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Sobre Astrologia 

 Astrologia quando interpretada precisamente é o método de adivinhação mais 

detalhado e avançado e é essencial para marcar rituais e trabalhos mágicos. 

Precisamente, as estruturas antigas megalíticas foram planejadas para observar as 

estrelas e seus movimentos. Os quatro pontos cardinais usados no ritual são baseados 

sobre os pontos do Zodíaco, são como os elementos. O mapa astrológico de alguém é 

um mapa da alma dele/dela. 

 Os Deuses se referiam as tábuas planetárias como as “tábuas do destino/fado”. 

Uma interpretação do número 666 é 6 x 6 x 6 = 216. 2160 anos é quanto tempo o ponto 

vernal sinético viaja através de uma casa do zodíaco. Esse é o tempo de uma era 

astrológica. “666, é o número de um homem” Aquário, o portador da água. Essa vai ser a 

Era de Aquário, a era de fogo, a Era de Satan. 

 Astrologia é um assunto todo detalhado e avançado, mas custa bem mais tempo e 

estudo. Muitos daqueles que se chamam “astrólogos” nunca avançam além do nível 

elementar. Muitos dos principais livros de astrologia disponíveis são elementares e isso 

faz a astrologia parecer ruim aos olhos do público. Muitos dos livros disponíveis apenas 

falam a você a respeito dos vários *métodos* de interpretação, eles estão sempre 

indisponíveis para interpretar a informação, então eles são inúteis. Quando um autor 

escreve sobre “engrandecimento”, é uma capa para “Eu não sei.” Um astrólogo 

competente revelará eventos na vida. 

Pontos importantes: 

 Aprender os 12 signos do Zodíaco 

 Aprender os símbolos 

 Seja cauteloso quanto ao que acreditas quando estás a aprender astrologia, se 

alguma coisa não se aplica a você, é mais do que provável que isso não se aplicará a 

quem quer que seja. 

 Eu tenho sido honesta em todas as minhas interpretações. Astrologia é diferente 

das outras formas de adivinhação. Astrologia vai fundo e revela muitas coisas, algumas 

das quais podem ser desagradáveis para dizer o mínimo. Astrologia é brutalmente 

verdadeira e vai além da provável mudança do jeito como você olha a vida, assim como 

se fez para mim. Eu estudei e pratiquei astrologia por mais de 35 anos. Muito do que eu 

aprendi tem sido através de sofrimento.  

 Seja por destino ou vontade própria, eu procuro saber de algo antes dele 

acontecer, isso pode algumas vezes nos dar um limite para precaver-nos. Se você ver 

maus tempos vindo, trabalhar para alterar as energias negativas com consistente 

meditação de poder aplicada, e mantendo suas energias altas vão frequentemente 

sublimar as influências planetárias negativas. Conhecer os efeitos dos planetas é uma 

ajuda tremenda no entendimento do que ocorre em sua própria vida e nas vidas dos 

outros. 

Por exemplo: 
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 Saber por que dos tempos ruins e das circunstâncias infortunas estarem 

ocorrendo, e quando elas estarão sobre nós. 

 Saber quando um relacionamento amoroso é significante. 

 Saber a frente do tempo em relação a mudanças maiores de vida e como elas 

afetarão você. 

 Saber as influências dos planetas e então fazer escolhas informadas. 

O QUE A ASTROLOGIA PODE FAZER POR VOCÊ 

 Saber a frente do tempo a maneira como as energias no futuro mudarão. Sabendo 

isso dará muito mais o insight nas ações que você toma a qualquer hora. 

Obviamente, você não quer sair e fazer qualquer coisa ilegal quando Saturno 

estiver transitando na sua 12º casa [hora de possível prisão – Não estou 

advogando qualquer ilegalidade aqui; Só estou citando um exemplo]. 

 Use o tempo do universo para auxiliar na sua magia. Isso trabalhará em seu favor. 

Para rituais de vingança, quando Saturno transita na primeira casa do indesejado 

ou quando ele retrogradou sobre os planetas pessoais dele/dela [essas são as 

piores horas na vida de alguém], a vida já será dura, use essa energia para fazê-la 

pior ou direcione-a. 

 Você quer agora o que satisfaz seu amante sexualmente? A posição de Vênus 

revela muito sobre as preferências amorosas/sexuais. 

 Você quer saber alguma coisa melhor do que eles sabem deles mesmos? Olhe na 

data de nascimento deles, ou melhor ainda, seus mapas astrais. Através da 

astrologia, nós podemos entender o que acontecerá em nossas vidas e ter melhor 

entendimento de significâncias dos outros e de nós mesmos. Astrologia explica 

porque as pessoas fazem o que fazem. 

 Astrologia lhe dará conhecimento e poder sobre os outros. Você pode perceber se 

as pessoas estão mentindo para você, te enganando, no amor com você, se te 

odeiam e muito mais. 

 A parte baixa é conhecer os desprazeres antes que aconteçam. Algumas vezes 

nós vemos tragédia nos mapas dos outros ou em nosso próprio. Pessoas que não podem 

ter filhos, casamentos desastrosos, amores infiéis, e até mesmo morte. 

 Quando você realmente aprende a ler os planetas, é aberta outra dimensão. 

Algumas vezes, as coisas nem sempre se manifestam da maneira como lemos nelas. É 

importante e *ético* que você não revela qualquer coisa trágica aos outros que você ler 

para ele. Sempre existe a possibilidade que talvez não aconteça da maneira como 

esperamos. Se eu vejo desastre, eu digo a pessoa que estou lendo para que sejas 

cuidadoso em certa hora. 
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ÍNDICE DE ASTROLOGIA: SIGNOS, PLANETAS, ASPECTOS E POSIÇÕES 

Como Ler um Mapa Astrológico 

 Lembra-te, as interpretações para cada aspecto, posição na casa e signo que um 

planeta está dentro são tomadas exclusivamente. Você deve tomar as posições dos 

outros planetas, signos, e posições nas casas em consideração, juntamente com a 

configuração do mapa, e misturar com tudo. Quando algumas posições e aspectos 

confirmam o que outras também sustentam, que enfatizam as mesmas características de 

personalidade ou circunstâncias da vida, nesse caso, uma predição exata pode ser feita 

ao interpretar o mapa. Muitos mapas sustentam posições e aspectos, enfatizando 

algumas características ou eventos em áreas específicas da vida. 

PONTOS IMPORTANTES: 

Planetas dentro de 5 graus ou menos de um ângulo [Ascendente, Descendente, Meio-do-

céu, ou Fundo-do-céu] ou nas casas angulares; 1ª, 4ª, 7ª ou 10ª casas são mais 

poderosas em suas influências. Isso também inclui os aspectos. 

Planetas nas casas cadentes 3ª, 6ª, 9ª, 12ª são mais fracos. 

Planetas nos seus signos regidos são mais fortes. 

Signos e planetas interceptados são mais fracos. 

Planetas em seus signos exaltados são mais fortes; nos signos de seu detrimento ou 

queda, eles são mais fracos. 

Júpiter em aspecto a um planeta fortalece e amplifica a posição e as características do 

planeta, Saturno e Netuno o enfraquecem. 

O REGENTE DO MAPA É O PLANETA MAIS IMPORTANTE: 

 O fator mais importante no mapa astrológico é o regente do mapa e no caso de co-

regente/s. O/s planeta/s é que rege o signo/s e planeta/s ascendente, se for o caso na 1ª 

casa [co-regente]. Podem haver mais de um signo ascendente, no caso de um signo 

interceptado na primeira casa. O/s planeta/s que rege o signo interceptado é co-

regente/s. No mapa natal, o regente representa o dono do mapa. Com os mapas 

preditivos, o regente do mapa representa a pessoa/entidade para o qual o mapa está 

previsto.  

QUE SIGNO O PLANETA ESTÁ REGENDO? 

 A menos que haja um Stellium, ou mais do que dois planetas em outro signo, a 

personalidade será mais influenciada pelo signo que o regente está. Se há mais que um 

regente, isso será somado a outro aspecto à personalidade, e o leitor deve misturar os 

dois. Com três ou mais regentes do mapa, o indivíduo é complexo, com aspectos 

diferentes de personalidade e reações em horas diferentes. Se os signos são muito 

diferentes um do outro, ou seja, Áries e Peixes, o indivíduo pode ser sociável em certos 

tempos e introvertido em outros. 
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O SIGNO QUE O REGENTE ESTÁ É MAIS IMPORTANTE DO QUE O SIGNO DO SOL 

OU DA LUA. 

EM QUE CASA O REGENTE/S ESTÁ POSICIONADO? 

