções. Pode dar muita importância ao físico. Pessoa apaixonada pela vida. 

Pessoa que acha que tudo se resolve. Não gosta de vitimizações nos outros nem 

o faz. 

 

 

 -  MAL ASPECTADA  

Aspecto de carência. Pessoa que age para não sentir. O que a pessoa deseja não 

corresponde ao que sente. Dá paixão, descontrole, imaturidade, impulsividade. 

Pode dar tensão com a mãe. É uma  reactiva. Reage para não sentir.  que se 

quer convencer que é mais forte do que realmente é. Pessoa que explode mais 

com as pessoas mais próximas. Pessoa temperamental, muito emotiva. Dá 

impaciência. É bom fazer desporto, estar na natureza. 

 

 

 

ASPECTOS DE  
 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO (não faz maus aspectos) 
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Excelente savoir-faire nas suas palavras. Bom conversador. Muita facilidade em 

dizer coisas bonitas. Pessoa com muita sociabilidade. Estimula a energia de 

justiça. Boa capacidade de ouvir os outros, de respeitar os outros. Pessoa que 

não gosta de competição e cria ambientes de harmonia à sua volta. Pode dar 

sentido de humor. É importante estimular-se mentalmente. Pessoa que diz as 

verdades sem magoar e que respeita a opinião dos outros. Dom para as artes, 

estética, imaginação. Adora falar. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que consegue explicar bem o que vai fazer e põe em prática. 

Comunicador entusiasta. Pode dar bom líder. Explica tudo e depois faz. Dá 

determinação. Pessoa que faz o que diz. Forte capacidade de saber o que quer. 

Pessoa directa e que gosta de desafios mentais. Mente activa, convincente. 

Pessoa que não perde tempo com rodeios, sabe o que quer. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Tensão entre o que a pessoa pensa e o que deseja. Pode dar impaciência. Pessoa 

que se exalta facilmente. Agressividade mental, verbal. Pessoa que atropela os 

outros a falar. Pode dar pessoa que fala muito alto. Pode dar preguiça mental. 

Dificuldade em ouvir os outros. Falta de tacto nas palavras. É importante 

aprender a ouvir os pontos de vista dos outros. 

 

 

 

ASPECTOS DE  

 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO 

Pessoa que consegue facilmente unir o desejo à escolha. Equilíbrio entre desejo e 

escolhas. Dá uma energia apaixonada, certo magnetismo pessoal. Tendência 

para a expressão espontânea e segura. Pessoa que se expressa com vivacidade e 

intensidade. Boas capacidades atléticas. Dom de juntar pessoas. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO (incluindo ) 

Confusão interior entre a energia feminina e a masculina. Tensão entre desejo e 

valores. Nem sempre o que a pessoa valoriza é o que deseja. Pode dar paixões. 
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Desequilíbrio entre o amor e a paixão. Pessoa que pode ser instintiva, reactiva. 

Pode criar muito sentimentos extremos, paixão / ódio. 

 

 

 

ASPECTOS DE  
 

 

 

 -  BEM ASPECTADO (incluindo ) 

É aquela pessoa que traz um anjinho forte, porque a sua vontade corresponde 

aquilo que a pessoa quer expandir, aquilo que a pessoa quer da vida. Fé muito 

forte. Pessoa que vê o lado positivo da vida. Pode dar pessoa que ganha 

consciência sem passar por crises. Dá optimismo, expansão. Dá uma identidade 

luminosa, não há limitações. Dá facilidade da pessoa acreditar que supera as 

suas crises. Pessoa que atrai sorte na vida. Pode dar excesso de auto-

importância, ingenuidade (acredita em tudo). Pessoa generosa. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO  

Pode dar ingenuidade, exagero, arrogância, egocentrismo, impaciência, 

despreocupação, pessoa ostensiva. Pode dar pessoa mentirosa, pelo seu 

exagero. Pessoa que tem que trabalhar a disciplina. Pode dar pai imponente, pai 

com poder, bon vivant. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Pessoa que se expressa facilmente, pessoa emotiva. Pode dar intuição. Pessoa 

que expressa facilmente o que sente. Certo exagero emocional. Pessoa muito 

agradável, que à partida foi bem nutrida na infância. Dá simpatia, optimismo, 

bom idealismo, generosidade. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO  

Pode dar exagero emocional. Pode ter havido ou sobre ou sub-protecção da mãe. 

À partida há um desequilíbrio entre a relação mãe/filho. Pode dar preguiça, 

leviandade, não ter limites a nível da expressão emocional. Tem que ter cuidado 

para evitar imprudências e a lei do menor esforço. Pode dar hábitos 

extravagantes. 
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 -  BEM ASPECTADO  

Mente positiva. Pode ser boa conselheira. Pessoa esperta, perspicaz, rápida. 

Pessoa com bom astral. Pode dar pessoa que pode falar muito alto. Pode dar 

excelente vendedor. Favorece os estudos, a comunicação no plano mental. 

Pessoa que precisa e adora aprender. Facilidade em lidar com ideias novas. Boa 

capacidade de persuasão. Excelente líder. Pode dar pessoa criativa. Pessoa que 

diz o que pensa. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO  

Tendência para a mentira, para o exagero. Pode dar arrogância, impaciência, 

idealismo excessivo. Pode dar fanatismo. Fé mal gerida. Dificuldade em integrar 

o lado concreto e racional da mente. O lado prático não corresponde ao lado 

mental. 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO  

Pode ser um Don Juan. Pessoa muito desejada, adorada, muito optimista, muito 

atraente. Quando gosta, gosta imenso. Forte amor pelo que escolhe e pelo que 

gosta. Bom contacto social. Vida amorosa expansiva. Pessoa sincera e franca. 

Pode dar bons casamentos. Facilidade em ser popular no meio onde está 

integrada pela sua natureza afectiva. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO  

Pode dar despreocupação excessiva. Preguiça, lei do menor esforço. Tem que 

aprender a parar e a avaliar as suas escolhas. Tendência para o exagero. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Tudo em que a pessoa acredita, ela age, avança. Pessoa que age muito em 

função daquilo em que acredita, que quer. Dá muito entusiasmo, muito 

optimismo. Pessoa com facilidade em resolver situações. Pessoa que parte para a 

acção de uma forma positiva. Pessoa que arrisca. Facilidade em obter êxito no 

plano material ou social. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO  
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Dá egocentrismo, egoísmo, radicalismo, fanatismo, idealismo exagerado. Pessoa 

que não sabe parar, que não ouve os outros. Pode dar desejos desmedidos. Pode 

dar individualismo. Confunde desejo com amor. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Pode dar pessoa com mais coragem para enfrentar os seus medos. Dá uma certa 

maturidade em relação à vida. Aquilo que a pessoa quer expandir corresponde 

ao que quer estruturar. É um  com raízes. Facilidade na vida social, política. 

Faz com que a pessoa tenha o optimismo “bloqueado”. Pode dar pessoa 

pessimista. Boa relação entre optimismo e prudência. Bom equilíbrio entre a 

necessidade de expansão e consolidação. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO (incluindo ) 

Pode dar pessimismo. Oscila entre o optimismo e o pessimismo. Chamamento 

muito forte para a pessoa trabalhar a disciplina. Conflito entre o que a pessoa 

quer expandir e o seu medo. Pode dar impaciência, pessoa tensa, inflexível. Pode 

dar pessoa indisciplinada. Pode dar extremismo. Não há dúvida que neste 

aspecto o tempo é o Mestre para a resolução desta tensão.  

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Capacidade de acreditar que vai viver bem com a sua própria ferida. Noção que a 

ferida lhe vai dar força para avançar. Capacidade de crescer com a ferida, que a 

torna melhor pessoa, de dar entendimento à sua necessidade e origem. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO (incluindo ) 

Tendência para fazer da ferida maior do que ela é, para criar drama à volta da 

ferida. Tendência de agir, expandir para fugir da própria ferida. Falta de limites 

relativamente às melhores atitudes em relação à sua cura, logo à dos outros 

também.  

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Mente aberta. Necessidade de crescer com nova informação, com nova energia. 

Energia de inovação, ideais originais, energia visionária. Boa intuição. Pode dar 

boa “nervoseira”, “arritmia”. Pessoa com tendência para se dar com todo o tipo 

de gente. O conhecimento é muito importante. Gosta imenso das ideias dos 
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outros, mesmo que sejam estranhas. Energia muito “light”. Boa relação no meio 

social e amizades. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO  

Pode dar rebeldia, radicalismo, ideais irreais. Pessoa que à partida tem mais 

dificuldade em ter a sua liberdade, em sentir-se mesmo livre. Tem que aprender 

a integrar a energia dos dois pólos na prática, universalmente. Nem demasiado 

idealista, nem demasiado excêntrico. Pode dar optimismo completamente irreal. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Pessoa que se sente profundamente satisfeita a ajudar o próximo. Aspecto 

humanitário. Dedicação a uma causa construtiva humanitária. Pessoa que 

acredita em causas que fazem sentir. Facilmente acredita numa causa maior. 

Dom para se dedicar a uma causa colectiva. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO  

Pessoa que se projecta demais nos sonhos. Tendência para desilusões. Aspecto 

que tem que trabalhar os limites, que tem necessidade de cair na real. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO (incluindo ) 

Dá capacidade da pessoa se regenerar mais facilmente, de ultrapassar as crises. 

Força magnética. Boa capacidade de realização. Dá forte optimismo, boa 

estrutura. Pessoa que quando acredita numa coisa a leva até ao fim. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO (incluindo ) 

Tendência para o exagero, muita dificuldade em mudar os seus ideais, as suas 

crenças. Pode dar pessoa dogmática e pouco tolerante. Pode dar o exercer poder 

para ter controle. Pode dar ambição desmedida. Normalmente a pessoa precisa 

de um trânsito feroz para mudar as suas crenças. A própria pessoa limita a sua 

felicidade na sua teimosia. Tem que procurar aceitar e compreender as suas 

limitações antes de julgar a vida e os outros.  

 

 

 

Responsabilidade é estar pronto para a resposta quando ela é pedida.  
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ASPECTOS DE  

 

 

 

 -  BEM ASPECTADO  

Faz a pessoa centrar-se, dá consciência de si próprio. Dá maturidade. Dá uma 

auto-disciplina, noção de equilíbrio. Pessoa firme, determinada, prudente. Pessoa 

que quando determina fazer uma coisa, vai até ao fim. Capacidade de trabalho, 

de fazer as coisas bem feitas. Pessoa que sabe respeitar o tempo. Forte sentido 

de responsabilidade. Pessoa que precisa de tempo, disciplina, estabilidade para 

concretizar os seus projectos. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO (incluindo ) 

Dá rigidez, fraca auto-estima, pessimismo, medos. Pessoa que atrai muitos 

obstáculos porque a sua energia é pesada, é pessimista. Dá muitos medos, 

muita defesa. Muito medo de mostrar quem é. Atrai um pai que teve uma vida 

dura, que nunca deu um elogio, um pai que não fala muito em sentimentos. 

Pode dar inflexibilidade. Aspecto relacionado com o convencional, com o 

tradicional. Pessoa desconfiada, céptica, exigente, insegura. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que facilmente é muito fiel aos seus sentimentos. Pessoa com facilidade 

em nutrir-se. Maturidade emocional. Pode dar bom sentido prático no lidar com 

as emoções. Pessoa reservada a nível emocional. Energia conservadora, 

estruturada, fiel e pouco arriscada. Paciência e sentido prático nos seus afazeres 

domésticos, boa capacidade organizacional e administrativa. Funcional e procura 

a utilidade.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Medo de sentir. Dá muita insegurança. Medo de se responsabilizar pelo seu 

sentir. Síndrome de ser mal amada. Pessoa que vem aprender a amar-se. Pessoa 

que procura o amor fora, ser aceite fora. Dá melancolia, muita carência, 

insegurança emocional. Pessoa que vem desnutrida, que sente falta de colo. Este 

aspecto pede uma profunda libertação de dependências e vazios do passado. 

Energia pesada e fria. Sentimento de falta de protecção. É necessário um esforço 
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da pessoa para se nutrir, para se fortalecer, confiar em si própria. Pode dar 

dificuldade na relação com a mãe, ou responsabilidade, frieza. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Boa cabeça. Certa maturidade a nível dos pensamentos. Mente disciplinada, 

organizada, eficaz na forma como expressa as suas ideias. Pessoa que comunica 

de forma organizada e estruturada. Boa capacidade oratória. Maturidade. Pessoa 

que transmite segurança aos outros. Dá prudência, cautela. Boa capacidade de 

ganhar consciência.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Certa arritmia mental, medo de falar. Dificuldade da própria pessoa em relação 

ao que pensa ou ao que tem para dizer. Complexos mentais. Certa inibição a 

nível da comunicação. Pode ser uma pessoa que teve uma educação rígida ou 

que não entendeu a educação que teve.  

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO 

Pessoa que está bem integrada com as suas escolhas, com os seus valores. 

Pessoa que é fiel ao que escolhe. Postura sólida. Há uma boa prudência, 

lealdade, segurança inerente na sua personalidade. Dá paciência. Pessoa que 

transmite segurança aos outros. A estabilidade e a segurança são conquistadas 

com o tempo. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO 

Dá melancolia, tristeza. Sentimentos bloqueados. Pode dar pessimismo. Pessoa 

com constantes mecanismos de defesa. Pessoa que vem aprender a construir 

atitudes mais abertas em relação ao amor, a ter coragem de fazer as suas 

escolhas.  

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que é concentrada na sua acção. Dom de acabar o que começa. Dá boa 

disciplina a nível dos afazeres. Paciência a nível da acção, persistência, 

fidelidade, dedicação. Não há dispersão energética. Pessoa exigente em termos 

práticos e profissionais, determinada. 
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 -  MAL ASPECTADO 

Medo de agir, medo de errar, insegurança a nível da acção. Dá inércia, porque a 

própria pessoa é demasiado austera consigo mesma. Pessoa que tem mesmo de 

agir naquilo que vai estruturando. Pessoa que se castra a si própria, que cria 

barreiras a si mesma. Dificuldade em se afirmar, bloqueios de um passado que 

afectam o seu modo de agir. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que tem montes de ideias novas e originais e que consegue pô-las em 

prática. Concretização de ideias futuristas, originais, diferentes. Pessoa que pode 

trazer originalidade à Terra. Pessoa que tem o dom de gerir grupos, de libertar 

as mentalidades dos outros através da prática. Pessoa que parece louca, mas 

que tem disciplina para pôr em prática.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa com muita dificuldade em acreditar nas suas ideias. Cria uma tensão 

interior. Pode dar oscilação entre prisão e liberdade, entre optimismo e 

pessimismo. Medo de arriscar, certa resistência perante a liberdade. Pessoa que 

à partida abusou da liberdade no passado. Pode criar opressão, tensão entre 

iniciativa e maneira de pensar. Tensão entre os apelos do passado e os apelos do 

futuro, entre a inovação e a tradição. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa com a capacidade de trazer a espiritualidade à Terra. Pessoa que aquilo 

que sente e cria a nível sensitivo e intuitivo facilmente põe em prática. Pessoa 

que não se perde facilmente no mundo invisível. Dá inspiração, intuição. Aspecto 

muito bom para uma pessoa que esteja ligada às artes. Habilidade para dar 

forma às inspirações e sinais vindos da esfera do inconsciente colectivo. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa que tem dificuldade em integrar a informação do Céu com a informação 

da Terra. Pessoa que vai ter que perceber que a informação do passado já não 

encaixa na informação do futuro. Medo de acreditar, medo de ter fé. Certo 

cepticismo. Medo de perder o controle. Pessoa que tem medo de deixar ir, de 

deixar fluir. Dificuldade em polarizar a personalidade egocêntrica e a integração 

no seio colectivo; tem que derrubar as próprias barreiras, os seus limites, tem 

que perceber que os modelos do passado já não servem para o seu 
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desenvolvimento. É necessário criar empatia humana sem medos, procurar não 

se iludir e ver as coisas como elas são, construindo projectos objectivos. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

À partida há uma facilidade em estruturar todo um poder inerente da pessoa. 

Pessoa com imensa resistência. Pode ser uma pessoa que assume cargos 

pesados e responsabilidades fortes. Pessoa que traz memórias de poder. 

Capacidade em organizar e dirigir a sua vontade em função de objectivos 

concretos, boa disciplina, trabalho árduo, poder e determinação.  

 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Má relação com responsabilidade austera. Pessoa que não lida bem com regras 

impostas. Medo de ter poder, medo de se confrontar com o poder existente, pois 

já correu mal no passado. Pessoa que sente pressão exterior, social e que atrai 

essa pressão. Pessoa muito controladora. Tensão a nível das estruturas sociais o 

que depois se reflecte na esfera individual. Pessoa que sente o peso e a pressão 

exterior sobre si, limitando o seu campo de acção. Tem que procurar transformar 

os aspectos mais rígidos da sua personalidade sem se deixar levar pelo seu 

desejo de controlar as situações. 

 

 

O homem é a ponte entre o Céu e a Terra.  

 

 

 

ASPECTOS DE  
 

 

Semelhante ao Kiron nos signos.  

 

 diz-nos onde nós viemos aprender a ser úteis a nós próprios.  faz com que 

a pessoa seja sempre melhor para os outros do que para ela própria; dá à 

pessoa a capacidade de colocar os outros a fazer, a sentir coisas boas, que eles 

próprios nunca conseguiram sentir, são os curadores feridos. Faz a pessoa ter 

muita dificuldade em pensar nela. Onde  esta no mapa é onde a pessoa se 

sente melhor a fazer pelos outros do que por ela própria.  
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 -  BEM ASPECTADO 

A pessoa pode trazer memórias de se sentir especial na área onde  está. A 

pessoa pode sentir que vem numa missão especial a nível da sua identidade. Há 

um propósito de vir espalhar essa sua fé, essa sua luz, trabalhando a sua 

criatividade e a sua auto-expressão. Pessoa com uma forte habilidade para 

ajudar os outros a encontrar a sua auto expressão e criatividade. Pode ser uma 

pessoa que leve luz aos outros, que leve fé e esperança. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pode dar profundos complexos. Tendência de achar que está sempre a ser 

criticada. Dá falta de auto-estima, muita sensibilidade à crítica. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Facilidade em nutrir os outros, em dar colinho aos outros, em ajudar os outros a 

lidar com as suas carências. Pessoa que já vem com a consciência de auto-

nutrição, auto-aceitação. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa com tendência para sentir que a mãe não tinha tempo para ela, ou que 

nunca a compreendeu. Tendência para achar que os outros também não a 

entendem, não sentem como ela. Muita sensibilidade às críticas, à frieza.  

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Facilidade em falar na sua dor, na sua ferida. Facilidade em explicar aos outros o 

que os outros têm. Pode dar muita inspiração. Facilidade em entender as mentes 

dos outros. Forte capacidade de comunicar e ensinar. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pode dar insegurança a nível mental. Pessoa que se sente incompreendida. Pode 

fazer com que a pessoa ache que fala bem quando não fala e vice-versa, achar 

que fala mal mas afinal fala e pensa bem.  

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO 
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Pode dar um dom para as artes, para criar harmonia. Pode ser uma pessoa que 

incentive os outros a valorizarem-se. Pode ser pessoa que sabe o que gosta ou 

pode dar pessoa que foge da sua ferida através dos bens materiais. Pode ter 

jeito para dar concelhos financeiros, investimentos. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO 

Pessoa que se desvaloriza, que se sente mal-amada. Pessoa com dificuldade de 

tirar prazer das situações, das vivências. Pessoa que se preocupa demasiado 

com os outros, que facilmente se esquece de si própria. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que aquilo que faz traz sentido. Pessoa que tem o dom de puxar os 

outros para a frente. Capacidade de agir consoante o sentir, de pôr em prática o 

que sente. Estimula a iniciativa nos outros. Está relacionado com o físico, ajudar 

os outros a trabalharem-se através do físico. Ex. treinar um desportista para ser 

campeão. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa reprimida, com a sensação de inadequação. Pode dar agressividade, 

certezas falsas. Insegurança a nível da acção. Pode dar mau uso da sua própria 

energia. Pode dar pessoa repressiva consigo própria. Pessoa muito passiva, 

devido à sua insegurança a nível da acção, acumulando tensões interiores. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa com boa fé para acreditar na aceitação da sua ferida. Pode ser uma 

pessoa que ache que a ferida já está aceite, o que às vezes não corresponde à 

verdade. Pessoa com vontade de crescer, de aprender. Capacidade de encher os 

outros de optimismo, fazer os outros acreditarem neles próprios, terem vontade 

de crescer, aprender. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa com uma certa arrogância, que tem sempre respostas para os outros, 

mas para si própria não, escondendo os seus problemas e dúvidas. Pode dar falta 

de fé interior. Pode ser uma pessoa sem fé nenhuma ou que deturpe a fé. Pessoa 

que se vira muito para fora, para não aceder à própria ferida. É importante que a 
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pessoa saiba sentir antes de falar. Pode dar aquela pessoa que se acha iluminada 

(inspira mais os outros que a si própria). 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pode dar forte disciplina no sentido da aceitação dos próprios limites, das 

próprias responsabilidades. Pessoa que pode ajudar os outros a estruturarem-se. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa que é muito controladora para fugir da própria ferida. Dá falta de fé, 

pessimismo. Pode dar desresponsabilização perante o seu trabalho interior. Pode 

dar um lado muito sério na pessoa, um lado duro. Pode dar organizador 

exagerado, problemas com os pais (severidade), dificuldade em relaxar, medos, 

inseguranças, muito medo de perder, depressiva, medo de arriscar. Dificuldade 

em acreditar em si própria pela sua auto-exigência. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pode ser uma pessoa genial, com facilidade em ver mais longe. Pode ajudar a 

abrir mentalidades. Facilidade em sair de padrões rígidos. Facilidade em arriscar, 

em se conectar a informações futuristas. Pode encontrar curas através de 

explorações e experiências pessoais. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Dificuldade em lidar com as emoções, medo de se sentir presa, medo de arriscar, 

de se dar, de mostrar o que sente. Pode ser pessoa que vê tudo e não sente 

nada. Tendência para ser do contra. Tendência para chocar os outros. A pessoa 

tem de deixar de ser revolucionária e aceitar as suas emoções, a sua rebeldia 

interior, conseguindo assim pôr em prática a sua originalidade. Tem que 

trabalhar a aceitação da realidade, aceitar as suas emoções para que então o 

verdadeiro génio interior possa fluir. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pode dar grande inspiração, mediunidade, sentir as coisas profundamente. Dá 

forte dons para arte, humanitarismo, imaginação. Pessoa voluntariosa. 

Capacidade de se sacrificar em prol de algo, de viver o amor incondicional, de 

trazer informação do Céu. Capacidade de fazer os outros sonhar e perder 

defesas. 
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 -  MAL ASPECTADO 

Dificuldade em viver a realidade, a matéria. Pode haver a fuga do sentir. Pode 

dar profunda propensão para vícios. Tendência para confundir intuição com 

sonho, amor com paixão, desejo com amor. Pessoa que se vitimiza. Pode dar 

muita repressão. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoas com muito poder, facilidade em manipular. Pessoa que é protectora dos 

fracos. Energia dominadora. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Dá agressividade, frustração. Pode dar explosões, querer dominar tudo para 

esconder a sua insegurança e fraqueza interior. Dificuldade em se fragilizar. 

Pessoa que traz familiares com energia de poder, de manipulação. Tem que 

aprender a canalizar a energia positivamente para não se auto-destruir. É muito 

importante encontrar formas de exteriorizar construtivamente toda esta tensão 

para que não haja explosões interiores. 

 

 

 

ASPECTOS DE  
 
 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Boa facilidade em seguir a sua vontade. Pessoa com forma de pensar e ser 

inovadora, original. À partida não se preocupa com o que os outros pensam. Dá 

uma energia forte de humanitarismo. Pessoa que se adapta bem a novas ideias, 

novas filosofias. Pessoa que não se compromete muito. Pessoa com estilo, moda 

muito própria. Pode dar pai amigo.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Rebeldia. Pessoa que acha que a liberdade é fazer tudo à sua maneira, mesmo 

criando desarmonia fora. Memórias de ter vivido a liberdade de forma agressiva, 

egóica. Dá ansiedade, nervosismo, inquietude, reacções repentinas. Pode dar pai 
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ausente ou pai que a pessoa não percebe. Tendência a não gostar de 

compromissos e a ser do contra. Pessoa que pode mudar de um dia para o outro. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que já traz dons de se saber nutrir a si própria, sem ter que se moldar ao 

exterior. Facilidade da pessoa se nutrir de uma forma livre. Excelente intuição. O 

amor está ligado à liberdade. À partida dá mãe amiga. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pode dar o confundir rejeição com liberdade. Pode dar pessoa fria. A pessoa ou 

acha a mãe estranha ou quer uma liberdade que a mãe não dá. Pode dar 

também uma mãe que não sabe dar colinho e que fala imenso, ou mãe ausente. 

Dificuldade em criar raízes, em receber. Pessoa insegura, mal nutrida, que não 

se quer prender. À partida dá pessoa muito carente, embora não pareça. Pessoa 

que não suporta pessoas que se vitimizam ou piegas. Muito relacionado com as 

mulheres da nossa vida. Se for homem pode atrair mulheres desprendidas, 

estranhas. Vem aprender a perceber que o amor é liberdade, entregarmo-nos ao 

amor não é perder liberdade. Dificuldade em lidar com fragilidades. Atrai muitas 

rupturas, sendo ela própria a atrair isso na medida em que já vem com muitos 

medos da ruptura, muita resistência. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Facilidade em falar e pensar. Boa cabeça. Pessoa visionária. Profunda e forte 

inteligência, originalidade, criatividade. Pessoa que tem sempre vontade de 

aprender mais qualquer coisa. À partida é uma pessoa diferente do comum. 

Pessoa perspicaz. Facilidade em receber informação do Céu. Pode ser pessoa que 

brinca com as palavras e que procura o sentido das palavras. Rapidez de 

raciocínio. Pessoa diferente na maneira de olhar para as coisas e na maneira de 

pensar. Livre, não gosta do comum, tem de estar sempre a mudar.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Dá pessoa impaciente, irritável. Pode ser uma pessoa que atropela as outras, 

pessoa que acha que sabe tudo. Pode dar discurso frio. Pode dar gaguez ou 

pessoa que fala muito depressa. Pode dar pessoa que se cansa muito porque não 

gere bem a energia mental. Pode dar falta de ar. Pessoa que quer à força que os 

outros acreditem nela, mas tem que perceber que ela tem que se trabalhar 

interiormente para ser ela própria a acreditar em si primeiro. Dá arritmia, muito 
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cansaço mental, porque há uma tensão entre a forma de falar e de pensar. 

Dificuldade em perceber os seus problemas pessoais, os seus problemas de 

rejeição. Pode dar fortes problemas de respiração. Pode dar pessoa que tem 

medo de mostrar o que sente, utilizando muito a mente para fugir das suas 

fragilidades. 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO 

Faz as suas escolhas independentemente do que os outros pensem. Vem renovar 

o seu sistema de valores. Gosta do que é diferente, novo, original, tudo o que 

fica para lá do convencional. Dá relações difíceis. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO 

Postura de rebeldia. Pode ser pessoa que rejeita a própria energia feminina. Pode 

ser pessoa com medo de se dar, atraindo relações estranhas. Medo de se 

entregar, de se envolver emocionalmente. Tendência para ser do contra, para 

mostrar o oposto do que realmente sente. Medo de mostrar as suas 

inseguranças, adoptando uma atitude que cria espaço, tudo para se proteger. Ex. 

 protege-se na acção, no espaço que cria e guarda para si (são os Peter Pan). 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que à partida age em prol do que acredita. Acção original e diferente. 

Necessidade de agir no sentido de criar coisas novas. Facilidade em agir de uma 

forma livre e espontânea. Pessoa que gosta de tudo o que é radical, o que é 

arriscado. Ex. pilotos de Fórmula 1, desportos radicais.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Falta de noção dos limites, radicalismo sem controle, rebeldia, arritmia. Há uma 

forte intranquilidade e insatisfação interior. Pessoa rápida, variável, inconstante, 

imprevisível, impaciente. É muito importante que faça processo interior. Se for 

mulher atrai homens desligados, distantes. Pode ser aquela criança que julga 

que tem liberdade, quando isso não corresponde à verdade. Dá uma energia 

muito masculina. Pessoa que à partida precisa de muito espaço. Pessoa que atrai 

muitos acidentes. 
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A água encontra sempre uma saída, sem persistir.  

 

 

 

ASPECTOS DE  

 

 

Qualquer bom aspecto de  dá bons curadores. Qualquer aspecto de  pede 

uma fluidez, o desligar da matéria.  precisa de espaço para sonhar. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Sensibilidade. Capacidade de aceitação de tudo em geral. Dá a pessoa ter 

consciência que existe um guia, uma força maior. À partida dá paz interior, 

imaginação, intuição, dotes artísticos, criativos, pessoa sonhadora. Muito 

receptiva a uma vida psíquica. Precisa muito de momentos de contemplação. 

Fortes dons intuitivos. O contacto com a natureza é importante. 

 

 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa que idealiza demais, que se ilude muito. Tendência para um certo 

idealismo. Quer o mundo cor-de-rosa para fugir à realidade. Tendência para 

vícios. Dá vitimização. Pode dar pessoa que se sacrifica muito, que dá demasiado 

para fugir de si própria. Pessoa irrealista, medo de assumir responsabilidade. 

Tendência a desistir, sentir-se um mártir. Pais ausentes ou sacrificados. A sua 

realização depende de um forte sentimento de unidade e fusão com a vida. Tem 

que aprender a aceitar as desilusões como uma forma de crescimento e 

consciencialização.  