 Sejam quais forem os assuntos regidos por essa casa, eles assumirão importância 

na vida. Por exemplo, o regente do mapa na 12ª dará habilidade psíquica, a necessidade 

por solidão, e disposição tímida, a menos que outros fatores tais como planetas em Áries 

e outros signos sociáveis contradigam isso. 

A QUE GRAUS O REGENTE/S ESTÁ CONJUNTO? 

 Se o regente/s está posicionado em um grau de significância, assim como 

conjunta uma estrela fixa ou um grau crítico ou notável, isso afetará a vida para melhor 

ou para pior. 

O REGENTE ESTÁ INTERCEPTADO OU RETRÓGRADO? 

 Se o regente está interceptado ou retrógrado, a última metade da vida será melhor 

do que os primeiros anos. Um regente retrógrado indica o então chamado “tardio-

florescedor”, especialmente se mais do que dois planetas são retrógrados. Muitos 

planetas, mesmo se o regente/s é direto, quando for retrógrado indica o dito acima. 

QUAIS OS OUTROS PLANETAS EM ASPECTO AO REGENTE DO MAPA?  

 

ONDE ESTÃO OS ASPECTOS MAIS ESTREITOS? 

 Quanto mais estreito o aspecto mais notável, é que sua influência está na 

personalidade e nos eventos na vida. Aspectos estreitos, especialmente se exatos, 

definem eventos quando contatados por outros planetas através de trânsitos e 

progressões. Olha as posições nas casas para o tipo de evento e as naturezas dos 

planetas envolvidos. 

É O REGENTE OU SÃO OUTROS PLANETAS PESSOAIS QUE CONJUNTAM COM 

QUAISQUER NODOS OU ESTRELAS FIXAS? 

 Planetas que estão conjuntados com estrelas fixas serão influenciados pela 

natureza das estrelas fixas. O nodo sul é do destino, para melhor ou para pior. O nodo 

norte frequentemente indica habilidades especiais ou talentos. Sempre olhe para os 

signos e posições de casas. 

STELLIUMS: 

 Um Stellium é um agrupamento de três ou mais planetas em certo signo, todos 

conectados por conjunção. No mapa natal, o signo será dominante na personalidade, e 

se o Stellium inteiro está dentro de uma casa, os assuntos da casa serão enfatizados na 

vida. Quando Stellium é transitado por outros planetas, a maioria dos eventos da vida 

ocorrerá de acordo com a natureza dos planetas transitando e o Stellium. As áreas da 
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vida representadas pela casa que contém o Stellium assumirão importância na vida da 

pessoa. 

ASPECTOS ESTREITOS: 

 Aspectos que tem uma órbita de dois graus ou menos intensificam a influência do 

aspecto. Aspectos exatos, especialmente se mais do que dois planetas se ajuntam, 

indicam um evento na vida que é destino. 

 OS NODOS DA LUA: Planetas conjuntos com os nodos da Lua são de especial 

importância. Os nodos da Lua são de destino. Planetas conjuntos com o nodo norte são 

frequentemente benéficos, mas nem sempre. O nodo sul é fortemente de destino e 

quando conjunta um planeta, especialmente se estreitos, isso está muito destinado, para 

os assuntos regidos pela casa com o signo regido pelo planeta. 

EM QUE CASAS ESTÃO OS NODOS DA LUA? OS NODOS DA LUA SE ALINHAM 

COM QUAISQUER OUTROS GRAUS NO MAPA? 

 De novo, isso é destino, especialmente se eles se alinham com dois ou mais 

planetas, ângulos, ou os graus de certas cúspides da casa. O ano de um evento 

destinado ocorre pode ser visto no retorno solar de alguém. 

CONFIGURAÇÕES PLANETÁRIAS: 

 Quadraturas-T, Grandes Trígonos, Yods, e Stelliums são todos fatores dentro da 

interpretação correta de um mapa. 

 Super ênfase ou perda de um elemento, qualidade, ou aspecto, juntamente com 

planetas sem aspectos, se isso ocorre, também são muito importantes para interpretação 

do mapa. 

ÊNFASE NOS HEMISFÉRIOS: 

A maioria dos planetas na metade mais oriental [as direções são invertidas no mapa 

astrológico] MC [Meio-do-céu] à IC [Fundo-do-céu], essas pessoas são costumeiramente 

livres para fazerem seus próprios caminhos na vida e elas não gostam de qualquer 

interferência dos outros. Elas são independentes, proativas que confiam nelas mesmas. 

Com a maioria na metade ocidental [IC à MC] há forte necessidade pelos outros. Os 

outros têm de julgar a vida dessas pessoas, e em casos extremos, os outros podem 

controlar a vida da pessoa. Em casos raros, pode haver dependência nos outros para 

sobrevivência, como nos casos de deficiências físicas. 

Com a maioria no norte [metade inferior do mapa; o ascendente até o descendente], a 

privacidade pessoal é importante aqui. Essas pessoas precisam de tempo sozinhas, 

juntamente com um senso de segurança. 

Pessoas que tem a maioria de seus planetas no sul [metade alta do mapa] são 

costumeiramente pessoas sociáveis, que são sociais. Essas pessoas não se preocupam 
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de serem o centro das atenções, ou estarem diante ao público. Muitos são extrovertidos 

e gostam de papéis de liderança. 

 Planetas nos graus significantes têm uma forte influência no mapa e os assuntos 

que eles regem e/ou os assuntos das casas regidas pelos signos que eles regem serão 

influenciados para melhor ou para pior de acordo com a natureza do grau. Isso também 

inclui cúspide da casa nos graus notáveis. Por exemplo, Marte posicionado em um grau 

ruim é ruim para os assuntos regidos pela casa com Áries na cúspide, e podem também 

serem infortunas para a casa com Marte posicionado dentro. Graus de sorte devem ser 

notáveis para achar onde os esforços de alguém pagarão isso, e onde os dons naturais, 

talentos, e habilidades estão. 

POSICIONAMENTO E ASPECTOS À SATURNO 

 Saturno é onde “nós somos chutados” na vida. Aspectos de Saturno a outros 

planetas, e a casa e signo onde Saturno está revela onde nós temos a experiência com 

problemas, limitações, perdas, e negações na vida. 

PONTOS SENSÍVEIS E IMPORTANTES: 

 O Vértice e o anti-Vértice: esses são pontos importantes de destino como os 

nodos da Lua. Frequentes amados ou outros pelo bom ou ruim terão um planeta 

importante conjunto ao Vértice ou anti-Vértice. No primeiro encontro/iniciação de um 

relacionamento, muitas vezes os outros planetas progressos de alguém se conjuntarão 

nesse ponto. 

O PONTO ORIENTAL E O PONTO OCIDENTAL 

 Quando um planeta está conjunto com algum desses pontos sua influência é 

enfatizada no mapa, e os assuntos regidos pela casa com o signo na cúspide regidos 

pelo planeta assume maior importância na vida. 

O ECLIPSE PRENATAL 

 Esse é muito como os vértices, e os nodos da Lua na direção dos relacionamentos 

destinados, e eventos na vida. 

PONTOS MÉDIOS PLANETÁRIOS 

 Pontos médios planetários são importantes quando há um planeta conjuntando 

eles ou vindo à conjunção por trânsito ou progressão. 

 

Regências Planetárias 

O Sol 

Rege: Leão 

Regente natural da 5ª casa. 
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Signo Exaltado: Áries 

Signo de Detrimento: Aquário 

Signo de Queda: Libra 

Cores: Laranja, amarelo, ouro 

Dia: Domingo 

Metal: Ouro 

Pedra preciosa: Rubi 

Demônio: Sorath 

Simbolismo: Fonte de vida 

Partes do Corpo: o coração, a espinha, as artérias, e os olhos. 

Área da Alma: O Chakra do Plexo Solar [666] 

 

 Doenças/saúde: Vitalidade baixa, fadiga, todas as doenças do coração, doenças 

das artérias, pressões alta e baixa, problemas de visão, icterícia, meningite, e todos os 

problemas espinhais e das costas.  

 Profissões: Representação [ator], todas as ocupações teatrais, pessoas em 

posição de autoridade [chefes, supervisores, fidalgos, reis, imperadores], aqueles que 

trabalham com ouro, juízes, magistrados, pessoas que carregam grandes somas de 

dinheiro, e emprestadoras de dinheiro. 

 O Sol é o ego de alguém, a personalidade, a autoestima, vitalidade, habilidade 

para liderança, saúde, fama e honra. 

 O Sol é quente, seco e estéril. 