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Grande sensibilidade, dedicação aos outros. Muita intuição. Pode dar vidência, 

mediunidade, inspiração, visões. Forte intuição, forte contacto com o mundo do 

inconsciente. Tem que entrar em empatia com tudo para se sentir bem. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 
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Pode dar pessoa influenciável. Excesso de sensibilidade tornando-se uma pessoa 

melindrosa. Dá vitimização. Fuga à realidade, dependências, tendência para 

extremos. A sua carência emocional é suprimida na sua entrega aos outros 

incondicionalmente. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa que escreve lindamente. Pode ser um excelente contador de histórias. 

Pessoa que tem o dom de fazer os outros sonhar. Pessoa que capta facilmente as 

mensagens do inconsciente. Imaginação fértil, a mente funciona através da 

intuição, percepção. Poderá sentir facilmente os pensamentos e motivações das 

pessoas com quem se relaciona. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa que se ilude muito, tendo dificuldade em falar no que sente. Pode dar 

insegurança a nível da fala. Pessoa que não liga a pormenores. Cabeça fraca 

para as coisas da matéria. Dá lentidão, confusão. Pode dar pessoa que fala mais 

no que quer acredita que realmente é. Pensamentos ilusórios. Tendência para 

não analisar. Dispersão, desorganização ao nível mental. Pode ser distraída, 

desconfiada em relação aos outros. Tem que trabalhar o discernimento e a 

análise para poder ser mais honesta e impessoal. 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO 

Ilusões no amor. A pessoa apaixona-se pelas coisas facilmente. Numa primeira 

fase provoca desilusões, mesmo sendo um aspecto harmonioso. Dá capacidade 

de viver um amor incondicional. Pessoa com dotes artísticos, românticos, 

poéticos. Dá grande sensibilidade a nível geral. Pode dar o dom para as relações 

humanas.  mexe com o colectivo, mas de uma forma indirecta. Ele destrói 

limites, barreiras. É um aspecto que dá empatia. Predisposição, capacidade de 

entender as dores dos outros. Compaixão, compassividade, paciência. As suas 

relações têm que estar relacionadas com algo que não seja material, onde haja 

sintonia psíquica e de ideais. Pessoa que precisa de ter espaço para sonhar.  

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO 

Profundas desilusões, principalmente nas suas escolhas. Muita sensibilidade, 

muitos dotes artísticos. Pessoa que fantasia muito. Pessoa que vem aprender a 

viver no mundo real, deixar de sonhar com situações impossíveis. É importante a 
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pessoa partilhar os seus sonhos, as suas ilusões, para perceber se está a iludir-

se demais ou não. É importante pôr em prática aquilo que sonha. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

A pessoa já sabe agir consoante é hora. A pessoa já tem a intuição de quando 

agir. A pessoa age em sintonia com a sua intuição. Dá dotes artísticos. 

Refinamento da energia sexual. Pode dar pessoa que tem facilidade em chorar. 

Dá a intuição de perceber quando é a altura ideal para a agir. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Pode dar impotência no modo de agir. Dá insegurança na acção. Dificuldade em 

acreditar na sua capacidade de agir. Falta de assertividade. Dificuldade em lidar 

com o tempo. Pode dar homossexualidade, por haver dificuldade em lidar com a 

energia feminina. Pode dar preguiça, comodismo. Dá pessoa mole, pouco firme. 

A pessoa tem que aprender a refinar o seu desejo. É importante expressar-se 

artisticamente. Pessoa que precisa de perder as “horas”. 

 

 

 

A felicidade está em conseguirmos ser os nossos melhores amigos.  

 

 

 

 

ASPECTOS DE  

 

 

Quando  toca qualquer planeta pessoal traz ao de cima uma energia de 

poder, de controle. Se for harmonioso há memórias de poder. Se for 

desarmonioso, a pessoa traz memórias de ter usado mal o poder. Há um medo 

que as coisas não corram bem, medo de perder. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Memórias de ter sido bem sucedida em seguir a sua vontade. Forte capacidade 

de fazer face aos obstáculos e dificuldades que lhe são propostas pela vida. 

Pessoa voluntariosa. Capacidade de transformar a própria energia. Pode dar 

concentração, persistência, energia construtiva. Pode ultrapassar metas que à 

partida pareciam impossíveis. Aspecto fortalecedor.  
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 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa com medo pavoroso de perder o controle, achando que controla os outros 

e a si própria. Imagem ou presença do pai muito forte na pessoa. Dá um forte 

auto-controle. Pessoa que atrai situações de poder, porque carrega essa energia. 

Forte ambição de poder, de dominar. Pessoa que tem que aprender a olhar para 

si própria e perceber porque atrai as situações. Pessoa competitiva. Deve deixar 

de ser tão radical nas suas atitudes, trabalhar a sua revolta interior. Dá relação 

difícil com o pai, ou difícil de entender, de aceitar. Tem que procurar ser mais 

construtiva consigo mesma. Tem que aprender a deixar fluir, aceitar, para que 

consiga aceitar as fraquezas e as virtudes no ser humano. Medo de se fragilizar, 

de deixar sair a criança interior, de perder o controle sobre as coisas. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Capacidade de renovar emocionalmente. Capacidade de juntar a vontade à 

intuição, à imaginação. Fidelidade ao que sente. Relação forte com a mãe ou 

mãe forte. Capacidade de gestão emocional. Pode ajudar a um equilíbrio 

emocional. Pessoa que transmite segurança. Pessoa que é capaz de intuir coisas 

que não são ditas.  

 

 

 -  MAL ASPECTADO 

Mãe que exerce controle, ou que não o faz, mas a pessoa acha que sim. A 

própria pessoa vai exercer esse controle emocional nas pessoas que quer na sua 

vida, por insegurança. Pode dar impulsividade, instinto de sobrevivência. Pessoa 

que se torna muito útil e necessária, para os outros precisarem dela, tudo por 

insegurança. Sensação de que falta sempre algo, pois quer certezas impossíveis, 

exigência emocional muito forte. Deve procurar adaptar-se à sua necessidade de 

transformação, aceitar os limites e os desafios da vida como etapas de 

crescimento, morrer para o passado e renascer para o futuro. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Mente penetrante e incisiva. Boa capacidade de análise e uma forte vontade de ir 

ao fundo das questões. Racionaliza tudo o que é do seu interesse. Grandes 

aptidões psicológicas de absorção e concentração. Boa cabeça. 

 

 

 -  MAL ASPECTADO 
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Pessoa céptica, com muito controle mental. Pessoa desconfiada, obstinada, que 

precisa de ver para crer. O plano mental e o plano da vontade têm que encontrar 

um equilíbrio. Pode dar inflexibilidade mental. Nem sempre o que a pessoa quer 

é o que pensa, ou nem sempre o que pensa é o que quer. É importante aprender 

a ultrapassar o domínio lógico e racional. Esta pessoa vai atrair situações 

teóricas que não vai conseguir entender, sendo preciso passar por situações 

práticas para conseguir perceber. 

 

 

 - ♀ BEM ASPECTADO 

Percepção ligada às emoções, ao sentir. Pessoa que exerce uma disciplina, uma 

fidelidade perante o que escolhe. Pessoa em que a área afectiva é importante. 

Certo dom perante as relações. Pessoa em que o amor ajuda a transformar-se 

numa pessoa melhor. Aqui a palavra-chave é a vontade. A vontade e a escolha 

da pessoa caminham juntas, a sua escolha corresponde à sua vontade. Pessoa 

que sabe equilibrar a sua exigência, que não exige mais do que dá. 

 

 

 - ♀ MAL ASPECTADO 

A sua vontade entra em conflito com as suas escolhas. Conflito interno que 

impulsiona a exercer controle sobre o que quer. Provoca obsessões. Memórias de 

perdas violentas. Medo de perder muito forte. Relações de envolvimento 

emocional e físico fortes e descontroladas, desejos fortes e intensos, atracções e 

repulsões frequentes em relação aos outros. Pessoa que atrai paixões, loucuras, 

coisas fora do normal que oscilam entre amor e ódio, entre os extremos. A sua 

vida está sujeita a grandes transformações nesta área (tudo o que  toca 

transforma). Este aspecto atrai roturas, cortes afectivos. Pessoa que aprende 

através de separações e isolamentos. Necessidade de renascer para novos 

valores. 

 

 

 -  BEM ASPECTADO 

Pessoa com muita força. Dá garra, energia a nível da acção e da concretização. 

Dá força de vontade, iniciativa, persistência. Dá vontade forte de lutar a favor 

das suas causas. Certa facilidade para regenerar os seus desejos. Há uma 

capacidade de conquista do que a pessoa quer. A vontade está em sintonia com 

o desejo, com a acção. 
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 -  MAL ASPECTADO 

Pessoa emocionalmente violenta, agressiva, descontrolada, manipuladora, 

passional, desejos desequilibrados. Pessoa que cansa pela sua persistência. Má 

canalização de energia. Muita resistência. Obsessão a nível do desejo. A pessoa 

ama o que deseja. É um aspecto que pede muita regeneração a nível do desejo. 

Dá desejos muito fortes. Dá um ego muito grande. A pessoa tem que deixar de 

se identificar com esse desejo, com esse ego. É importante praticar desporto 

para desactivar a impulsão interior. 
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METODOLOGIA DE INTERPRETAÇÃO DO MAPA NATAL 

 

 

 

1 – ANALISAR A  E A  

 

Analisar o signo onde a cauda e a cabeça do dragão se encontram, o elemento, 

as casas onde se encontram e o planeta regente dos signos onde se encontram. 

 

 

2 – ASSINATURA DO MAPA OU MARCA 

 

Para além do signo da pessoa, há uma outra energia que explica como é que a 

pessoa pode eventualmente expressar o seu próprio signo. Energia também 

muito forte no mapa. Quando se faz a marca, vê-se logo qual é o elemento 

predominante do mapa. 

 

 

3 – QUALIDADE PREDOMINANTE E CARÊNCIA DO MAPA 

 

Quantos planetas estão em signos fixos, mutáveis ou cardinais; nas casas 

também é extremamente importante. Ver se a cruz é fixa, cardinal ou mutável. 

 

 

4 – DISPOSITOR DO MAPA 

 

Há mapas que têm dispositor e há mapas que não têm. Se houver algum planeta 

no seu próprio signo, procura-se o dispositor. Se não houver nenhum planeta no 

próprio signo, não se procura. 

 

 

5 - DIGNIDADES (ver a força dos planetas) 

 

Essenciais 

Relacionado com onde é que os planetas têm mais força e onde é que têm 

menos força, nos signos. É extremamente importante, analisar se os planetas 

estão exaltados (em casa do “amigo”), em exílio (no signo oposto), em regência 

(próprio signo) ou em queda (não gosta muito de estar ali). 

Acidentais 

Relacionado com onde é que os planetas têm mais força e onde é que têm 

menos força, nas casas. 
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6 – PLANETAS EM CASAS ANGULARES (casas dos eixos, 1, 4, 7, 10)  

 

Quando há planetas nestas casas é bastante significativo. É uma pessoa que à 

partida tem boas capacidades de iniciativa, que tem uma boa compreensão da 

missão. É uma energia cardinal. Verificar também se existem planetas conjuntos 

ao MC, FC, ASC ou DESC. 

 

7 - PLANETA REGENTE DO MAPA  

 

Pode ser o regente do ascendente ou não. Também pode ser um planeta que 

esteja conjunto ao Ascendente. 

 

8 – SINGLETON 

 

Procurar no mapa um único planeta no hemisfério, elemento, qualidade, 

yin/yang, quadrante, modalidade. É importante porque é o único que tem aquela 

energia naquele mapa, carregando essa responsabilidade. 

 

9 – REGRA DOS 3 OU DUBLWEMY 

 

É muito importante. São vários aspectos no mapa que dizem a mesma coisa, que 

repetem a mesma informação. 

Encontrar no mapa 3 coisas que confirmam a mesma coisa, aumenta o grau de 

confiança e certeza. Regra dos 3: 1- possibilidade, 2- probabilidade, 3- certeza. 

Ex.  6ª Casa (complexo brutal a nível mental, a nível de rotina e estrutura), 

 na 3ª casa (mais uma vez uma casa mental, uma ferida mental e ferida de 

irmãos também);    (aquilo que eu digo não faz sentido, aquilo em que eu 

acredito ainda cria mais insegurança mental, instabilidade mental). Esta pessoa 

tem um profundo trabalho mental a fazer a nível das suas inseguranças, a nível 

da sua diferença. 

 

10 – IDENTIFICAR O PADRÃO PLANETÁRIO 

 

Configuração planetária, se existe e qual (balde, see saw, cruz cósmica, 

locomotiva, etc.). 

 

11 - PLANETA MAIS ELEVADO NO MAPA 

 

Este planeta tem dentro dele a energia que a pessoa vem pôr na sociedade, a 

vocação da pessoa (vocare – chamamento de Deus). Este planeta vai ter a carga 

energética do que a pessoa vem fazer. Pode estar em  ao MC ou não, se 
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estiver mais forte fica. É o planeta da casa 9 ou 10 que está mais próximo do 

MC. Condiciona-nos na direcção de vida. 

 

 

12 – PLANETA DOMINANTE 

 

Trata-se de um planeta que pela sua posição de destaque sobressai no mapa. 

 

Como determinar o Planeta Dominante: 

 

1. Ver quais os planetas angulares (casas 1, 4, 7 ou 10), conjuntos aos eixos 

MC, FC, ASC ou DESC. 

2. Ver se há planetas conjuntos ao  e/ou à  , principalmente se for 

regente do ASC. Ex.: ACS  com   . 
3. Ver se há Stellium e qual o regente desse signo e casa. 

Ex.: , ♀,  em  - regente é  que é muito importante no Mapa. 

4. Ver se o regente do ASC (regente do Mapa) está numa posição forte. Ex.: 

em regência, exaltado, casa do seu elemento, se tem muitos aspectos 

(quer vermelhos, quer verdes), se faz parte do Stellium. 

5. Ver qual o planeta no Mapa mais aspectado, é o mais forte. 

6. Se ao chegarmos aqui não há nenhum planeta que se repita várias vezes é 

porque não há uma dominante planetária, mas há vários planetas 

importantes. 

 

 

13 - RECEPÇÃO MUTUA 

 

Ver se há recepção mútua, ou seja, planetas que estão nos signos opostos, ou 

seja, cada planeta está no signo do outro (   -  ). À partida há uma 

propensão para os planetas se ajudarem mutuamente, o que normalmente só 

acontece no momento em que se ganha consciência. 

 

14 - PLANETA APEX 

 

Planeta que carrega as duas  vai ser resolvido na casa oposta. São planetas 

que estão em tensão e têm que ser profundamente trabalhados. 

 

 

15 – ÁREAS MAIS SOBRECARREGADAS DE PLANETAS 

Uma concentração de planetas numa casa, num signo, num quadrante ou num 

hemisfério. Ex.: Stellium. 
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16 – ASPECTOS DOS PLANETAS PESSOAIS E SOCIAIS AOS OUTROS 

 

Analisar profundamente todos os aspectos dos planetas pessoais e sociais. 

 

 

17 – SUBMARCA 

Ver a casa predominante. 