 O Sol rege: O pai, os homens na vida de alguém, crianças de alguém, saúde de 

alguém, força da vida, e vitalidade, metais preciosos, itens de valor, ouro, todos aqueles 

que estão em posição de autoridade e poder,* as riquezas, o governo, a vontade, o 

senso de ambição de alguém, o deus, a auto expressão de alguém, e a confiança de 

alguém. 

*Plutão também rege aqueles que estão em posições de poder.  

 

A Lua 

Rege: Câncer  

A Lua é o regente natural da 4ª casa.  

A Lua é receptiva, úmida, fértil, mutável e fria. 
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Signo exaltado: Touro  

Signo de Detrimento: Capricórnio  

Signo de Queda: Escorpião 

Cores: Prata, branco  

Dia: Segunda-feira  

Metal: Prata  

Pedra preciosa: Pérola, Moonstone.  

Demônio: Shiedbarshemoth Sharthathan 

Simbolismo: Espelho da Vida  

Partes do Corpo: os peitos, o útero, caixa torácica, pâncreas, pulmões, estômago e 

órgãos digestivos.  

Área da Alma: O 6º chakra, o Ida Nadi e o terceiro olho.  

 

 Doenças/saúde: Fluidos corpóreos excessivos ou deficientes, 

maníaco/depressivo, problemas menstruais, colites, doenças intestinais.  

 Profissões: Cozinheiro, todas as carreiras culinárias, trabalhadores de 

hotel/hospital, trabalhadores de restaurantes, todas as profissões comuns, enfermeiras 

de crianças, e parteiras. 

 A Lua rege: o público, as comidas e bebidas, água e líquidos, assuntos 

domésticos, mulheres, família, início da infância, a mãe, o lar, emoções, sentimentos, 

instintos, a memória, o inconsciente, hábitos, comportamento infantil, temperamentos. 

 

Mercúrio 

Rege: Gêmeos, Virgem  

Regente natural da 3ª casa  

Signo Exaltado: Aquário  

Signos de Detrimento: Sagitário, Peixes  

Signo de Queda: Leão  

Cores: Prata, azul-ardósia, cinza  

Dia: Quarta-feira  

Metal: Mercúrio  
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Simbolismo: Mensageiro  

Área da Alma: Chakra da Garganta  

Rege:  

Comunicações, escrita, fala, palavras, educação, vizinhos, mensageiros, a mente, 

intelecto, mentalidade, livros, jornais, revistas, coordenação, destreza manual, mídia, 

movimento, viagem de curta distância.  

Demônio: Tapthathatath 

Doenças/saúde:  

O cérebro, sistema cérebro-espinhal, os sentidos da visão, audição, paladar, os órgãos 

da fala, os reflexos, e as mãos. Desordens nervosas, desordens da fala, asma, tremores, 

tuberculose, e outras doenças dos pulmões.  

Profissões:  

Jornalismo, escritores, contadores, professores, locutores, interpretadores, secretarias, 

mensageiros, trabalhadores postais, impressores, livreiros, bibliotecários, e escreventes.  

Mercúrio rege as habilidades intelectuais e interesses, o jovem, a juventude, papéis 

conectados a dinheiros, documentos legais, livros, imagens, escritos, e materiais escritos, 

computadores, estéreos, estúdios de televisão, e tudo conectado a educação e 

comunicação. 

 

Vênus 

Rege: Touro e Libra  

Regente natural da 2ª casa e 7ª casa  

Signo Exaltado: Peixes  

Signo de Detrimento: Escorpião  

Signo de Queda: Virgem  

Benéfico menor 

Cores: Verde  

Pedras Preciosas: Esmeralda e Safira  

Dia: Sexta-feira  

Demônio: Kedemel 

Metal: Cobre  

Saúde: Glândula Timos, tato, garganta, rins. Cabelo e pele no sentido cosmético.  
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Doenças: Impurezas do sangue que envenenam o sistema, amigdalite, sarampo, varíola, 

doença dos rins. Vênus rege doenças venéreas junto com Plutão.  

Vênus rege: Vida amorosa, indulgência, dinheiro, jóias, ornamentos, roupas das 

mulheres, artigos de cama, substâncias polidas, atividades sociais, arte, beleza, prazer 

luxurioso, intercurso sexual com afeto, dança, poesia, canto, representação [ator], 

cosméticos, penteados e cosmetologia.  

Profissões: 

Artistas, músicos, atores/atrizes, carreiras de teatro, [junto com Netuno]. Embaixadores 

da paz, cosmetologias, desenhistas de roupas, anfitriões, decoradores de interiores, 

joalheiros e botânicos.  

Morte: Pacífica, por causas naturais.  

Vênus rege as mulheres no mapa de um homem, junto com a Lua.  

 

Marte 

Rege: Áries e o co-regente de Escorpião  

Regente natural da 1ª casa e co-regente da 8ª casa  

Signo Exaltado: Capricórnio  

Signos de Detrimento: Libra, Touro  

Signo de Queda: Câncer  

Marte é maléfico menor  

Cores: vermelho, escarlate, vermelho escuro  

Dia: Terça-feira  

Metal: ferro, aço  

Demônio: Barzabel 

Chakra: Segundo/Sacral  

Rege: aço, cutelaria, instrumentos afiados, armas de Guerra, fogo, febres, brigas, 

ambições, energia, aventuras, paixões, dores por violência, relações masculinas, 

inimigos, conflito, glória na batalha.  

Doenças/saúde: enxaquecas, febres, infecções agudas, inflamações, dores intensas, 

queimaduras, escaldaduras, dor de dente, sinusite, dor de ouvido.  

Profissões: Atletas, militares, cirurgiões, trabalhadores de ferro e aço, ferreiros, 

dentistas, armeiros, carniceiros, barbeiro, empregos comuns.  

Marte é onde nossas energias vão no mapa.  
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Marte é elétrico, vigoroso, quente, seco, infértil e inflamatório.  

Tipos de Morte: Queimaduras, cortes, perda de sangue, escaldaduras, rupturas, em 

batalhas, ferimentos de tiro.  

Marte, junto com o Sol, rege o homem no mapa de uma mulher.  

 

Júpiter 

Rege: Sagitário e co-rege Peixes  

Júpiter é o regente natural da 9ª casa e co-rege a 12ª casa 

Signo Exaltado: Câncer  

Signos de Detrimento: Gêmeos [Virgem]  

Signo de Queda: Capricórnio  

Cores: Azul-real, púrpura  

Dia: Quinta-feira 

Metal: Estanho  

Pedra Preciosa: Turquesa, Safira  

Demônio: Hasmael 

Simbolismo: Sorte  

Partes do Corpo: o fígado, pâncreas, quadris e coxas.  

Área da Alma: O chakra coronário  

Doenças/saúde:  

Diabetes, desordens de açúcar no sangue, circulação ruim, problemas e doenças dos 

quadris.  

Profissões: Professores Universitários, juízes, físicos, sacerdotes, banqueiros, 

filantropos, legisladores.  

Júpiter é um dos planetas mais importantes. 

Júpiter é onde tu tens o momento de sorte, diversão, tempos bons, coisas vão bem.  

Júpiter rege: 

Religião, viagens de longa distância, educação superior, filosofia, prosperidade, 

otimismo, expansão, benevolência, esportes, recreação, ambientes externos, cavalos, 

abundância, felicidade, animais domésticos, boa cronometragem, riqueza, ganho de peso 

e lei.  
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Júpiter é o Benéfico Maior.  

 

Saturno 

*Saturno é o mais importante dos planetas para os astrólogos. Ele é vil, feio e mau em 

todo aspecto. Esse é o planeta que causa sofrimento, perda e miséria; é onde nós temos 

nossos traseiros chutados na vida. Astrólogos do caminho da mão direita, vivem uma 

mentira, tentam engraxar Saturno. Não há nada que é bom nesse maléfico. Na mitologia, 

está ligado a Cronos/jeová. Pai Satan pode nos ajudar a sair desses planetas ruins. Ele 

tem me ajudado a superar muitos. 

Rege: Capricórnio e co-rege Aquário  

Regente natural da 10ª casa e co-regente da 11ª casa  

Signo Exaltado: Libra  

Signos de Detrimento: Câncer, Leão  

Signo de Queda: Áries  

Cores: Preto, marrom escuro, índigo  

Dia: Sábado  

Metal: Chumbo  

Pedra Preciosa: Obsidiana, ônix  

Demônio: Zaziel 

Simbolismo: Maléfico Maior  

Saturno é frio e seco  

Partes do Corpo: Ossos, joelhos, os ouvidos (audição, equilíbrio), o baço, a pele, os 

dentes.  