 

 

18 – CASAS INTERCEPTADAS 

 

Estas casas falam-nos da energia desses dois eixos mal vividas. Quando existem 

planetas nessas casas, são planetas que estão de certa forma presos, 

condicionados, aprisionados até a pessoa fazer a viragem e fazer a aceitação das 

suas incapacidades. 

 

19 - PLANETAS RETRÓGRADOS 

 

São planetas que nos falam de energia mal vivida no passado. Mas como são 

retrógrados, há memórias profundas dessas más vivências e são planetas que já 

vêm com outro cuidado, o que pode ser bom quando o cuidado for com 

consciência e pode ser mau quando o cuidado é nunca lá ir. À partida os planetas 

retrógrados são um aspecto maravilhoso, porque já há uma consciência do 

passado que a energia não pode ser vivida da mesma maneira. Deve-se analisar 

principalmente os pessoais e os sociais. 

 

 

20 – PLANETA ASPECTADO COM O SEU DISPOSITOR OU COM O REGENTE 

DA CASA 

 

Quando um planeta está aspectado com o seu dispositor ou com o regente da 

casa onde se encontra.  

Ex.:   ;  4ª casa   na 7ª casa. 

 

 

21 – PLANETA ORIENTAL 

 

É o planeta que passa o ASC primeiro que o . Fala da nossa vocação. 
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22 – ANALISAR O MAPA NUMA 8ª SUPERIOR 

 

Ver o regente do ASC numa 8ª superior. Não se deve falar neste assunto a não 

ser que se perceba durante a consulta que o cliente está preparado e aberto para 

esta informação. 

 

 

METODOLOGIA DE INTERPRETAÇÃO DE MAPA NATAL 
KÁRMICAMENTE 

 

 

1º PRESSUPOSTO DE ABORDAGEM 

 

Um Mapa fala-nos de dois temas: 

          A - QUEM FUI? 

          B - QUEM DEVO VIR A SER? 

 

O Mapa não fala de quem é que eu estou a ser no momento. O Astrólogo vai ter 

que ser sensível e estudioso para perceber, em convívio com o cliente, qual é o 

nível de consciência do cliente naquele momento. 

 

Ensina três tempos de relação com a Vida: 

         - PASSADO 

         - PRESENTE 

         - FUTURO – depende de como a pessoa limpa o passado e vive o presente 

 

Cada horóscopo contém potencialmente o dinamismo do Movimento cósmico 

evolutivo: 

         - DE ONDE VENHO 

         - PARA ONDE VOU (a nível de missão) 

 

 

A - QUEM FUI? 

 

 

1º Ver o Signo e a Casa onde se encontra a Cauda do Dragão ( )  

 

É extremamente importante ver em que elemento a  está. O signo e a casa. O 

signo vai ajudar a perceber as características de um passado; a casa é a área de 

vida que já vivemos, onde já depositámos muita energia. 
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Analisar o Planeta que rege o signo da . Analisar os seus aspectos positivos e 

negativos, principalmente  a outros planetas. 

 

 

2º Ver o Fundo do Céu (FC) 

 

A pessoa não pode trabalhar a sua cauda, sem trabalhar primeiro a sua base, ou 

seja, a sua família. A pessoa tem que perceber porque atraiu a família que tem. 

Que tipo de infância é que se propôs ter, a sua criança interior, a sua relação 

familiar, os seus traumas. O FC informa sobre a energia condicionada pelas 

memórias de infância e o propósito de realização a atingir.  

 

O movimento ascendente do FC para MC simboliza a subida das energias 

inconscientes para a consciência. Ao percebermos o FC estamos a abrir para 

perceber o MC. 

 

Ver o signo do FC, ver o regente deste signo (em que casa e signo está e que 

aspectos faz). 

 

 

3º Ver a posição de   

 

 simboliza a experiência que vimos adquirir nesta encarnação. Contem o nó 

kármico, uma memória dolorosa que as suas defesas encerram, memórias de 

vidas passadas difíceis de enfrentar. Mostra as nossas maiores inseguranças, os 

nossos maiores medos, as nossas maiores defesas. O signo onde  se encontra, 

revela a experiência que vimos adquirir, capaz de nos libertar desse medo 

inconsciente. 

 

Como se resolve ?: 

Numa 1ª Fase:  defende o EU quando ainda condicionado pelo medo do 

passado, é amigo do ego, arranja esquemas para não ir ao medo. 

Numa 2ª Fase: quando  ganha consciência, deixa de se defender e passa a 

responsabilizar-se pelo que é. Passa a direccionar o EU para a experiência, 

responsabiliza-se pelo seu medo, já não foge. 

 

CRISE = oportunidade, seleccionar, questionar, colocar em causa decisões. Uma 

crise é uma oportunidade de crescimento. 

 

O regente e os aspectos do signo onde  se encontra são a chave do medo que 

 transporta. 
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Ex.   6ª CASA  regente é ; é este que vamos analisar na casa, signo e 

aspectos. 

 

 

4º Ver a posição de  

 

 simboliza o velho ego, energia que vem do passado. Numa primeira fase 

simboliza a força de sobrevivência que se identifica com a auto imagem e o 

poder do EU. Tem que se morrer para a culpa, para o medo de ser rejeitado, 

para libertar medos inconscientes. Tem que se morrer para o velho ego que acha 

que tem poder sobre nós. O  simboliza o potencial de quem podemos vir a 

ser. Não nascemos a saber quem somos. Vimos de , da força de quem 

éramos, para o , a descoberta de quem viemos ser. 

Os aspectos de  e do  informam sobre a dinâmica deste processo, sobre o 

passado e futuro. É  que nos diz (signo e casa onde se encontra) onde está o 

nosso verdadeiro potencial. Quando transmutado é a nossa força, a força do que 

viemos vir a ser. O  regenerado no signo e na casa onde se encontra 

(analisar o regente da casa e os seus aspectos) dá ao  a consciência de uma 

nova identidade, a identidade que viemos descobrir nesta encarnação.  

 

 

5º Analisar a cúspide da casa 12 (em que signo abre) 

 

À partida a casa 12 representa a energia das nossas últimas vidas. Diz-se que o 

planeta que rege a casa 12 é a chave do último nó de ego que impede a rendição 

da personalidade à Alma, entrega incondicional do Eu à Vida. O seu signo 

regente e os aspectos do regente informam sobre qual o último medo a vencer. 

Sem a experiência de anulação do ego na casa 12, não se nasce no Ascendente 

para a verdadeira identidade desta encarnação. 

 

Já os Mestres Alquimistas diziam que cada homem nasce duas vezes.  

Primeira, o nascimento biológico, afirmando-se ainda através da identidade da 

sua última vida – QUEM FUI 

Segunda, nascimento alquímico, nascer para o Espírito, para a Alma, morrendo 

para a sua antiga identidade e nascendo como alguém novo, ainda desconhecido 

– QUEM DEVO VIR A SER. 

 

 

6º Ver a posição da  
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A  está muito relacionada com o passado, com o vazio da Alma. Simboliza o 

maior vazio da pessoa, qual o seu plano inconsciente, o que prende a pessoa ao 

passado. A  está muito relacionada com a rejeição, com o abandono. Enquanto 

não resolvemos a nossa  , estamos a “disparar” os planetas todos do mapa. 

O melhor Mestre é aquele que não cria dependência nos seus discípulos. Só 

resolvendo a  é que podemos nascer pelo Ascendente para a verdadeira 

identidade desta encarnação, vibrar no nosso regente esotérico do nosso 

Ascendente. 

 

 

B - QUEM DEVO VIR A SER 

 

 

7º Ver MC 

 

É onde temos de chegar. É o que viemos vir a ser nesta sociedade. O MC 

simboliza para onde o tempo e a ascensão das energias nos encaminham. Define 

o objectivo a atingir em termos de responsabilidade social. É lá a nossa 

confrontação adulta e responsável com o mundo. É no MC que nos confrontamos 

com a nossa estrutura, porque o MC está directamente dependente do FC. Se a 

nossa casa 4 não estiver resolvida, consciencializada, não se está a trabalhar 

bem no MC. Só se vai verdadeiramente ao MC pela resolução e tomada de 

consciência das energias encapsuladas na memória da infância, identificada com 

a casa 4 ou FC. Subir do FC ao MC representa uma lenta ascensão que 

pressupõe a resolução de duas . 

FC  ASC – ensina o meu poder de iniciativa frente à vida. 

FC  DESC – como me confronto emocionalmente com os outros. É a dinâmica 

dos relacionamentos. A aprendizagem do Amor. 

O MC é extremamente importante porque nos explica a forma como temos que 

actuar na sociedade. A pessoa só se sente realizada no MC quando já tiver 

resolvido a relação com a sua família. O regente do MC informa sobre a 

responsabilidade que cada um vai assumir sobre a sociedade em que nasceu. 

 

 

8º Ver a Cabeça do Dragão ( ) 

 

A  é o propósito desta encarnação, para onde vamos, o objectivo a atingir. 

Ensina o nosso projecto, o nosso Dharma, o que vimos trazer à vida. Simboliza a 

síntese harmoniosa de todos os conflitos e energias do tema natal. Chegar à  é 

resolver as tantas vidas que tivemos para trás. A  liberta de uma forma 

consciente as sucessivas conquistas de todos os tempos de vida. 

 



114 

 

9º  na sua fase adulta e responsável. 

 

Ver qual a resposta de  numa fase adulta, responsável e estruturada. 

 

10º Ver  

 

Onde  se encontra é onde o Dharma se realiza, ou seja, onde a experiência do 

passado ( ) e o apelo ao futuro ( ) se harmonizam. É  que harmoniza estas 

duas energias. É o ponto onde venho aprender ser útil a mim mesma, onde me 

ponho em primeiro lugar sem ego. O  trabalhado é aceitarmos as coisas como 

são, aceitar aquilo que é para nós. Aceitar que eu sou o que sou, eu tenho o que 

tenho, eu sinto o que sinto e tenho que me respeitar, pois só assim consigo 

aceitar uma Ordem Maior. 

 

 

11º Ver a Roda da Fortuna  

A  é o ponto de equilíbrio sobre a Terra da tensão criada pelo  e pela , as 

duas polaridades do Ser. Onde se encontra é o ponto de plena realização onde a 

personalidade e a Alma se encontram, onde encontram a síntese perfeita e 

harmoniosa da sua relação sobre a Terra. 

 

 

 

SÍNTESE 

 

Numa primeira etapa de vida vivemos sob o poder do velho ego, sob a força do 

N, que simboliza a conquista de poder da nossa antiga personalidade.  

Todos numa primeira resposta à vida procuramos ser quem fomos (é mais fácil). 

Numa segunda etapa de vida, uma vez cumprido o doloroso e iniciático processo 

alquímico que obriga à morte psíquica desse velho Eu, nascemos para a 

verdadeira identidade desta encarnação, caminho da Alma. Ao cair a máscara, 

que esconde o verdadeiro sentir da nossa Alma, só então nos podemos conhecer 

para lá do medo e da sobrevivência na verdadeira assunção de quem somos. 

Situamo-nos na dimensão eterna do Ser, pacificados, rendidos à vida da Alma, 

vulneráveis e disponíveis, alem do medo. Essa nova identidade que descobrimos 

Ser, vibra no regente esotérico do signo ascendente.  

É esta identidade que irá realizar o Dharma que trazemos como projecto. O 

nosso Dharma cumpre-se curando o mundo e os outros, aceitando ser um canal 

vivo e desimpedido de forças cósmicas, por onde flúi para a Terra a vida do Céu. 
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Isto só é possível no grau, no signo e na casa onde  se encontra. Ponto de 

anulação e transcendência, onde a vibração do tempo e do espaço se anulam 

num eterno presente. 
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TRÂNSITOS 

 

 

A astrologia é um despertar de consciências, a cura depois cada um faz à sua 

maneira. 

 

As maiores dádivas que o astrólogo pode dar ao consultante é fazê-lo tomar 

consciência das suas responsabilidades de carácter e comportamental, actuando 

assim sobre o seu projecto interior.  

 

Trânsitos – efemérides, movimentos dos planetas da esquerda para a direita. 

 

Os trânsitos são os aspectos que os planetas em movimento no Céu formam dia 

após dia, ano após ano com os planetas fixos do nosso Mapa Natal. Aos planetas 

em trânsito com os planetas natal dá-se uma orbe de 1º, independentemente do 

tipo de aspecto que façam aos planetas natal. 

 

A importância do trânsito vê-se pela sua duração. Isto é, o período de tempo 

durante o qual o planeta se detém em determinado grau do mapa natal. Quanto 

mais longo esse período mais se multiplicarão as possibilidades de os efeitos 

planetários se manifestarem intensamente na nossa personalidade. Os planetas 

lentos são os que mais afectam. 

 

Nos trânsitos temos que ter em atenção os aspectos dos planetas no Mapa Natal 

da pessoa. Os planetas muito bem aspectados no mapa natal costumam reagir 

bem aos trânsitos negativos de todos os planetas. Quanto mais tenso está o 

planeta no Mapa Natal mais tenso é o trânsito. 

 

As  em trânsito são tensas quando o planeta está tenso no mapa natal e 

harmoniosas quando o planeta não está tenso no mapa natal. 

 

A análise dos trânsitos ajuda a evitar muitos erros e a tornar a vida mais lógica, 

com mais sentido. Deve ser feita uma análise de todos os trânsitos, uma vez que 

uns podem anular os outros 

 

Os trânsitos são chamamentos que a pessoa está a ter, é o que está a ser pedido 

à pessoa para se trabalhar. Os trânsitos ajudam-nos a perceber qual a 

responsabilidade que nos está a ser pedida no momento. Mostram-nos as 

pressões / mudanças que se fazem de fora para dentro, para testar o que somos 

e levar-nos a ser o que viemos vir a ser. 
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Cada planeta tem um ritmo e nos trânsitos os planetas mais importantes são os 

lentos (sociais e transpessoais) uma vez que nos é pedido um trabalho mais 

profundo. 

 

Se os planetas em trânsito fizerem aspectos verdes aos nosso planetas natais, 

vão sempre trazer consciência do que é preciso trabalhar, enquanto que os 

aspectos vermelhos são sempre aspectos que provocam tensão e medo. 

 

Os trânsitos são um processo de individualização. 
 

 
 

Quando analisamos os trânsitos 

(nunca se lê os trânsitos sem antes ter lido o mapa natal da pessoa) 

 

1- devemos conversar primeiro a fundo com o consultante para determinar 

quais as características do mapa natal que mais têm influenciado a sua 

personalidade e a sua vida. 

2- Analisar as datas que se destacaram na vida da pessoa (  em diante). Ou 

comprovar os trânsitos com o passado e interrogar o consultante sobre os 

factos que tiveram lugar nessas datas, perceber se ele mudou ou 

percebeu. 

 

O que os trânsitos nos permitem ver 

 

1- o tempo de duração da crise; 

2- quando é que a crise vai despoletar, quando os graus se tocam grau por 

grau; 

3- o que está a ser pedido pela crise. Os trânsitos permitem-nos perceber o 

que está a ser pedido para ser transformado, regenerado. Ajudam a 

perceber onde a crise se vai dar, onde a nossa consciência vai ter 

oportunidade de aumentar, oportunidade de evoluir; o que estamos a 

precisar de aprender, de mudar, onde é que estamos a ser chamados 

para aumentar a consciência e trabalhar o desapego. Assumir a nossa 

responsabilidade é dizer sim aos trânsitos. 

 

Todo e qualquer trânsito pede um profundo desapego. 

 

 

TRÂNSITOS LENTOS: , , , , , . 

 

Os trânsitos lentos dão uma maior transformação a nível da personalidade ou do 

colectivo. Todo e qualquer trânsito de um planeta lento tem como objectivo fazer 



118 

a pessoa perder as resistências, dissolver o ego, deixar de querer poder, de 

querer controlar, deixar cair as máscaras para nos permitir chegar à nossa 

essência e para que sejamos mais honestos conosco próprios. Pede para 

desfazer velhos hábitos e refazer novos. 

 

Trânsito de ,  e  - mudança na vida e / ou personalidade, não é colectivo. 

Trânsito de , ,  - transformação da personalidade, em relação ao 

colectivo. As pessoas abrem-se mais para a 

integração no todo. 

 

Os planetas podem passar 3 a 5 vezes pelo mesmo grau. 

 

Quando o planeta em trânsito passa pelo grau exacto do aspecto ao planeta 

natal: 

 

1ª passagem: A primeira vez que o planeta faz a primeira passagem no grau 

exacto, surge o problema a ser trabalhado. 

 

2ª passagem: Na segunda passagem, quando o planeta fica retrógrado, quando 

passa e volta atrás, leva a pessoa a sentir como o vai resolver, é a preparação 

para resolver o problema: não é o momento para resolver, mas sim para nos 

prepararmos para resolver o problema. É o momento de perder o chão, pois a 

pessoa sente-se perdida. É preciso ter muita fé. É um momento de 

interiorização, momento de ganho de consciência. 

 

3ª passagem: Na terceira passagem, quando o planeta volta para a frente, 

passa a directo, é a altura de resolver o problema, é a oportunidade de assumir 

que a pessoa tem que mudar. A terceira passagem traz a proposta de mudança 

sempre interior. A pessoa vai ter que se permitir mudar, resolver, executar. 

 

Ex.  a entrar na casa 4 

1ª passagem: a pessoa sente uma vontade de se libertar, de sair da casa dos 

pais, mudar de casa, perceber a sua infância, etc; 

2ª passagem: energia de questionar, procura casa, prepara-se para a mudança 

ou não quer arriscar porque tem medo, foge das situações; 

3ª passagem: tem de tomar a decisão, resolver ou não o problema. Se aderir, 

sai de casa e arrisca uma vida nova, se não aderir, pode a vida dar muito mal 

estar, ex. discussões, problemas em casa, ser obrigado a sair e acaba por não se 

ter preparado para a mudança quando teve vários sinais.  
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Se não mudar perde a oportunidade, a vida perdoa tudo menos a 

cobardia, que é sinónimo de desconfiança, não confiar na vida, não ter 

Fé. 

 

Estar atentos: 1ª vez – D 

                         2ª vez - R 

                         3ª vez - D 

 

Quando o planeta está R a pessoa pára, escuta. Não se resolve nada, apenas se 

prepara e consciencializa, interioriza. Quando o planeta passa a D a pessoa pode 

executar, realizar. Traz proposta de mudança. 

 

 

TRÂNSITOS RÁPIDOS: , , , ♀,  

 

Planetas gatilho que vão activar algo durante pouco tempo e rapidamente. Os 

trânsitos rápidos são os sinais que vamos tendo para nos preparar para os 

trânsitos mais lentos. 

 

... 

 

Os trânsitos activam o mapa natal, dá acréscimo de energia, é algo que vem de 

fora para dentro. Nascemos com um potencial e com limitações. Os trânsitos 

vão-nos pressionando e trabalhando, e nós vamos reagindo às influências 

exteriores que nos são mostradas através de trânsitos. Os trânsitos mais fortes 

são os transpessoais a tocar nos pessoais (incluído os trânsitos geracionais). 

 

Os trânsitos provocam crises porque o ser humano é um ser de hábitos, e os 

trânsitos têm como palavra-chave crescimento, mudança, de repente algo muda 

porque aquilo que somos ou éramos já não chega para o que a vida hoje nos 

está a pedir e para o que precisamos para o nosso crescimento evolutivo. Não 

devemos resistir à mudança, mas sim fluir com ela. Os trânsitos são momentos 

oportunos de crescimento e desprendimento. Quanto mais fiéis formos aos 

trânsitos maior é a nossa vibração e mais altos são os resultados.  

Nós é que escolhemos se a crise é de contracção (vivê-la com medo) ou 

expansão (vivê-la com amor). 

 

A leitura do mapa varia muito consoante a idade da pessoa. Uma pessoa com 40 

anos teve mais oportunidades de crescimento e de mudança do que uma pessoa 

com 20 anos. Pode acontecer que essas pessoas mais velhas percebam as 

oportunidades, boleias que não apanharam…Devemos apanhar sempre o 
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comboio, se não for o que queremos saimos na próxima paragem, mas parados 

é que nunca. Em qualquer idade podemos fazer uma mudança e se percebermos 

que não é a certa, então vamos fazer outra mudança, parar é morrer. Evoluir é 

sinónimo de fluidez, aceitação e desactivação do Ego. 

 

Um trânsito a activar qualquer tema natal vem pedir muita responsabilidade: 

quanto mais sabemos, mais conscientes, maior a responsabilidade. É o que a 

vida nos pede quando nos dá esta Luz, a capacidade de perceber algo sobre nós 

e sobre o mundo, o nosso caminho. 

 

 

 

DURAÇÃO DE CADA PLANETA EM CADA SIGNO, E TEMPO DE 

DURAÇÃO DOS TRÂNSITOS 

 

Planeta 

Tempo a dar 

volta 

Zodíaco 

Tempo por 

signo 

Tempo de 

duração dos 

trânsitos 

Tempo que fica 

no grau exacto 

 365 dias 1 mês Trânsitos gatilho  

 28 dias 2,5 dias Trânsitos gatilho  

 88 dias 7 dias Trânsitos gatilho  

♀ 224 dias 18 dias Trânsitos gatilho  

 2 anos 2 meses Trânsitos gatilho  

 12 anos 1 ano  6 meses  1 semana 

 28/30 anos 2,5 anos  2 anos 15 dias a 1 mês 

 51 anos De 2 a 7 anos  1 ano  

 84 anos 7 anos  2 anos 1 mês 

 165 anos 14 anos  2 anos 1 mês 

 284 anos 14 a 25 anos  2 a 4 anos 1 mês 

 

Passam no Grau Exacto (tempo que ficam em cima do grau exacto) 

 

 e  passam no grau exacto 3 a 5 vezes, e ficam 1 mês no grau exacto, 

para depois voltar a sair. 

 menos de 1 mês no mesmo grau. 
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  15 dias no mesmo grau,  3 vezes por ano. 

  1 semana no mesmo grau de 3 em 3 meses. 

 

Para haver alguma mudança de estruturas leva-se pelo menos um ano. 

 

TÉCNICAS PARA ANALISAR OS TRÂNSITOS ANUALMENTE 

 

1º) Escrever no Mapa Natal a posição dos planetas em trânsito do lado de fora 

do zodíaco, ver quais os aspectos (ângulos) que faz. 

 

2º) Ir às Efemérides e escrever a partir do dia 1 de Janeiro até 31 de Dezembro 

do ano em causa, os graus em que se encontram os planetas mensalmente. No 

fim escrever para cada planeta o intervalo de graus em que os planetas vão 

oscilar (grau mínimo e o grau máximo).  

 

3º) Quadro 

 

Planeta /   Meses Janeiro  Fevereiro Março ….. 

   
    

       

…..     

 

Riscar os quadrados a azul se forem aspectos harmoniosos (trânsitos bons), ou 

vermelho se for aspectos tensos. Quando o trânsito for no grau exacto pintar a 

forte para saber a altura do ano que bate com mais força, antes e depois pinta-

se mais leve.  

 

 

COMO SE ANALISA UM PLANETA EM TRÂNSITO 

 

1- Analisar o planeta natal que está a ser atingido (Causa). 

2- Analisar a casa onde o planeta em trânsito está a passar. A casa onde 

está o planeta em trânsito é o efeito que a crise vai gerar (Efeito). 

3- Analisar a casa do planeta natal. A casa onde está o planeta natal fala-

nos na causa da crise, qual a necessidade deste trânsito, porque a 

pessoa atraiu este trânsito. (Causa) 

4- Analisar a casa cujo planeta em trânsito rege. 

5- Analisar a casa que abre no signo cujo planeta regente é o afectado 

(consequência). 

 

Ex: T   N  

                                     Causa - planeta aspectado, planeta natal. 
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   10 C      4 C               5 C Efeito – planeta em trânsito. 

 Causa     Efeito      Consequência  Consequência – casa dos signos dos planetas. 
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EFEITO DE CADA PLANETA EM TRÂNSITO 

 

 

 

Planeta muito rápido. Leva 28 dias a dar a volta ao Zodíaco, ficando 2/5 dias em 

cada signo, 3 horas em cada grau. O seu efeito é fugaz, podendo influenciar os 

negócios diários, o humor, as emoções, são sentimentos semelhantes à , mas 

por menos tempo.  nova em trânsito faz a pessoa virar-se mais para dentro, 

interiorizar mais. É um momento de iniciação.  cheia é quando está  ao . 

Quando a  cheia passa em trânsito a pessoa procura mais para fora. É o 

culminar do que se interiorizou, do que se fez nos 28 dias antecedentes. 

 

 

 

Planeta rápido. Leva  88 dias a dar a volta ao Zodíaco, ficando 15 dias em cada 

signo, sendo o seu movimento por dia de 1,5º. Passa a R  3 vezes por ano, 

mantendo-se assim de 20 a 24 dias de cada vez. 

Influencia a comunicação, telecomunicações, contractos, entendimento mental, 

transportes e estudo. Quando passa vai intensificar a necessidade de comunicar 

na energia daquele signo. 

Quando está R não se deve assinar contratos nem tomar decisões importantes. 

É um momento de interiorização. Altura em que a comunicação é mais difícil, 

acontecem falhas nas telecomunicações. As pessoas entendem-se mal, a 

correspondência perde-se; óptimo para concluir tarefas inacabadas, pagar contas 

ainda não pagas, bom para escrever e para raciocínios profundos. Quem tem 

N R não se dá mal com T. 

 

 

♀ 

Leva  256 dias a dar a volta ao Zodíaco, ficando  21 a 22 dias em cada signo, 

sendo o seu movimento por dia de 1º. Pode ficar R 1 vez em cada 18 meses e 

fica  6 semanas R. 

Quando passa em trânsito faz a pessoa sentir-se mais amorosa, mais atraente 

na energia do signo onde está. Vem realçar na pessoa os prazeres, assuntos 

sociais, popularidade, relações amorosas, recursos materiais, valores. Faz a 

pessoa ser mais sociável, mais aberta, dependendo da casa e do signo onde 

está. Quando passa a R não é bom para fazer compras, podendo haver 

decepções e tornando a pessoa menos sociável. 
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Leva 365 dias a dar a volta ao Zodíaco, ficando 1 mês em cada signo, sendo o 

seu movimento por dia de 1º, sempre. Nunca fica R. 

Fala muito do nosso nível de energia, da nossa vontade de viver, da nossa 

tomada de consciência. Representa os sucessos, fracassos, oportunidades, o 

tamanho do ego, relações com autoridade, a nossa capacidade de nos 

expressarmos, as oportunidades que podem aparecer.  

Quando dá a volta ao Zodíaco, 365 dias, volta à sua posição natal.  em 

retorno (retorno solar) é uma óptima altura para tratar problemas natais ainda 

não resolvidos, enfrentar desafios ainda não resolvidos. 

 

 

 

Leva 2 anos a dar a volta ao Zodíaco, ficando 2 meses em cada signo. Passa a R 

de 26 em 26 meses ( 2 em 2 anos), e fica assim entre 9 a 11 semanas.  

Planeta da acção e da energia. Onde passa diz-nos onde a pessoa está a ser 

chamada para tomar iniciativa. Muito relacionado com o corpo físico, tendo 

importância em todos os acontecimentos que envolvam o corpo. Vem ajudar no 

aumento de auto confiança da pessoa, estimula o desejo, poder de resistência e 

desejo sexual. Também fala muito dos acidentes. 

 

 

 

Planeta social, menos rápido, levando 12 anos a dar a volta ao Zodíaco, ficando 

1 ano em cada signo. Pode cruzar 3 vezes o mesmo grau. Passa a R num 

espaço de 6 meses. 

Onde transita fala na capacidade da pessoa de se expandir, de se expressar. 

Também pode fazer a pessoa engordar (expansão física, inclusive). Representa 

optimismo, prosperidade, sucesso, protecção, cooperação, estudo, viagens, 

aventura, leis, religião, tendência a exagerar. 

 

 

 

Demora entre 28 a 30 anos a dar a volta ao Zodíaco, ficando 2/5 anos em cada 

signo. Os seus trânsitos são muito significativos. É dos planetas mais úteis na 

formação da nossa personalidade e relação com os outros; ele põe limites, 

conserva a forma do corpo, ossos, dentes, pele. Representa o senso de 

responsabilidade e a capacidade de concentração, a auto disciplina, organização 

e a preserverança. Ele indica o grau de ambição, de ordem, de dever, orientação 

do ego, lições de vida e carreira.  
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Trânsitos de  trazem disciplina, cautela, responsabilidade, ajuda a pessoa a 

desenvolver maturidade, a tomar consciência, concentração, assentar novas 

bases nessa área de vida onde transita, para que a pessoa construa algo de 

positivo (seja interior, seja exteriormente). Ajuda a pessoa a libertar os seus 

medos, a consciencializar as mudanças necessárias. Vem-nos fazer perceber que 

a energia daquela casa e daquele planeta já não é real. Faz a pessoa ser mais 

realista. Em trânsito faz a pessoa pôr em causa a energia por onde passa. A 

pessoa sente-se limitada. Ganha raízes, mas são raízes de consciência e não de 

apego. 

Palavra-chave – reestruturação, consciência, maturidade. 

A pessoa vem assumir o que vem ser e não o que queria ser. Faz a pessoa ver os 

seus limites. O próprio corpo fica mais estruturado. Quando a pessoa rejeita um 

trânsito de  fica com problemas de pele, ossos, dentes. Um trânsito de  

pode dar pessimismo, sentimento de solidão, rejeição, frustração, restrição, pode 

dar dificuldade na carreira, no físico, no amor, separação, desgostos, excesso de 

responsabilidades, porque obriga a perceber que a pessoa tem que fazer o seu 

trabalho individual. Obriga a perceber que ou a pessoa faz por si ou ninguém faz. 