Doenças/saúde:  

Doenças de gastura crônica, doenças dos ossos e dentes, surdez, vertigem, tinito 

(zumbido nos ouvidos), depressão, bloqueios, coágulos de sangue, estagnação, pedras 

nos rins, artrite, deficiências imunológicas.  

Profissões:  

Edificadores, pedreiros, negociante de terra e propriedade, carcereiros, coveiros, 

negociantes de chumbo e produtos de chumbo, encanadores.  

Saturno é dura sorte, infortúnio, miséria e sofrimento.  

Saturno rege: 
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Sofrimento, miséria, resistência, o pai, o velho, disciplina, reclusão, restrições, pobreza, 

demora, defeitos, fatalidades, avareza, aqueles que jejuam ou passam fome, ascetas, 

negações, débitos, a viúva, cadáveres, sepulturas, medo, insegurança, perda, doença, 

pesar, grandes restrições, deveres, limitações, tempo e relógios, paciência, seriedade, 

cético, pessimista, aprender o caminho mais difícil.  

 

Urano 

 

Urano, junto com Netuno e Plutão é dos três planetas transcendentais mais 

externos.  

Urano é a Oitava Superior de Mercúrio e rege genialidade.  

Rege: Aquário  

Regente natural da 11ª casa.  

Signo Exaltado: Escorpião  

Signo de Detrimento: Leão 

Signo de Queda: Touro  

Cor: Azul-elétrico  

Metal: Urânio  

Pedra Preciosa: Safíra  

Simbolismo: Tecnologia e o futuro  

Partes do Corpo: A aura magnética e física, glândula paratireoide, o cérebro e sistemas 

nervosos.  

Área da Alma: A Aura  

Doenças/saúde: Doenças agudas que vem de repente e vão muito rapidamente. 

Rupturas, fraturas, e desordens espasmódicas. Ataques e epilepsia [junto com o Sol].  

Tipo de Morte: Repentina, inesperada, rápida, inconveniente.  

Profissões:  

Astrólogos, eletricistas, engenheiros, inventores, metafísicos, prognósticos, trabalhadores 

humanitários, aviadores, cientistas, técnicos de rádio, todos que trabalham com o novo e 

o incomum. 

Urano é magnético e elétrico, frio e infértil.  

Urano rege: Eletricidade, metafísica, ocultismo, revolução, rebelião, métodos novos e 

avançados, mudanças repentinas, liberdade, genialidade, independência, o original, o 
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errático, o excêntrico, caos, aqueles que são não-conformistas, anarquia, ideias radicais, 

explosões, relâmpago, transtornos, o inesperado, progresso, computadores, ficção 

científica, o future, tecnologia, a mídia, impulso e catástrofes.  

 

Netuno 

 

Netuno é um dos 3 planetas transcendentais mais externos.  

Netuno é a Oitava Superior de Vênus  

Rege: Peixes  

Regente natural da 12ª casa.  

Signo Exaltado: Câncer  

Signos de Detrimento: Virgem  

Signo de Queda: Capricórnio  

Cores: Lavanda, verde-mar, malva, azul, cores pálidas.  

Metais: Neptúnio, os gases nobres, lítio, platina  

Área da Alma: Glândula Pineal  

Pedras Preciosas: Água-marinha, coral, marfim  

Simbolismo: Fraqueza, dissolução  

Partes do Corpo: Percepção extra-sensorial (sexto sentido), intuição, a psique, a mente 

inconsciente.  

Doenças/saúde:  

Insanidade, alergias, doenças que não podem ser diagnosticadas, desequilíbrios das 

glândulas, hipocondria, anemia, deficiências de oxigênio, vício de droga/álcool, todas as 

doenças mentais, e neuroses.  

Profissões: Artistas, oceanógrafos, biólogos marinhos, aqueles que estão na força 

naval, pescadores, aqueles que trabalham de algum modo com o mar, médiuns 

espirituais, músicos, estrelas de filme, atores/atrizes, dançarinos, bailarinas, psíquicos, 

líderes espirituais, gurus e ocultistas. Aqueles que trabalham na caridade, hospitais, 

instituições e sanatórios. Aqueles que trabalham com líquidos, gases, venenos.  

Netuno é onde alguém é fraco, indeciso, posto a fantasia e influenciável. Netuno é onde 

alguém é espiritualmente inspirado.  

Netuno dá morte por causas misteriosas, através de venenos, afogamentos e 

desaparecimento.  
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Netuno rege: 

Sonhos, venenos, gases, todas as drogas, álcool, vício, fraqueza, arte, inspiração, 

espiritualidade, indecisão, confusão, enganação, ladrões, criminosos condenados, 

trapaças, coisas que são boas demais para serem verdade, amor platônico, celibato, o 

oceano, líquidos, sacrifício, dança, meditação, religião, caridade, entretenimento, 

dramaturgia, glamour, fenômenos psíquicos, o inconsciente, o etéreo, mártires, 

compaixão, empatia, confusão mental/perplexidade, ilusão, insanidade, aberrações, 

anormalidades, segredos, idealismo, amorfismo, mentiras, sofrimento e vitimização. 

 

 

Plutão 

 

Rege: Escorpião  

Regente natural da 8ª casa  

Signo Exaltado: Aquário  

Signo de Detrimento: Touro  

Signo de Queda: Leão  

Cores: Preto  

Metal: Plutônio  

Pedras Preciosas: Berilo, Ônix  

Simbolismo: O Submundo, Morte e Regeneração  

Partes do Corpo: a fontanela, a glândula pineal [junto com Netuno] Doenças/saúde: 

Doenças/saúde: Tumores, hemofilia, hemorroidas, câncer, reumatismo, doenças 

venéreas, doenças e desordens dos genitais, e desordens metabólicas.  

 

Profissões: Examinador médico, pessoa que trabalha no necrotério, agentes funerários, 

aqueles que trabalham com o morto e a morte, cientistas nucleares, astronautas, 

arqueólogos, previsão do tempo, todos aqueles que trabalham no subterrâneo ou nas 

esferas subterrâneas. Espiões, pesquisadores, pistoleiros, criminosos do submundo, e 

assassinos.  

Plutão é a intensidade e obsessão de alguém.  

Plutão é Oitava Superior do planeta Marte.  

Plutão rege: Morte, extremos, intensidade, obsessão, pesquisadores, mudanças 

drásticas, a Máfia e outros crimes organizados, uso de força extrema, força de vontade, 
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profundidades e alturas extremas, violência extrema, regeneração, bombas nucleares, 

fissão atômica/nuclear, pistoleiros, magia negra, e transformação.  

 

Os Planetas: Signos, Casas e Aspectos 

O Sol: Signos, Casas e Aspectos 

*Lembra-te, as interpretações abaixo são para o Sol nos signos e casas dele por si só. Tu 

deves tomar os outros planetas, signos, e posições de casa em consideração ao ler um 

mapa.  

 

O SOL NOS SIGNOS 

Áries  

Amigável, iniciativo, impulsivo, egoísta, pioneiro, habilidades para liderança, agressivo, 

mandão/dominante, rápido para o raiva, mas a raiva não dura a menos que uma ênfase 

forte em Escorpião esteja no mapa. Atitude do ‘eu primeiro’, impaciente, competitivo, 

corajoso, destemido, fala alto, e enérgico. Áries em tudo por si só é notório para iniciação 

de projetos, mas não para terminá-los. Quanto mais ênfase em Áries no mapa, mais 

autocentrado o indivíduo será. Pessoas de Áries amam falar sobre os outros, suas vidas 

e frequentemente desconsidera as necessidades dos outros. Eles colocam eles mesmos 

e seus interesses em primeiro lugar.  

Touro  

Sensual, teimoso, lento, indulgente, artístico, perseverante, amante da boa comida e 

confortos materiais, possessivo, ciumento, bons administradores de dinheiro, podem ser 

gananciosos e materialistas, podem ter uma obsessão com dinheiro. Taurino é alguém 

que pontua os planos. Se tu disseres que um Touro ou alguém que tenha uma ênfase 

forte de Touro no mapa dele e tu ir fazer alguma coisa, então siga em frente. Eles odeiam 

ter seus planos alterados, especialmente se há uma ênfase nos signos fixos no mapa. 

Touro é alguém que não gosta de mudanças, a menos que haja muitos signos mutáveis 

no mapa para reconfigurar essa tendência. Pensava que textos da astrologia tradicional 

afirmassem que Touro é ‘lento para a raiva’, eu tenho encontrado pessoas de Touro que 

podem ter uma tendência a ataques de raiva frequentemente.  

Gêmeos  

Inconstante, natural dual, espontâneo, intelectual, verbal, amante do aprendizado, 

leitores, mente ativa, interesses diversos, pessoa dispersa, facilmente ficam entediados, 

pau-pra-toda-obra, podem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, flexível, adaptável. 