Pode criar dificuldades em redor da pessoa para a fazer virar-se para si própria, 

olhar para o seu interior. 

Um trânsito de  ajuda a pessoa a ter uma maior auto-disciplina consigo 

própria. Fala muito na responsabilidade. 

Responsabilidade – resposta a algo, resposta a habilidade. Responsabilidade é 

eu responder a algo que sinto. É eu assumir aquilo que eu sinto. 

A proposta de um trânsito destes é sempre abrandar, pôr consciência em cada 

situação. É tudo pesado, é tudo difícil. Após o trânsito a pessoa ganha 

maturidade. Ajuda a ganhar paz, harmonia. Todo e qualquer trânsito de  ajuda 

a pessoa a concentrar-se mais, a respeitar mais os ritmos da vida.  orienta o 

ego, traz consciência, é uma lição de vida. Aperfeiçoa o nosso tempo interior. 

 

 

 
Leva  51 anos a dar a volta ao Zodíaco, ficando diferentes tempos em cada 

signo, entre 2 a 7 anos por signo. A sua orbe é holítica, o que não dá um 

movimento certo. 

Em trânsito tem como objectivo principal fazer a pessoa ganhar consciência de 

uma ferida que existe. A ferida pode ser mental, física, psicológica, material, 

pode estar relacionada com sacrifícios que existem na vida pessoa. Há como que 

uma revelação das feridas, através de experiências, sendo revelado o que estava 

preso ou congelado, deixando que o rio da nossa vida continue a fluir. 

 destranca portas dentro de nós que nos levam para outras dimensões, outras 

possibilidades e entendimentos. São trânsitos que nos vêm fazer trabalhar a 
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humildade, a aceitação, o crescimento interior; quando são trânsitos tensos pode 

haver tendência a fechar e não querer ver; são momentos de viragem, crises, 

deixam marcas profundas, experiências de vida; um trânsito de  conecta-nos 

com a vida espiritual. Óptima altura para sarar feridas, consciencializar o quanto 

são profundas. Vem ajudar-nos a trabalhar a aceitação da nossa condição como 

seres encarnados. Um trânsito de  vai activar a energia (das casas e dos 

signos) para nos fazer ganhar humildade e aceitar que as coisas são como são. 

Todo e qualquer trânsito de  é uma tomada de consciência da dor, de 

situações realistas, da imperfeição. Não há uma resposta absoluta, não há um 

caminho para a perfeição. Aceitar que tudo o que atraímos, isso é que é 

perfeição, que nos leva ao nosso caminho. A pessoa tem que se ir 

individualizando em cada momento, em cada situação. 

O objectivo de  é fazer-nos tomar consciência que fazemos parte de um todo, 

sem perdermos a nossa identidade. Obriga-nos a enfrentar feridas passadas que 

ficaram enterradas, ajuda-nos a lidar melhor com as nossas forças ocultas, e a 

perceber qual o papel que o meio envolvente tem na nossa vida. 

Onde o trânsito de  passa é onde estamos a ter oportunidade de realizar o 

nosso Dharma, onde o apelo do passado ( ) e o apelo ao futuro ( ) se 

harmonizam. Aprender a viver no presente, liberdade está na capacidade de 

viver no AGORA! 

Trânsitos de  trazem ao de cima tudo o que está para ser aceite, permitem-

nos trazer ao de cima a nossa verdadeira essência, na aceitação da dor, na 

anulação do ego, na entrega incondicional à vida através do amor à Ordem Maior 

da vida. 

T ensina-nos a viver cada vez mais no presente. Onde  se encontra em 

trânsito, é onde estamos a ter um chamamento para viver o eterno presente, 

anulando o tempo e o espaço. Virarmo-nos para  é virarmo-nos para a Luz. Só 

na resolução do karma (medos) é que a pessoa liberta  (sua essência). 

T tem como objectivo ajudarmo-nos a encontrar a cura dessa energia ou área 

de vida. 

T provoca frustrações porque somos confrontados com as nossas frustrações 

de não conseguirmos ser aquilo que já fomos (estão nas nossas memórias) ao 

mais alto nível espiritual. 

Onde  passa é onde estamos a ser chamados para sermos úteis a nós 

próprios, encarar de frente a necessidade de consciencializar, aceitar, tratar. 

Naturalmente ao encontrarmos a nossa cura, estamos a encontrar cura para os 

outros. 
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Um trânsito de  permite-nos encontrar as nossas fragilidades, 

desajustamentos, incoerências humanas; faz-nos perceber que não vale a pena 

fugirmos da nossa realidade e essência mais básica. 

“As coisas são como são”. Onde  passa ajuda aceitar quem somos. 

 

 

 

 

Planeta que leva 84 anos a dar a volta ao Zodíaco, ficando 7 anos em cada signo. 

Passa a R 3 vezes por ano. Permanece 1 ano no mesmo grau.  

Trânsito que nos diz que temos que ser nós próprios, que temos que seguir o 

que sentimos. Dá-nos coragem para assumir a nossa individualidade.  pede 

mais libertação, mais rebeldia, dá um despoletar para uma ordem mais livre. 

Pode provocar mudanças inesperadas, atracções súbitas. Pode despertar muitos 

“insights”, rapidez de raciocínio, intuição, coragem, desprendimento, 

criatividade, excitação, originalidade, inspiração, insatisfação constante, 

interesse em assuntos metafísicos, nervosismo, ele é avassalador, não quer 

saber do que os outros pensam. Dá vontade de mudar certas áreas de vida 

(consoante as casas onde passa). Ajuda a pessoa a deixar de resistir, podendo 

mesmo ficar impulsiva. Implica mesmo mudar o estilo de vida. É muito bom para 

a pessoa deixar de julgar. Óptimo trânsito para a pessoa arriscar, mas com 

consciência. 

Pessoas com energias mais de Terra e Água podem-se assustar com estas 

mudanças pedidas, resistem mais. Pessoas com energias de Ar e Fogo já gostam 

mais de variar, arriscar impulsivamente, só vê em frente, dá a pessoa ficar 

apressada, não olhar antes de saltar, comportamentos erráticos. 

 

 

 

Leva 165 anos a dar a volta ao Zodíaco, ficando 14 anos em cada signo. Este 

trânsito pode durar 2 anos no mesmo grau, passando a R durante 5 meses por 

ano e só avança entre 2º a 5º por ano. 

Trânsito muito difícil de aceitar. Palavra-chave: dissolver aquela energia (por 

onde passa). Faz a pessoa sentir tudo. Também pede muita humildade. Quer 

fazer a pessoa aprender o sentido da palavra gratidão. Dar valor às pequenas 

coisas. Trânsito que dá muita nostalgia, sentir as dores do mundo. Faz-nos ver 

que não precisamos nem de ¼ da matéria que temos. Pede para sermos 

espirituais, aceitar que todos temos um trabalho juntos. Pede para que cada um 

de nós se respeite e perceba o tamanho da sua sensibilidade. Excelente altura 

para perdoar, deixar de julgar. Altura em que o desejo morre muito. Pode dar 

muita preguiça, tristeza, melancolia. Faz-nos perder o ego. É o tecelão dos 
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sonhos, das ilusões, ele pode significar iluminação, idealismo, optimismo, 

inspiração, imaginação, abrandamento, pensamento criativo, sensação do 

pequeno, retira todo e qualquer limite. Representa sentimento de compaixão, 

liga as pessoas às coisas pequenas da vida. Despertar a sensibilidade, tem que 

se descansar mais, agir menos, respeitar as vontades do corpo, ter cuidado para 

não ser enganado. É o mais ilusório de todos os planetas, a forma como se 

aproveita esta energia depende da auto-consciência de cada um. Acontece muito 

neste trânsito a pessoa desiludir-se. A pessoa morre para alguns idealismos. 

Bons aspectos podem dar inspiração, fazer a pessoa ser mais receptiva. Trânsito 

que traz muita imaginação. A pessoa é transformada numa semente, porque a 

pessoa vai renascer novamente em flor, mas muito mais simples e muito mais 

verdadeira. O sentimento de compaixão é muito trabalhado neste trânsito. 

Período que pede descanso e recolhimento. Óptima altura para iniciar um 

caminho espiritual.  pede que cada um descubra o Deus que existe em cada 

um de nós, pede para trabalhar a fé. 

 

 

 

É o planeta mais lento fazendo 3 º por ano. Leva 248 anos a dar a volta ao 

Zodíaco, ficando R durante 5 meses.  

Palavra-chave: destruição. Vem destruir uma estrutura que já não faz sentido. 

Vem-nos fazer perceber que já não podemos viver aquela energia daquela 

maneira. Vem-nos fazer chegar no limite e virar no seu contrário. Vem-nos fazer 

perceber que nós não controlamos absolutamente nada. Significa força, 

intensidade, manipulação, desejo, energia concentrada e sustentada, 

regeneração, transformação, a capacidade de começar de novo e de reconstruir, 

o desejo de fazer as coisas em larga escala. Pode dar convulsões, obsessões, 

mudanças dramáticas, regeneração. Bons aspectos fazem-nos tomar consciência 

da força interior que temos. Pede para abrir mão de toda e qualquer energia de 

manipulação. A pessoa renasce para uma nova energia.  pede para não 

resistir, aceitar, deixar fluir. Vem-nos ajudar a começar as coisas de novo, a 

deixar de ter medo da morte. Faz a pessoa ir ao limite. 

 

 

 

    …-... 

 

 

 

O significado de um trânsito depende de influências pessoais, como o livre 

arbítrio, as atitudes e a maneira como se aborda a vida, a saúde, a idade e a 

perspectiva em geral. 
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Os planetas podem indicar actividades e ênfase numa determinada área do 

horóscopo, mas o modo como essa energia se irá manifestar está totalmente sob 

o seu controle. 

 

Na análise dos trânsitos a descrição de cada parte é a síntese do todo. 

 

 

 

ASPECTOS MAIS FORTES NOS TRÂNSITOS 

 

Os trânsitos dos planetas pelos ângulos são muito significativos. 

Ordem decrescente de intensidade: , , , , , .  

 

 

COMO FAZER BOM USO DOS TRÂNSITOS MAIS DIFÍCEIS 

 

Erramos mais quando damos mais importância à dor do que ao processo de 

crescimento que está a ocorrer. Concentrarmo-nos na dor só a faz doer mais; 

tentar ver o lado positivo dessa dor e concentrarmo-nos nisso. Basta olhar para 

traz, para os momentos de dor na nossa vida e ver que trânsitos estava a ter, o 

que aprendeu e cresceu com essa dor. 

 

É importante prestar atenção aos problemas físicos e emocionais antes que eles 

provoquem uma real dor e sofrimento. 

Ex. trânsito de  quando traz um problema de saúde, não foi ele que trouxe, 

este só surgiu em resultado de um excesso de falta de atenção que a pessoa já 

tem vindo a ter com ela própria.   

 

O trânsito apenas ajuda a pessoa a voltar para o caminho certo, o caminho da 

saúde, do equilíbrio. Por isso há sempre uma boa razão para não termos o que 

queremos, desejamos, lutamos, torna-se evidente mais tarde.  

 

A demora de Deus não é uma recusa. 

 

Muitas das dores dos trânsitos vêm da resistência à mudança, eles querem que 

deixemos comportamentos e apegos que estão a ser auto destrutivos. É 

importante colaborar com os trânsitos para que sejam o mais produtivos 

possível. 

 

1- Conheça bem os planetas, o aspecto psicológico de cada um; 
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2- Conheça a verdadeira profundidade do seu mapa natal, assim o trânsito 

revelará o que há de melhor ou pior em determinado aspecto; 

 

3- Examine bem as coisas, talvez esteja agarrado a algo que não é tão 

importante como pensa. Saber quando é altura para deixar de investir. Perguntar 

às pessoas a sua opinião. 

 

4- Livre-se de velhas noções ao julgar os efeitos dos trânsitos. O efeito do 

trânsito varia de pessoa para pessoa consoante o que ela precisa de trabalhar e / 

ou já trabalhou. 

Ex.    pode dar exteriorização ou interiorização. 

 

Nunca se limite por conceitos vossos antigos, ultrapassados. As pessoas mudam, 

dê-lhes essa oportunidade, esse direito, não se limite pelo que as pessoas lhe 

dizem. Todas as pessoas têm mais capacidade do que utilizam. 

 

5- Quando tiver um limão faça uma limonada. Quanto mais eu pensar no 

positivo, menos energia sobra para pensar no negativo. Aproveitar o trânsito 

para fazer as transformações todas que ele nos pede. Não sabemos quando 

podemos ter nova oportunidade. 

 

6- Evite o escapismo. Você é o único responsável, enfrente. Não tome 

comprimidos, nem se ocupe demasiado. Pergunte-se porque é que atraio isto, o 

que é que tem a aprender. 

 

7- Descubra de onde vem o sofrimento e faça algo a respeito, aceite o 

sofrimento. Sinta-o inteiramente, não lute contra até descobrir de onde vem, é 

preciso coragem mas é um acto de muita sabedoria, procurar dentro do corpo, 

dentro das emoções, dentro da alma, pois, só assim ele se vai eliminando de 

uma vez por todas. 
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PROGRESSÕES 

 

 

O mapa progredido mostra como o nosso Mapa Natal evolui, evolução de dentro 

para fora, como uma rosa a abrir. Explica como nos devemos expressar hoje, 

quem devemos ser hoje. 

 

O Mapa/Horóscopo é uma consequência do nosso passado, do nosso presente e 

do nosso futuro (o que posso vir a ser). 

 

O mapa progredido pode ser comparado a uma semente que se vai 

desenvolvendo, semente, árvore, folha, flor e fruto. 

 

TRÂNSITOS  

Mostram-nos as pressões / mudanças que se fazem de fora para dentro, para 

testar o que somos e levar-nos a ser o que viemos vir a ser. Nos trânsitos os 

planetas mais importantes são os lentos. 

 

PROGRESSÕES 

Mostram-nos as influências que vêm de dentro para fora, onde pode ser feita a 

actualização. Onde a pessoa está a ser chamada para progredir. Assim como os 

trânsitos, também dão acontecimentos na vida, as motivações é que são 

diferentes. Nas progressões os planetas mais importantes são os rápidos:  , 

, , ♀ e .  

 

A análise dos Planetas Progredidos dão muita segurança ao Astrólogo, no sentido 

em que ele se sente seguro ao dizer de que forma é que a pessoa está a ser 

chamada para evoluir, sempre que a pessoa atrasar ou adiar o seu tema 

progredido, mais ela sofre. 

 

“DOR É PROPORCIONAL À RESISTÊNCIA E À MUDANÇA”. 

 

 

TRÊS TIPOS DE PROGRESSÕES 

- Primárias (direcção Arca Solar, 1 º por ano) 

- Secundárias 

- Terciárias 

 

 

PROGRESSÕES SECUNDÁRIAS 
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Mostra o nosso tempo interior, informam-nos sobre a pressão interior de cada 

um, o chamamento, o desenvolvimento interior. 

 

Planeta Progredido Nº de graus por 

tempo 

Nº de tempo por 

signo 

 p 1º / mês   2,5 anos / signo 

 p 1º / ano  30 anos / signo 

 

p leva  28/29 anos a dar volta ao Zodíaco, coincide com o ciclo de  

(enfoque da experiência). No mapa vem-nos dizer onde está a maior 

necessidade no momento. 

 

OS TRÂNSITOS DAS PROGRESSÕES MOSTRAM-NOS O NOSSO TEMPO 

EVOLUTIVO 

 

Aspectos Progredido/Progredido – relacionado com o futuro, com o nosso 

Caminho. Altura de fazer escolhas com uma nova energia – Dhármico 

 

Aspectos Progredido/Natal – relacionado com o passado – Kármico – Está a ser 

pedida uma limpeza kármica 

 

ASPECTOS DOS PLANETAS PROGREDIDOS AOS PLANETAS DO MAPA 

NATAL 

Quando um planeta progredido faz aspecto aos planetas natais, estamos num 

momento importante de resolver karma, há uma tomada de consciência de que 

as coisas têm de mudar (de dentro para fora), não deve escolher, apenas aderir 

à necessidade de se fazer uma mudança. Ex. P  N tomada de consciência 

que já não se pode viver dependente da família emocionalmente, nem do 

casamento, tornar-se mais autónomo, dar mais importância a si próprio, aspecto 

forte porque acontece uma vez na vida (P lento). 

  

ASPECTOS DO PLANETA PROGREDIDO A OUTRO PLANETA PROGREDIDO 

 

Momento para a pessoa fazer escolhas, é Dharma, tudo é novo, novas 

oportunidades, não há memórias, momento para se dar saltos quânticos, deixa-

se de viver condicionado karmicamente se a pessoa fizer as escolhas. 

Ex. P  ♀P necessidade de valorizar tudo o que eu nesta vida descobri que 

gosto. 
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P é o nosso interior, o nosso sentir mais profundo. P mostra onde a cada 

momento atraímos vida, e nos vamos tentando compensar, atraímos 

experiências de vida, onde sentimos necessidade de nos nutrir para nos 

sentirmos bem (compensar). Por onde passa ajuda a pessoa a conhecer-se 

melhor. 

Ex. P 8C crises de transformação, necessidade de ir ao fundo, perceber o que 

está dentro de mim. 

 

P energia vital, consciência, mostra o que fui, sou e tenho vontade de vir a 

ser. 

 

“  dá vida,  dá forma”,  é a consciência e  é o inconsciente,  futuro 

e  passado. 

 é o saber, é ter percebido com a mente e resolver o inconsciente, eu 

percebo, sinto – EU SEI. 

 

CICLO DE LUNAÇÃO PROGREDIDA 

 

P e P  onde estes estiverem no mapa, estará o enfoque principal da evolução 

da pessoa a cada momento, é onde nos sentimos bem, onde nos vamos nutrir, 

onde o  vai tomar consciência, é o grau de evolução em que nos encontramos 

(regente esotérico a funcionar). 

Ex. P  em -  nutrir por amor e não por desejo, P em - tomada de 

consciência que a perfeição é sentir-me bem com o que sou e sinto. 

 

O destino é limitado, não podemos ser algo que não nos pertence. 

Ex. P                                                  

                1º ano          30 anos         60 anos        90 anos     

Esta pessoa é natural que não chegue à consciência de  , aos 90 anos. 

 

Onde o P passa é onde a pessoa vai avançando e percebendo, irradiando a 

sua energia. É mais fácil de calcular o P, 1º por ano (a P  é mais incerta). 

P não é tão importante como a P porque leva mais tempo a passar, logo as 

mudanças levam mais tempo. 

 

MUDANÇA DE SIGNO DO P 

Nós vamos experienciando a energia desse novo signo, conhecendo-nos cada vez 

mais, através das experiências que vamos atrair nessa energia e casa, a nossa 

forma de expressar identifica-se com o signo onde se encontra o nosso P. 
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Ex. N   P pessoa passa a ser mais expansiva, criativa, menos tímida, 

mais sociável, mais coragem (fogo). Expansão da identidade. 

 

 

 

P ASPECTADO P  

 

Quando estes dois planetas fazem aspectos entre si, é um momento em que se 

dá uma tomada de consciência Dá-se uma compreensão interior. Momento de 

rearranjo das duas energias. Se for aspecto positivo ( , , ), há uma 

integração, compreensão, harmonia na forma como a pessoa está a integrar a 

experiência e a viver esse momento. Se for aspecto negativo há um desencontro 

entre a vontade e o sentimento, o que a pessoa quer não corresponde ao que ela 

sente, logo o que acontece não é o que ela quer. Aproximadamente de 7 em 7 

anos estes dois planetas fazem aspectos entre si. 

 

  

P à frente do P fase crescente ( cheia) 

P atrás P fase decrescente ( nova) 

 

1 P  P – é o início e o fim de um novo ciclo, nova vida. A casa é onde se dá 

a experiência. Momento de fecundação, lança-se uma nova semente, libertar o 

que acabou. 

 

2 P  P (crescente) – momento doloroso, temos que abrir mão de algo, 

desligar de algo, deixar algo para trás para evoluir, tomada de consciência de 

padrões negativos que nos habitam. Fase crescente é a mais difícil, menos 

consciente, mais presa. 

 

  

 
      4 

  

 
      3 

   

      1 

  

 
      2 

    
7 anos  

crescente 

    
   7 anos  

        
    7 anos 

decrescent

e 

    
   7 anos  
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3 P  P ( cheia) – máximo de conflito.  está com força mas o  

agarra-a. Momento de dissociação, de tomada de consciência, conflitos de 

relação, confrontações, óptima possibilidade para aumentar consciência, difícil 

mas importante para o crescimento.  e o  espelham-se um no outro. Após 

este aspecto a  começa a decrescer e a pessoa tem a oportunidade para 

perceber muita coisa, perceber o que tem que ser e não o que apetece e deseja 

(tomada de decisões). 

 

4 P  P ( minguante, decrescente) – também é conflito mas mais fácil 

que a  crescente, vai abrir mão (menos radical) de uma forma mais consciente. 

Já teve oportunidade de aprender. Ex: eu quero ser independente para isso 

tenho que deixar esta relação, mais consciência, pois, o  percebe a . Tem 

tónica de realização e de concretização. 

 

1 P  P ( minguante, decrescente) – novo ciclo, ver o que construí até 

aqui, deitar fora o que não é compatível, constrói-se muito interiormente. 

Preparação para nova fase (criar espaço). 

 

P  P –  balsâmica, balanço positivo, preparação para nova fase. 

 

 

 

 

CICLO DA LUA PROGREDIDA 

 

Momento da nossa evolução. Mostra onde cada um devia estar em termos de 

consciência, mostra a relação da vida em concreto e o tempo em progressiva 

expansão. Mostra as marés da nossa alma. 

 

 

P NO MAPA 

 

É onde estou a precisar de viver a energia, experiência de vida, o que preciso 

aprender, momento chave da nossa vida. Quanto mais atentos aos sentimentos, 

mais sentimos a influência dos progredidos. 

Ex. P  ♀P – momento oportuno para limar karma ligado ao amor. 

      P  ♀N – oportunidade totalmente nova, agarra ou não livre arbítrio. 

 

Quanto mais evoluídas as pessoas mais consciência têm das progressões, mais 

as sentem. 
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P NOS ELEMENTOS 

 

Sempre que a P muda de signo nota-se no humor da pessoa. 

Ex. N   P em fogo ou água, entram as emoções com mais força, o que 

faz a pessoa desequilibrar um pouco, muda de humor. 

 

 

P EM FOGO – optimista, extrovertida, energética, dinâmica. Aumenta esta 

energia. 

 

P EM TERRA – calculista, realização, ponderada, calma. 

 

P EM ÁGUA – intensifica os aspectos emocionais, a sensibilidade, a intuição, a 

introversão, a insegurança. 

 

P EM AR – maior rapidez mental, mais comunicativa, mais sociável, 

interessada em aprender, mais curiosa. 

 

 

 

QUANDO OS PLANETAS PROGREDIDOS PASSAM NOS EIXOS 

(MC, FC, ASC) 

 

É marcante, planeta que passa mais vezes é a P, que vai limpando karma 

(água). 

 

P ASC  

É sempre um nascimento, físico ou mental, psíquico, ou espiritual. Nascimento 

de uma nova personalidade, uma nova atitude; vai sair tudo o que sobrou da 

casa 12, momento de colocar em prática as vontades. Aprofundamento 

espiritual. Necessidade de ir ao encontro do seu novo eu. 

 

P MC  

Momento marcante na carreira, nosso destino, é o destino conquistado; a pessoa 

fragiliza-se completamente, a personalidade está exposta ao público, a todos 

(social casa 10). Por outro lado momento de realização pública. Maior exposição 

social. A pessoa fica mais visível no meio dos outros. 

Ex. Carlos Cruz também tinha a P MC quando foi exposto, tem haver com 

casamento. 

Ex. P 10 C, aos 14 anos deixa de estudar para trabalhar. 
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P DSC  

Maior necessidade de se relacionar e entender os outros. Dá-se mais importância 

à relação, ou não se tem e dá-se muita importância sentindo falta, nasce-se para 

os outros, aumenta a sua importância nas nossas vidas. Atrai situações de 

dentro para fora. Dá-se mais importância ao outro. 

P  N a vida diz não está na altura, pessoa tem que passar por essa dor, 

outra nutrição para valorizar mais quando tiver, ou de outra maneira.     

P  N momento de maturidade, pode haver encontro, associação, 

casamento. 

 

P FC 

Destino adquirido (kármico), a pessoa dá forma às fundações familiares, 

constrói-se uma família, casa-se, muda-se de casa, sai de casa dos pais; 

necessidade de dar forma às próprias raízes. Confronto com fragilidades, 

inseguranças, criar nova base, nova estrutura, desprendimento emocional, 

momento para aceitar a vida interior, família, passar mais tempo consigo 

própria. Se mudarmos a atitude mudamos todos os relacionamentos exteriores, 

um eixo não muda sem o outro. Mexe muito com a criança interior. A vida 

mostra a necessidade de trabalhar a aceitação da sua infância, da sua vida 

familiar. 

 

 

ASPECTO DA P AOS PLANETAS 

 

 

P ASPECTADA N 

Tomada de consciência, o que acontece está de acordo com a minha identidade. 

 

P  N  

Dá-se um desconforto, pessoa tem que mudar, aceitar quem é. 

P  N  

Momento em que tudo se resolve interiormente, dá-se sentido à vontade, o que 

sente corresponde à vontade. 

 

 

P ASPECTADA N 

   

P   N  

Pessoa sente-se bem, corresponde a sua N, sintonia. 

P   N  
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Sente-se mal, o que a vida pede não corresponde ao que ela sente, crise 

emocional. 

 

 

 

P ASPECTADA N 

Encontro entre o pensar e o sentir.  

   

P   N  

Tudo encaixa, o que sinto penso, faço e percebo, o pensamento flúi, óptimo 

momento para colocar as ideias em prática e exteriorizar vontade e sentimento.     

P   N  

O coração diz sim e a cabeça diz não, muito confuso, chega-se a um limite de 

conflito, nesse mês o melhor é estar parado, não tomar decisões, algo vai ganhar  

força e é aí que nos vamos conhecer.      

 

 

P ASPECTADA ♀N  

Momento de sentir como a pessoa está a viver a sua valorização, ver o que está 

a receber. 

    

P   ♀N  

Sente-se valorizada, pode dar dinheiro, namorada, novas maneiras de se 

valorizar, novo ciclo quando P e ♀P estão de acordo com a sua evolução 

dharmica. Ex. aparece um novo emprego, com este trânsito é sinal que é para 

agarrar. 

P   ♀N 

Momento de desprazer, desgosto, não se sente valorizada, fazer escolhas, 

perceber porquê, o que não tem.      

 

 

P ASPECTADA N   

    

P   N  

O que a pessoa sente está de acordo com o seu desejo.     

P   N   

O que a pessoa sente não está de acordo com o desejo, dá frustração, raiva. 

Ex. aluna que quer ter as melhores notas, estuda muito e nunca consegue, é a 

vida a explicar que ela deve sentir mais e racionalizar menos.     
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P ASPECTADA N   

 

P   N  

O que temos vontade de expandir, crescer corresponde ao que sentimos.     

 

 

P   N   

Expandimos algo que não está de acordo com as nossas necessidades, dá 

insegurança, mau estar, não sabe o que acredita nem o que quer.     

 

 

P ASPECTADA N   

Momento de responsabilização pelas necessidades emocionais, é necessário mais 

calma, momento sério, tomada de decisões sérias (casamento, negócios, casos, 

relações), maturidade sempre um pouco dura. 

   

P   N  

Dá-se forma ao que se precisa, limpa karma, reestrutura-se.     

P   N   

Difícil, é momento em que tudo o que a pessoa acha que precisa a vida não dá e 

dificulta (pode ser momento de pedir ajuda).     

 

 

P ASPECTADA N 

Libertação ou ruptura. 

  

P   N  

As coisas mudam naturalmente, recriação, criatividade, renovação, mudanças 

necessárias, lufada de ar fresco     

P   N  

Falta de ar, necessidade de romper estruturas.      

 

 

P ASPECTADA N    

    

P   N  
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Muito bonito, romântico, ilusório, ideais, muita espiritualidade, atento às coisas 

mais pequenas, sente tudo à flor da pele, mas sente-se bem, pode dar romance, 

situação emocional compensadora, desprendimento material (reiki, yoga, 

meditação).     

P   N  

Pessoa confusa, incerta, insegura, medos, fragilidade, confusão, acabam as 

relações pessoais, desilusão completa entre realidade e sonho.      

 

 

 

P ASPECTADO N   

 

P   N  

Embora intenso e doloroso, a pessoa digere e transforma. Ex. tenho de vender x 

para ficar com y, já no aspecto tenso a pessoa não vende nenhum e perde x ou 

y, ou as duas à força.     

P   N  

Tem que se engolir o sapo, independentemente de achar que se tem ou não 

razão, confronto entre o que eu preciso e o que eu quero, quanto mais pretende 

a pessoa mais difícil de passar é este trânsito, transferência emocional, carga 

instintiva, pessoa tem que digerir.      

 

 

P ASPECTADO   

Aumenta a necessidade de perceber que a vida não é só o que vai acontecendo, 

a vida obriga a aceitarmos e encararmos as nossas dores de frente. 

   

P   N  

Damos entendimento ao facto de que temos limitações e que são elas que nos 

ligam ao plano superior.     

P   N  

Não percebemos porque é que acontecem coisas na nossa vida que nos travam e 

por causa delas nós não nos sentimos bem (culpar o exterior), dificuldade em 

aceitar.     

 

 

ASPECTO DO P AOS PLANETAS 

 

P vai-nos mostrar onde estamos conscientes, e onde se está a dar a tomada 

de consciência. Onde o P passa obriga a consciencializar a forma como estou a 
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viver a minha expressão, diz se o que estou a fazer está de acordo comigo. O 

P vai energizar, dinamizar, iluminar, obriga a consciencializar e a ver o que lá 

está.    