Geminianos tem mentes muito ativas. Eles tendem a inquietude com as mãos, e tem um 

monte de energia nervosa. Geminianos podem mudar suas mentes, alternando entre dois 

pontos de vista completamente diferentes em horas diferentes, frequentemente não 

conhecendo a si mesmo e qual postura eles devem tomar em certos problemas. Eles 

podem dizer uma coisa uma hora, então dizem o completo oposto outra hora. Quando 

alguém é subordinado a um patrão Geminiano ou indivíduo na autoridade, ele 

frequentemente acha alguém que deva ir com o fluxo para então falar, já que Geminiano 
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pode mudar na base diária, mesmo indo tão longe quanto submeter-se a ou revertendo 

as regras, métodos de aplicação do trabalho e relacionados a um capricho. A palavra 

‘vacilante’ definitivamente se aplica ao Geminiano. Isso está especialmente enfatizado 

quando alguém também tem uma ênfase nos signos mutáveis no mapa dele.  

Câncer  

Temperamental, amoroso com a família/lar, protetor, infantil, nutridor, pegajoso, vive no 

passado, ótimo cozinheiro, comida significa amor para essas pessoas, preocupações 

crônicas, o aborrecimento das mulheres, Cancerianos odeiam criticismo e o ridículo, 

especialmente quando estão na frente dos outros. Eles fazem bom papel de pais e 

tentam ser maternais aos outros. Eles guardam ressentimento e nunca esquecem uma 

ofensa. Muitas pessoas de Câncer têm fascinação com o passado ou certa era ou 

período de tempo do passado. Muitos cancerianos têm memórias excelentes, já que esse 

signo rege o passado. Eles tendem a fazer as coisas pessoalmente. Muitos atravessam 

dificuldades e durezas, mas no fundo são as almas mais sensíveis. Eles são empatas de 

nascença, junto com Peixes. Eles podem sentir a dor dos outros. Cancerianos 

frequentemente tomam abuso dos outros ou atraem relacionamentos abusivos. Isso é 

também por causa de seu oposto – Capricórnio, que é regido por Saturno. Isso é 

especialmente verdade quando Câncer está no ascendente. Eles são naturalmente 

intuitivos e absorvem as emoções dos outros e do ambiente. Segurança, junto com amor 

ao lar e família são muito importantes para o bem-estar de um Canceriano. Câncer é o 

signo mãe do Zodíaco e essas pessoas são excelentes para cuidar dos outros, tendendo 

a aqueles que estão mal e precisam de atenção pessoal.  

Leão 

Orgulhoso, habilidade para liderança, teimoso, força interior, arrogante, dramático, 

amoroso, odeia falhar, ama vangloriar-se, ama ser o centro das atenções, 

apresentações, generoso, criativo, divertido. Bajulação está em todos os lugares para 

essas pessoas, pisar no orgulho deles é imperdoável. Leoninos precisam se divertir e de 

recreação. São atores naturais e tem um talento dramático. Leonino tem forte força de 

vontade e seu senso de dignidade faz dele um competitivo selvagem. Quando sua 

dignidade está em risco, ele luta até a morte. Ele deve se expressar livremente para suas 

emoções e saúde mental e bem-estar. Leoninos são líderes natos por natureza. 

Virgem  

Limpo, asseado, organizado, trabalho duro, higiênico, crítico, pode ser cruel, um 

perfeccionista, orientado aos detalhes, consciente de saúde, fofoqueiro, conciso, 

analítico, excelente para manter as coisas organizadas e fazê-las, trabalho é muito 

importante, exigente ao nível de “lêndea”. Virginiano pode ser alguém que faz perguntas 

intermináveis, especialmente questões pessoais. Virginianos são naturalmente críticos 

dos outros, especialmente quando eles conhecem você. Trabalho é a vida deles. Eles 

são aqueles que podem depender de que um trabalho seja feito. Eles têm uma atenção 

para detalhar- detalhes que a maioria das pessoas frequentemente perde. Sua atenção 

em detalhar pode fazê-los esquecer dos problemas maiores. Isso é um signo modesto e 

não-assumido em tudo por si só. Eles não são inclinados a vangloriar-se a menos que há 

uma ênfase forte em Áries ou Leão no mapa. Por ser um signo de Terra, eles são 

práticos. Eles são prudentes com seus dinheiros e não inclinados a gastar idiotamente ou 
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sem pensar, ou gastar com qualquer coisa desnecessariamente. Eles são interessados 

com a saúde e muitos tomam cuidado ao o que eles comem, bebem, e põe em seus 

corpos. Alguns podem se tornar hipocondríacos ou super preocupados com germes.  

Libra  

Librianos precisam dos outros. Eles têm um forte senso de equidade e justiça. Eles são 

artísticos, amantes da paz, bem-educados, bons mediadores, e vão tomar abuso para 

manter a paz. Eles frequentemente têm momentos difíceis ao manter sua própria 

individualidade. Librianos abominam maus modos e grosseria, comportamento cruel. Eles 

funcionam no seu melhor quando eles têm o apoio de um parceiro/amante. Eles 

trabalham melhor com os outros como parte de um time ao invés de sozinhos. Eles são, 

em regra, bem-educados, refinados e discretos, a menos que esteja uma ênfase forte 

Marte e/ou Áries no mapa. Relacionamentos de todos os tipos são importantes para 

essas pessoas. Elas odeiam estar sozinhas. Quanto mais ênfase em Libra no mapa de 

alguém, mais há uma forte necessidade por relacionamentos significantes na vida.  

Escorpião 

Forte força de vontade, discreto, fortemente sexual, emoções intensas, intuitivo, 

vingativo, possessivo, ciumento, detesta fraqueza nos outros, raiva violenta, eles fazem 

muitos inimigos perigosos, habilidades ocultas naturais, sadista. Escorpião é o signo do 

mago natural, o abençoado, e o adepto especialmente na magia negra. Escorpianos são 

excepcionalmente fortes quanto a força de vontade, mas suas emoções intensas podem 

ser sua fraqueza. Escorpianos sentem profundamente e são raramente neutros em 

qualquer assunto importante. Eles têm um forte senso de justice, nunca esquecendo um 

comportamento além de nunca esquecer uma ofensa contra eles. Eles são aqueles que 

são adeptos à vingança. Assim como Áries, a raiva de Escorpião não é duradoura e é 

como um ninho de vespas revirado pode ser violento e mortal. Alguém com forte ênfase 

em Escorpião frequentemente tem olhos penetrantes. Isso é especialmente verdade 

quando Escorpião está no ascendente. Escorpianos tem muita dificuldade na separação 

do tempo. Eles tentam manter aqueles que são importantes para eles e também desejam 

controlar eles. Escorpianos tem seus segredos e são intensamente reservados. Eles não 

são aqueles que revelam suas vidas pessoais aos outros, mesmo a aqueles que estão 

próximos deles.  

Sagitário  

Despreocupado, raramente aprende com os erros, ama apostar, ama viajar, intátil, 

irresponsável, ama educação, cavalos, ambientes externos; super confiante, melhor para 

iniciar as coisas do que para completá-las, não práticos. Sagitário é o signo da boa sorte, 

assim é regido pelo planeta benéfico Júpiter. Sorte frequentemente vem a Sagitário e 

esse signo tem muito dele nos milionários. Quando Sagitário está enfatizado no mapa, é 

frequente essas pessoas atingirem o topo em suas profissões. Uma predominância de 

professores universitários, juízes e aqueles que têm carreiras em altos postos e na 

indústria de viagens tem uma ênfase no Sagitário em seus mapas. Eles são muito 

afeiçoados a verdade e podem ser cegos e intáteis quando expõem suas mentes na 

frente dos outros. Eles precisam da liberdade deles. Sagitário todo por si só não pode 

tolerar possessividade por parte dos outros. Eles são estudantes ao longo da vida que 

gostam de aprender tanto formalmente quanto por conta própria. Eles amam viajar e têm 
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um interesse nas culturas e povos estrangeiros. Quando Sagitário está forte no mapa, 

muito frequentemente o indivíduo será bem viajado. 