 

 

P ASP N      

 Momento de grande tomada de consciência, novo ciclo.   

 

 

 

 

P ASPECTADO N      

Tomada de consciência das carências emocionais, inseguranças e necessidades. 

 

P  N  

Período de sucesso e felicidade. 

 

P  N  

Muitas inseguranças, vazio, necessidade de mudanças interiores emocionais. 

 

 

P ASPECTADO N 

Tomada de consciência da nossa vida intelectual, mental, momento agitado.  

 

P  N  

Expansão do que pensamos e sentimos, identidade vai expressar-se na 

comunicação, maior expansão mental, maior consciência mental. 

 

P   N 

Percebe que não está satisfeito com o seu lado mental (comunicação, sabedoria), 

dá insegurança ao nível das ideias, comunicação, expressão, verbal, mente 

incerta.     

 

 

P ASPECTADO ♀N 

Tomada de consciência dos próprios valores, período importante na vida afectiva 

da pessoa. 

 

P  ♀N  
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Maior valorização pessoal, mais coragem para fazer e ir atrás do que valoriza, 

maior consciência do padrão afectivo, possibilidade de conhecer pessoas que vão 

estimular a valorização, casamento, juntar, sócios. 

 

P   ♀N   

É um momento de reavaliação de todo o sistema valorativo, estético, financeiro, 

amoroso. Tensões relacionais, incertezas em relação ao valor, insegurança. 

 

 

 

 

 

 

P ASPECTADO N   

  

P   N  

Tomada de consciência de como a pessoa está a viver o seu desejo, expansão da 

sua vontade, maior afirmação.  pergunta ao  o que tens andado a fazer? E 

como? Aumenta a força de acção. 

 

P   N  

O que a vida está a pedir não corresponde à forma como a pessoa está a 

desejar. Cuidado com a saúde, precipitações, má utilização e canalização de 

energia, vontade e desejo estão em conflito. Quando o  toca em  obriga-o a 

pensar, consciencializar, repõe e canaliza melhor a sua energia, suas prisões 

materiais (conforto, físico, bens).     

 

 

P ASPECTADO N   

O que sou está de acordo com o que eu acredito. Acerto de valores, expansão 

social, certas coisas deixam de fazer sentido, deixa de acreditar em valores 

antigos.     

 

P   N  

Encontra ensinamentos, expansão, crescimento. Encontros que fazem crescer. 

Pode trazer sucesso, fortuna, saúde, energia, optimismo.    

 

P   N  
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Tendência para o excesso, problemas financeiros, período de provas, luta entre 

orgulho e espírito.      

 

 

P ASPECTADO N   

Momento difícil, pede maturidade. Tomada de consciência de limites pessoais, 

chamada de atenção para maior responsabilização, maturidade, aceitação. 

    

P  N  

Aceitar e ultrapassar os medos e bloqueios (karma), reformulação das 

estruturas, reestruturação psicológica de identidade. 

 

P   N  

Dificuldade em assumir a responsabilidade individual, morte de uma figura de 

autoridade. Deve-se cultivar a esperança e a coragem, pode trazer dificuldades, 

desilusões, maiores responsabilidades, período crítico, limitativo, pessoa pode 

sentir-se desnutrida, presa, pode afectar a saúde pelas preocupações que 

aparecem (devido às pessoas estarem muito presas a um estilo de vida pela 

segurança que acham que têm). Luta entre a moral e o egoísmo, entre a 

generosidade e o excesso de cautela, sentimento interior de que qualquer coisa 

que venha é melhor do que isto. 

 

 

P ASPECTADO N 

Momento de rotura, vai contra tudo e contra todos, consciencializar que ser livre 

é andar à velocidade que ele quer.  

  

P   N  

Obriga à tomada de consciência, assumir a sua criatividade. Tomada de 

consciência da necessidade de mudar, libertar, procurar novos níveis de 

realidade, há uma iluminação súbita, momento de rupturas, mudanças, revoltas, 

pessoa é obrigada a assumir a sua criatividade e a viver a liberdade de dentro 

para fora. Aprofundamento do pensamento interior, superior, pessoa pode mudar 

finalmente aquilo que passou tantos anos a tentar, a força do indivíduo é 

colocada à prova. Readaptar a forma como vive a sua liberdade, indivíduo 

percebe que a liberdade está dentro. 

 

P   N  

Obriga a tomar consciência da liberdade através da forma como a vida mostra a 

liberdade que não temos, através das limitações. Factores imprevistos e 
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inesperados, entrada e saída de pessoas e situações rápidas dentro da vida da 

pessoa. Desordem nervosa.    

Ex. P  N C11 acha que o que o trava são os outros, readaptar a forma 

como vive a sua individualidade. 

 

 

P ASPECTADO N    

Momento de dissolução, perceber o desapego, dar valor ao pequeno. O não 

precisar de muito para estar bem, da sua relação com o todo. Influências 

misteriosas, ilusões, aspirações, dá romantismo, sensibilidade, confusão, 

depressão, falta de energia, traz à realidade, muita bondade, amor, aceitação, 

tolerância, arte, sentir profundamente, sensualidade, mediunidade, pessoa de 

grande riqueza criativa.  

 

 

 

P   N  

Romance, arte, sonhos, criatividade.     

 

P   N  

Ilusões, dificuldade em ver as coisas como são, perceber que tem que abrir mão, 

que somos pequenos.      

 

 

P ASPECTADO N   

Tomada de consciência da necessidade de regenerar, transformar a energia, a 

identidade (), deixar de controlar, manipular, comandar, descobrir qual a 

energia verdadeira que está dentro da pessoa 

 

P   N  

Regeneração ou morte, momento em que se tem que dar uma completa 

regeneração na própria expressão da identidade, abrir mão para ir mais longe, 

descobrir quem se é de verdade. 

 

P   N  

Se a pessoa neste trânsito não ceder e resistir vai-se dar muito mal (é parecido 

com T ao N). 

 

 

P ASPECTADO  
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Tomada de consciência de feridas, oportunidade para aceitar e só assim sará-las, 

aceitar as limitações. 

  

P   N  

Boa capacidade de aceitação e ultrapassar as situações, aprendendo com elas.    

 

P   N   

Dificuldade em aceitar quem é, a sua dor, os seus limites que estão a ser 

mostrados, cria tensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P NOS SIGNOS 

 

Muda de signo de 2,5 anos em 2,5 anos 

 

P  

Vem trazer à pessoa mais coragem, ousadia, aventura, independência, a sua 

natureza emocional, pode arriscar mais do que arriscava, pode explodir mais 

emocionalmente, mais expansiva, mais demonstrativa, mais agressiva, como 

vem de  nota-se bem. 

 

P  

Vem acalmar as emoções da pessoa, mais sossego depois da tempestade, mais 

tranquilo, necessidade de parar, estar seguro, aconchego, P sente-se bem em 

 (exaltada), mais interessada em estética, arte, organização, rotina. 

 

P  

Mais inquieta, mais interessada em mais coisas, mais nervosa, necessidade de 

actividade, viagens mentais, mais conversa com pessoas diferentes, a 

curiosidade é estimulada, vontade de estudar, escrever, telefonar. 

 

P  

Mais voltada para o lar, família, casa, segurança, aconchego, mais nostálgica, 

pensamentos da infância podem surgir, mais voltada para o ambiente domestico, 



146 

mais intuitiva, mais profundo nos relacionamentos (vem de ), sentir as coisas 

mais intensamente, dar mais valor ao ninho, desejo de nutrir e ser nutrida. 

 

P  

Os sentimentos já vão ser expressos mais dramaticamente, a pessoa torna-se 

mais notada, mais expansiva, emocionalmente mais aberta, mais romântica, 

mais auto-suficiente e auto-confiante do que é costume. Pode ter tendência a 

colocar-se em evidência, procura retorno. 

 

P  

Pessoa começa-se a preocupar mais com a saúde, rotina, serviço, hábitos 

diários, alimentação, mais organizada e virada para as arrumações, mais 

doméstica, mais serviçal para os outros, pode dar vontade de estudar, aprender 

( ), capacidade de memorizar aumenta. 

 

P  

Maior vontade de socializar, divertir-se, dividir, actividade social aumenta, 

pessoa está mais sociável, com desejo de agradar os outros. Casamenteiro, mais 

indeciso e a ceder um pouco, mais atraente, mais aberto. Com a  mal 

aspectada também pode atrair conflitos porque é o que tem que aprender. 

 

P  

Os sentimentos intensificam-se, aumenta a necessidade de aprofundar o eu 

interior, o eu emocional, pode ser um período óptimo para fazer ou dar terapia. 

Muita força de vontade e determinação, pode atrair relacionamentos que causem 

dor e angústia, muitas memórias passadas vêm ao de cima (sobreposições), 

pessoa tem uma segunda oportunidade de as perceber, aceitar e limpar a um 

nível emocional diferente. 

 

P   

Pessoa sente-se mais idealista, aventureira, muito aprendizado, filósofos de vida, 

viagens, vontade de expandir os horizontes e afirmar a sua independência, 

vontade de liberdade é maior que a segurança (pode ser quando P   P 

 pessoa acaba a relação obsessiva). 

 

P  

Mais reservada, disposição muito convencional, começa a preocupar-se com o 

status, com o que os outros pensam, a imagem, a honra, não corre tantos riscos 

emocionais, joga pelo seguro, mais reservada nas escolhas, bem cautelosa nas 
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reacções e no trato com as outras pessoas, pode ser bom para o trabalho e 

negócios. 

 

P  

Óptima fase para se desapegar ao nível emocional, criam e atraem relações mais 

impessoais, pode destruir um relacionamento íntimo, abranda as reacções 

emocionais, mais fria, mais mental, pessoa sente-se menos convencional, mais 

liberal. Óptimo para o trabalho em grupo, novas ideias. 

 

P  

Esta é a posição mais sensível e vulnerável para a P, pode despertar os medos 

e as dúvidas sobre a própria pessoa, óptima altura para a pessoa entrar em 

contacto com o lado mais sensível e profundo da sua natureza; boa capacidade 

para dar entendimento aos que sofrem, sentem muito, período em que a pessoa 

tem que estar em contacto com nostalgia, tristeza, pessoa acaba por sair mais 

forte. Mas tem que ter cuidado para não captar os problemas emocionais das 

outras pessoas e torná-los seus. Período para trabalhar a fé, ligar-se ao espírito, 

ao seu Eu superior. Perceber o que é importante e o que não é importante, deitar 

muita coisa fora que já não faz falta, apego por exemplo. Optimiza o seu 

potencial emocional através da vulnerabilidade que a pessoa passa. 

 

 

 

P NAS CASAS 

 

Muda de signo de 2,5 anos em 2,5 anos 

 

P 1 C 

Necessidade de mudança ao nível pessoal, aparência, personalidade, pode dar 

ansiedade, impaciência, necessidade de alterar estilo de vida. A mente da pessoa 

focaliza em si própria, nas suas necessidades, carências, desejos; a consciência 

concentra o pensamento em si própria, os outros até podem sentir que está 

egoísta. Momento para focar nos seus objectivos pessoais, preocupações com as 

próprias necessidades. 

 

P 2 C 

Mais consciência dos seus valores, da liberdade pessoal e dos seus recursos, 

pode dar aumento ou diminuição nas finanças, alterações na forma como encara 

os seus bens, mudança de emprego, mudança de onde vem o dinheiro, pode 

sentir uma maior necessidade de liberdade que o dinheiro traz, o sistema de 

valores passa por uma modificação; mudança no senso de prioridades, o que era 

já não é importante, há uma auto-avaliação. 
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P 3 C 

Oportunidade para viajar, sentimento de inquietude e necessidade de mudança 

mais mental do que física, boa altura para cursos, aprender, muito do que faz 

pode implicar vizinhos e irmãos, mente mais alerta do que costume, maior 

capacidade de perceber, intuir, comunicar. 

 

P 4 C 

Envolve lar, família, mudança de casa, necessidade de alterar a situação no lar, 

pode comprar casa ou vender, viajar, relação com um dos pais mais forte, 

mudanças interiores, mexe com as fundações. 

 

P 5 C 

São despertadas as emoções, sentimentos e atitudes em relação aos filhos e à 

pessoa amada, podem passar por mudanças, pode encontrar um novo aspecto 

criativo para a sua auto expressão, pode indicar um período de instabilidade em 

que se troca de namorado a cada mês, óptimo período para a diversão, dar 

largas à criança interior, romance, viajar, brincar. 

 

 

 

P 6 C 

Saúde e trabalho, pode mudar a forma como lida com o trabalho, 

responsabilidade, pode arranjar emprego nesta fase, pode haver mudanças no 

emprego que já tem, a saúde melhora ou piora consoante a forma como lida com 

a segurança e as necessidades emocionais. Pode aumentar de peso, pensa mais 

na disciplina alimentar. 

 

P 7 C 

Casa que rege as outras pessoas na nossa vida, logo a P aqui aumenta a 

necessidade de estar com os outros, preocupação em reconciliar, dividir com os 

outros, aprender com os outros, é natural iniciar-se actividades em sociedade, 

relações amorosas, amizades novas. 

 

P 8 C 

Pode ser lidar com a morte de alguém pela primeira vez, pode trazer ajudas dos 

outros, apoios, sucesso com o público, pode fazer a pessoa tomar consciência 

das suas necessidades sexuais, pode dar o inicio de uma relação séria ou vários 

casos passageiros, heranças. 

 

P 9 C 
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A consciência encontra-se focalizada em sonhos e aspirações, vontade de 

estudar, viajar, legalizar um relacionamento, óptima oportunidade para expandir 

horizontes, período de optimismo, esperança e despreocupação, a vida é uma 

aventura, tendência para olhar para frente e fazer planos para futuro. 

 

P 10 C 

Período de culminar, esta casa representa o Ego, a reputação e a posição 

ocupada na sociedade, é o máximo que a pessoa pode alcançar, a pessoa 

percebe onde é o seu lugar, percebe o seu relacionamento com o mundo que o 

cerca, tempo de fazer avaliações, examinar o trajecto para o futuro, os caminhos 

disponíveis para o processo. Bom para fazer mudanças, transformações 

necessárias na vida. 

 

P 11C 

Apercebe-se da sua consciência social, actividade em grupos, mais atencioso e 

generoso com os amigos, colegas, possível envolvimento em empreendimentos 

de caridade, pode também dar sentimento de solidão, toma maior consciência 

dos sentimentos dos outros em relação a si próprio.  

 

P 12C 

Tendência para achar que já não está bem, desmotivado, sem objectivos, mas a 

melhor forma para aproveitar esta energia é desenvolver a força interior e entrar 

em contacto com a mente subconsciente; oportunidade para contactar o Eu mais 

interior, pois, encontra-se ao seu alcance, a pessoa convêm entrar em contacto 

com essa dimensão da natureza, cavar fundo em sua psique, para se dar bem, 

óptima oportunidade de auto desenvolvimento. Bom para criar, meditar, 

contemplar, passar tempo sozinho.  

 

 

 

 