Capricórnio 

Velho quando jovem, jovem quando velho, falta de autoconfiança, sério, paciente, tem 

muita persistência, conservador, cauteloso, precisa planejar as atividades, precisa que a 

vida seja ordenada e definida, prefere trabalhar atrás das cenas, tímido, sensível, 

dinheiro é deus, materialista, nunca desiste. Capricornianos, tem um tremendo senso de 

persistência. Eles são aqueles que vivem mais que os outros. Eles são pessimistas 

naturais de nascença, especialmente nos anos mais jovens, olha o lado negativo de tudo 

e eles podem ser intensamente negativos as vezes. Eles são confiáveis e práticos. Eles 

podem também ser frios e cruéis. Eles têm uma natureza séria e trabalham duro. Eles 

são geralmente conservadores com seu dinheiro e seu tempo. Como Touro, eles 

preferem planejar as coisas antes e apontar seus planos. Capricornianos são 

responsáveis e orientados a carreira. Eles são ambiciosos e gostam de estar em 

posições de autoridade e poder, mas não inclinados a exposição ou estarem no holofote. 

Capricornianos são tímidos por natureza.  

Aquário  

Amigos são importantes aos Aquarianos. Eles são amantes da liberdade, eles gostam de 

chocar os outros. Eles são únicos e originais, odeiam possessividade, trabalham melhor 

em grupo do que individualmente, e são determinados, imparciais, rebeldes e teimosos. 

Eles olham para o futuro, são inventores naturais de nascença, e humanitários. Igualdade 

e justiça são importantes para essas pessoas. Pessoas de Aquário são interessadas no 

novo, moderno, e o futuro. Eles são de sangue-frio e não se tornam excessivamente 

emocionais. Eles são aqueles que vão levantar e lutar pelos direitos dos outros e 

problemas sociais. Eles são inovadores e tem pouco interesse ou paciência com o 

passado e modos ultrapassados de fazer as coisas. Essas pessoas desejam e criam 

mudanças quando se trata de tradições. Eles estão preocupados com as questões e 

causas humanitárias, procurando tornar o mundo um lugar melhor. Para que os 

Aquarianos sejam felizes, eles devem ter amigos. Como Librianos, eles não gostam de 

ficar sozinhos e trabalham melhor como parte de um time. Emocionalmente, eles são 

desconectados. Eles gostam muito de novas ideias e maneiras progressistas de fazer as 

coisas. Eles são fascinados e olham para o futuro. 

Peixes  

Idealistas, sonhadores, masoquistas, auto sacrificantes, criativos, artístico, intuitivo, fraco, 

gentil, ingênuo, romântico, auto piedoso, extremamente sensível, compassivo, simpático, 

toma os problemas das outras pessoas, toleram abuso dos outros. Peixes é o signo mais 

fraco do zodíaco. Quando há uma forte ênfase no signo de Peixes, o indivíduo é 

frequentemente de natureza fraca. Eles são naturalmente psíquicos e intuitivos e muito 

inclinados a sonhos lúcidos e fantasia. Quando Peixes está muito forte no mapa, esse 

alguém pode ter uma natureza masoquista. Eles são empatas naturais de nascença, e 

como o signo de Câncer, eles podem sentir a dor e sofrimento dos outros. Eles são 

extremamente simpáticos e compassivos e vão prontamente fazer concessões e/ou auto 

sacrifícios para outros. Eles têm uma tendência em relação a timidez e são amantes da 

paz. Eles são um dos signos mais fáceis para se dar bem em um relacionamento.  



 

25 

 

O SOL NAS CASAS  

Primeira Casa  

Dá saúde, boa para habilidade recuperativa, vitalidade, energética, dá força, otimismo, 

vontade forte, ajuda a redefinir posições ruins no mapa. O Sol na primeira casa é uma 

posição de sorte. Essa posição dá a habilidade para liderança. Essas pessoas são 

orgulhosas e individualistas. Olha para o signo que o Sol está dentro para mais 

informações sobre traços do caráter, já que o Sol na primeira casa é o co-regente.  

Segunda Casa  

Ajuda com finanças, gosta de gastar dinheiro com recreação, atlético, entretenimento e 

diversão. Itens materiais são uma expressão do eu. A autoestima está diretamente ligada 

ao status material e financeiro de alguém. Há forte necessidade por independência 

financeira e autossuficiência.  

Terceira Casa  

Bom para escritores, aqueles que tem carreiras na comunicação e professores. 

Aprendizagem e conhecimento são importantes para essas pessoas. Elas se orgulham 

do seu conhecimento. Irmãos, irmãs, e vizinhos estão enfatizados na vida. 

Comunicações de todos os tipos estão focadas com o Sol na Terceira casa. Essas 

pessoas frequentemente educam elas mesmas informalmente através de aprender com 

livros e outros modos relacionados fora do comparecimento a definição de escola. A 

autoestima delas está ligada com a capacidade deles para se comunicar efetivamente, e 

eles se orgulham do que sabem. Eles são estudantes de toda vida e fazem muitas 

perguntas.  

Quarta Casa  

Lar e família são importantes. A mãe talvez seja dominante ou pode ter assumido o papel 

do pai no crescimento da criança. Há orgulho na família, e a família e o pano de fundo da 

família estão frequentemente conectados a autoestima. Prosperidade e segurança vem 

mais tarde na vida, especialmente se o regente do mapa ou mais que três planetas são 

retrógrados. Aqui alguém quer dominar a família e assumir o papel de liderança em casa.  

Os conflitos precoces com os pais em alguns casos foram prováveis. Um lar confortável e 

seguro é muito importante para essas pessoas. Há frequentemente gosto pela tradição e 

o passado. Pode haver um forte interesse em imóveis, terras, a Terra, ecologia, e o meio 

ambiente.  

Quinta Casa 

Criativo, habilidade atlética, tomador de riscos, competitiva, amante do prazer, gosto por 

crianças e animais. Alguém com o Sol na casa cinco deve ser capaz de se expressar 

livremente. Essas pessoas tem uma forte necessidade por diversão e prazer. Elas são 

românticas e dramáticas por natureza. Essa posição ama exposição e estar no holofote. 

Elas amam serem percebidas. Carreiras no teatro, as artes, dança, recreação e trabalhar 

com crianças são favorecidos pelo Sol na quinta casa.  
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Sexta Casa 

O Sol na sexta é um lugar ruim para saúde. Trabalho e serviço são importantes aqui, 

essas pessoas podem ser viciadas em trabalho, e são excelentes trabalhadoras. Elas 

vão por 100% delas em seus trabalhos. Essa não é uma posição boa para a vitalidade de 

alguém. A saúde é frequentemente frágil e a recuperação de um mal pode ser longa. Há 

muito orgulho pessoal no trabalho e a autoestima está diretamente ligada ao trabalho e 

faz um trabalho satisfatório. Pessoas com essa posição precisam ser apreciadas e 

percebidas pelo trabalho que fazem.  

Sétima Casa 

O parceiro de casamento pode ser dominante, compara sucesso com o dos outros, 

sucesso pode vir de oportunidades e/ou assistência fornecida pelos outros, uma forte 

necessidade pelos outros e um parceiro de casamento. Essas pessoas não gostam de 

ficar sozinhas. Eles têm orgulho em seus relacionamentos e a autoestima delas está 

ligada ao parceiro de casamento. Elas estão no seu melhor quando elas têm o amor e o 

apoio de um outro significante. Essas pessoas frequentemente tem uma forte influência 

na vida dos outros.  

Oitava Casa 

Forte força de vontade. Poder é importante para essas pessoas, interesse no auto 

aperfeiçoamento e aplicação da vontade, bom para banqueiros e aqueles que lidam com 

o dinheiro dos outros. Muitos dos que estão em posições ponderosas tem um Sol na 

casa oito. Algumas vezes no caso de pessoas famosas, muito reconhecimento vem 

depois da morte deles. Elas desejam um profundo relacionamento alma para alma com 

um parceiro de casamento/amante. Elas têm o poder de transformar elas mesmas e os 

outros.  

Nona Casa 

Amor por viagem, interesse no espiritualismo, educação superior, gostam de impor suas 

visões aos outros, essas pessoas viajarão para longe do lar, outras culturas podem 

definir o sistema de crenças e há um amor pelos esportes. Autoestima aqui está 

frequentemente ligada ao nível de educação, especialmente a educação formal. Essas 

pessoas frequentemente vão a graus avançados de faculdade e honras educacionais. 

Elas frequentemente são autoridades em certos assuntos e áreas de conhecimento. Elas 

têm muito orgulho no nível de educação formal delas e o que elas sabem.  

Décima Casa 

Pai ou mãe poderoso ou dominante, sucesso, orientado ao poder, autoritário, forte 

vontade para ter sucesso, ambicioso, reputação pessoal é importante, familiares pode ser 

de padrão social proeminente, procura definir um bom exemplo para os outros, o Sol na 

décima casa frequentemente dá uma alta posição e/ou ênfase na carreira na vida. 

Autoestima está ligada ao status social e a carreira. Honra e reconhecimento, tanto 

socialmente e na carreira são importantes para essas pessoas. O pai foi mais do que 
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provável dominante, importante e influência poderosa duradoura na vida. Essas pessoas 

gostam de estar diante do público.  

Décima-primeira Casa 

Amizades são importantes, amigos poderosos, gostam de liderança com atividades em 

grupo, e ajuda pode vir dos amigos. Elas gostam de pertencer à fraternidades, grupos e 

organizações. A vida social é importante. Essas pessoas estão no seu melhor quando 

trabalham como parte de um time. Amizades podem durar uma vida toda. Essas pessoas 

costumeiramente têm muitos amigos e gastam muito de seus tempos com os outros. Elas 

não gostam de estarem sozinhas. Elas têm naturezas humanitárias e forte senso de 

irmandade e equidade. Frequentemente podem ter amizades com aqueles que tem forte 

ênfase em Leão, ou com aqueles que estão em posição de autoridade.  

Décima-segunda Casa 

Há muita habilidade psíquica. Estas pessoas precisam de algum tempo sozinhos. Eles 

são geralmente tímidas e podem ser almas solitárias, como o Sol na Décima-segunda 

pode indicar a solidão e o afastamento de contatos humanos normais. Há um interesse 

no oculto e na espiritualidade. Eles preferem atividade atrás das cenas. Essa posição 

assim se o Sol na sexta não é favorável para a saúde. A saúde é frequentemente frágil e 

atenção à dieta, exercício e higiene são necessárias. Vitalidade pode ser baixa, 

especialmente se há aspectos de Sol/Saturno ou Marte/Netuno. 

ASPECTOS DO SOL  

Sol/Lua  

Quanto mais forte a Lua estiver na luz, mais benéfico é sua influência no mapa. 

Sol conjunção Lua [Lua Nova]  

Isto reforça a casa onde ele é encontrado e dá os assuntos regidos pela ênfase especial 

da casa na vida da pessoa. Há uma ênfase muito forte no signo que a conjunção está; a 

menos que ambos os corpos luminosos estejam em signos adjacentes. Há uma 

tendência para ser muito concentrado, colocando toda a energia em alguma coisa, com 

exclusão de todos os demais, com um forte foco na vida relacionada com a posição da 

casa. 

Sol trígono/sextil Lua  

Aqueles que nasceram durante uma Lua crescente, se há pouco ou nenhum planeta 

retrógrado, vai tender a experimentar coisas mais cedo na vida, tais como 

relacionamentos amorosos, a menos que outras posições e aspectos no mapa 

contradigam isso. Este é um aspecto harmonioso para expressão emocional. Para 

aqueles nascidos durante uma Lua minguante, e especialmente se o regente/s do mapa 

e/ou mais do que três planetas são retrógrados, sucesso virá mais tarde na vida. A 

pessoa é um tardio-florescedor. 

Sol quadratura Lua [Quarto de Lua] 
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Vida familiar pode ter sido alterada enquanto crescia e os pais pode não ter 

acompanhado. O mesmo se aplica para o acima ‘Sol trígono/sextil Lua’ no jeito das 

experiências de vida em relação a Lua crescente ou minguante.  

Sol oposição Lua [Lua Cheia] 

Aqui, o indivíduo pode oscilar entre opostos. Pensamentos simplista e subjetivo tal como 

ver as coisas em preto e branco, bom ou mau, certo ou errado, etc. Relacionamentos são 

importantes para esse indivíduo e ele/ela está melhor envolvido com outros e não 

sozinho.  

Sol/Mercúrio  

Esse aspecto dá muita energia mental. Caso incorrer do combusto no grau 1/2 ao grau 4, 

isso pode dar a pessoa uma tendência a precipitar-se onde o pensamento está 

preocupado e na frente deles mesmos. A conjunção combusta também pode dar um 

buraco cego mental e/ou intelectual de alguma maneira. Pode ter nervosismo e uma 

tendência para estar extremamente nervoso. Pode também ter problemas com o sistema 

nervoso de alguma maneira. Sol/Mercúrio dá intelecto.  

Sol/Vênus  

Esse é o aspecto do narcisista, já que isso dá vaidade. Essas pessoas são preocupadas 

com a aparência delas e são aquelas que raramente se aventuram se o cabelo, roupas e 

para as mulheres maquiagem não estão no lugar. Muito orgulho é levado na aparência. 

Também dá talento artístico.  

Sol/Marte  

Esse dá saúde e energia. Com a conjunção, isso é mais forte. A casa com a conjunção 

vai experimentar muita atividade. [Olha aos assuntos regidos pela casa]. Uma forte 

natureza competitiva e um desejo de alcançar estão frequentemente presentes. Todos os 

aspectos Sol/Marte ajudam com a energia, vitalidade, e habilidades recuperativas. Pode 

ser uma tendência a dores de cabeça e febres. Esse aspecto também dá agressão e 

autoafirmação e é muito útil na redefinição de posições e aspectos planetários, o qual 

encoraja timidez. As casas com Leão e Áries nas cúspides serão enfatizadas na vida 

assim como áreas de muita atividade focada.  

Sol/Júpiter  

Esse é um aspecto de superconfiança, mesmo com trígono suave e sextil. Com aspectos 

difíceis, alguém vai fazer ele mesmo no lar no lugar de residência de um outro, 

assumindo o controle. Elas frequentemente agem como se elas possuíssem tudo, se isso 

pertence ou não a eles. Elas podem ser muito arrogantes e impositoras. Esse também dá 

energia e saúde, mas menos do que Sol/Marte. Nos mapas onde há uma tendência em 

relação a baixa autoestima, timidez, e afins, esse aspecto pode ser de alguma ajuda, 

mas muito frequentemente, pode ser um divisor no comportamento, oscilando de 

superconfiança e arrogância à sentimentos de inferioridade.  

Sol/Saturno  

Baixa autoestima, baixa energia/vitalidade, problemas com e/ou distanciamento do pai na 

infância. Há frequentemente problemas com homens para ambos os sexos, mas 
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especialmente para mulheres. Reservado à autoexpressão, pode fazer uma pessoa inábil 

ou super séria. Para mulheres, o marido/parceiro pode ser mais como a figura de um pai, 

dominando ou restringindo. Quando transitando Saturno faz esse o primeiro aspecto 

difícil para o Sol na vida de uma mulher jovem, frequentemente por volta da idade dos 

13-14, ela pode desenvolver uma hostilidade completamente em relação ao pai dela. Isso 

frequentemente dura a vida toda. Olhe para as casas onde os aspectos difíceis estão se 

posicionando e onde o Sol está posicionado para ver onde o indivíduo sente falta de 

autoestima. Com os aspectos difíceis. [a oposição, conjunção, quadratura e inconjunção], 

casamento costumeiramente vem tarde na vida. Os aspectos trígono e sextil 

frequentemente dão longevidade e são mais suavizados em seus efeitos assim como 

acima, adicionando seriedade e disciplina à personalidade.  

Sol/Urano  

Independência é muito importante para essas pessoas e elas odeiam serem ditas o que 

fazer. Aqui nós temos o rebelde natural de nascença. Eles não gostam de conformidade, 

rotina e tem um pouco de um temperamento nervoso forte. Muitas pessoas com esse 

aspecto são muito originais e imprevisíveis. Pode haver um talento para trabalhar com 

eletrônicos. Essas pessoas são muito voluntariosas.  

Sol/Netuno  

Esse aspecto leva à confusão sobre o eu, e autoengano. Essas pessoas estão 

frequentemente confusas quanto a suas habilidades e eu pessoal. Essas pessoas 

algumas vezes sentem-se superconfiantes, outras vezes elas duvidam de suas 

habilidades. Crescendo, houve muita confusão em casa, especialmente com os aspectos 

difíceis. Um ou ambos os pais podem ter sido inconsistentes nas áreas de definição de 

regras, administrar disciplina e afins. Esse aspecto [especialmente com os aspectos 

difíceis- a conjunção, quadratura, oposição e inconjunção] indica um pai que foi viciado 

em álcool e/ou drogas. Aspectos difíceis de Sol/Netuno frequentemente estão presentes 

nos mapas daqueles que tem um pai fraco. Muitos, mais uma vez com os aspectos 

difíceis, foram vitimados pelos pais deles de alguma maneira, mesmo se o pai não teve a 

intenção disso. Conselho ruim do pai quando crescia e frequentemente um mau exemplo 

geral é comum com os aspectos difíceis. Os aspectos suaves tais como sextil e trígono 

dão intuição e habilidades psíquicas fortemente desenvolvidas. Os aspectos suaves 

podem também conceder talento criativo nas artes, em dramaturgia e com dança.  

Sol/Plutão  

Com Plutão, o Sol é um planeta pai, representando o pai [a Lua representa a mãe] com 

os aspectos difíceis, o pai pode ser controlador, dominador e possessivo. Em alguns 

casos, o pai morre cedo. O pai é frequentemente de considerável influência e importância 

na vida, tanto através de perda, ou um relacionamento próximo anormalmente ou através 

das tentativas dele para dominar e controlar. O pai é frequentemente visto como um 

poderoso e impositor. Isso é verdade mesmo com os aspectos suaves.  

Sol conjunção com o nodo norte [nascer durante um eclipse]  

Isso concede habilidades especiais e dons, costumeiramente de natureza oculta. Embora 

isso não seja bom para a visão.  
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A Lua: Signos, Casas e Aspectos  

A LUA NOS SIGNOS  

Áries  

Nervoso, impetuoso, rápido para raiva, [a raiva costumeiramente não dura muito], rápido 

para perdoar, abrasivo emocionalmente, de pavio curto, competitivo- a vida é uma 

emergência. Essas pessoas tem uma tendência a serem rudes e agressivas. Elas são 

argumentativas, e tendem a ataques de nervos emocionais, especialmente em casa no 

ambiente familiar. Como uma regra, elas perdem tato e diplomacia, sendo ofensivos aos 

outros, especialmente a aqueles que são mais sensíveis. A Lua em Áries também dá 

habilidade atlética. Essas pessoas são atrevidas e incansáveis. Essa é uma posição 

masculina e quando nos mapas das mulheres, faz elas desfrutarem a companhia de 

homens e como uma regra, tem maior afinidade para atividades masculinas, tais como 

esportes que eles podem se sobressair. Homens com essa posição podem ter problemas 

com mulheres e feminilidade suave tradicional. Eles preferem a independente, faladora, 

mulher atlética que pode ser “um dos caras” por assim dizer.  

Touro  

Confiante, bons ouvintes, natureza calma, segurança é muito importante, eles não 

gostam de serem apressados em alguma coisa. Compromisso é muito importante para 

essas pessoas. Necessidades e desejos são simples, práticos e pé no chão. Sexuais e 

sensuais fortemente, a maioria gosta de ser fisicamente tocada. Elas desejam 

estabilidade nas vidas e gostam daqueles com Sol em Touro; elas preferem planejar as 

coisas e apontar os seus planos. No amor, elas podem ser sufocantes e possessivas. 

Elas frequentemente possuem um talento para jardinagem e cuidar de plantas. Como 

uma regra, elas são teimosas, não gostam de mudança, e preferem ficar estabelecidos 

em uma rotina. Boa comida, luxúrias e confortos físicos são importantes para elas.  

Gêmeos  

Muito falantes e mutáveis emocionalmente, eles amam variedade, e são geralmente 

nervosos e irritados. Ambos os pais e especialmente a mãe pode ser intelectual. Eles 

frequentemente têm uma larga variedade de amigos. Eles não gostam de estarem 

presos, e podem mudar de residência muitas vezes durante a vida deles. Eles gostam de 

falar ao telefone. Como uma regra, aqueles com a Lua em Gêmeos não gostam de ciúme 

e possessividade nos outros, assim como sua liberdade pessoal é muito importante para 

eles. Eles se sobressaem nas áreas de comunicações.  

Câncer  

Tende a persistir e tem dificuldade em abandonar os relacionamentos. A mãe é 

frequentemente uma influência muito importante e pode ter laços próximos duradouros 

durante a vida adulta. Essas pessoas são frequentemente possessivas e ciumentas nos 

relacionamentos, e necessitadas emocionalmente. Elas são extremamente sensíveis e 

ficam ofendidas muito facilmente. Os homens têm um lado nutridor suave, e ambos 

sexos tem uma natureza maternal desenvolvida. Lar e família são muito importantes para 

essas pessoas. Elas são emocionais fortemente e uma vez conectadas emocionalmente 
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em um relacionamento, elas são incapazes de sair. Seus amigos próximos são 

frequentemente vistos como a extensão da família delas. Segurança financeira e 

doméstica são de importância extrema para elas. Comida é amor e muitas se 

sobressaem nas carreiras de culinária. 

Leão  

Bajulação estará em todo lugar com essas pessoas. Elas são um pouco autocentradas, 

pretensiosas, e pisar no orgulho delas é imperdoável. Intimidade frequentemente se 

desenvolve lentamente com essas pessoas. Elas são dramáticas por natureza. Elas são 

românticas, afetivas e amantes do prazer. Elas amam ser o centro das atenções, 

especialmente o foco daqueles que elas se importam. Elas são orgulhosas 

emocionalmente.  

Virgem  

Essas pessoas são tanto muito descuidadas ou muito esmeradas. As descuidadas 

podem ter alguns dos hábitos mais desagradáveis. As esmeradas vão e limpam depois 

de todos, frequentemente fazem trabalhos servis. Que os outros negligenciam. Elas 

podem se preocupar demais com a saúde delas, com uma tendência em relação a 

hipocondria. Trabalho é importante para elas, elas são responsáveis e muitas são 

trabalhadores duras e eficientes. Como uma regra, elas são reservadas e modestas 

emocionalmente. Elas têm uma tendência em relação a serem tímidas.  

Libra  

Ter um parceiro amante/casamento é muito importante para essas pessoas. Elas são 

polidas, charmosas e românticas. Os homens entendem as mulheres. Ambos sexos 

precisam dos outros nas vidas deles e odeiam ficar sozinhos. Elas gostam de fazer os 

outros felizes. Essas pessoas são amantes da paz e muitas têm uma disposição amável. 

Elas abominam argumentos, brigas e distúrbio emocional. Elas têm um forte senso de 

justiça e podem ver ambos lados de um problema sem serem tendenciosas.  

Escorpião 

Forte força de vontade e sem medo, fortemente emocional, sensual, voluntarioso e 

apaixonado, essas pessoas são extremistas. Pessoas com Lua em Escorpião são 

frequentemente psíquicas e amam trabalho investigativo. Assim como aquelas com seus 

sóis em Escorpião, elas são fortemente secretas. Elas são muito protetivas de suas 

emoções intensas e frequentemente escondem seus sentimentos assim elas são 

facilmente e profundamente machucadas. Elas querem se mesclar totalmente com seus 

amantes/parceiros. Elas desejam um relacionamento alma-para-alma. Relacionamentos 

superficiais não interessam para essas pessoas.  

Sagitário  

Otimista, isso dá habilidade atlética e um amor pelos esportes, ambientes externos e 

viagem. Essas pessoas têm mais amigos românticos do que relacionamentos profundos 

de amor apaixonado. Elas precisam de suas liberdades e têm um medo de intimidade, 

especialmente dos relacionamentos possessivos. Como uma regra, elas não gostam de 

comprometimento emocional profundo. Elas podem gastar um monte de tempo viajando 

e estão frequentemente envolvidas em atividades que as mantém longe de casa. Elas 
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não gostam de estar sozinhas e desfrutam de muita emoção e atividade nas vidas delas, 

e podem estar constantemente em movimento. Elas são otimistas por natureza e 

costumeiramente de um temperamento alegre.  

Capricórnio 

Pode ter tido um avô próximo quando a criança com a Lua em Capricórnio estava 

crescendo. A mãe foi mais do que provável trabalha duro, até ao ponto de estar 

emocionalmente indisponível. Essas pessoas encontram dificuldade para relaxar e 

permitir, elas trabalham duro e são sérias. Cautelosas e defensivas, elas não gostam de 

mudança e vão resistir em um trabalho ou relacionamento insatisfatório mesmo depois de 

ter terminado, colocando uma ênfase no ‘dever’. Elas têm um lado tímido e sensível. A 

vida no lar inicialmente pode ter sido dura, com uma mãe ausente emocionalmente ou 

fisicamente. Frequentemente há muita responsabilidade amontoada sobre elas quando 

elas foram muito jovens, assim como ter de importar com os irmãos mais jovens. Elas 

são responsáveis, fidedignas e confiáveis. Muitas se tornam independentes e 

autossuficientes em uma idade muito jovem. Segurança [especialmente financeira] e 

estabilidade são muito importantes para essas pessoas.  

Aquário  

Tenso e nervoso, a mãe foi mais do que provável incomum de algum modo. Eles são 

emocionalmente imprevisíveis, excitáveis e até mesmo explosivos. Dados a ataques de 

nervos emocionais repentinos e inesperados, a raiva deles costumeiramente não dura 

muito. Teimoso, abrasivo e voluntarioso, eles podem ser insensíveis aos sentimentos dos 

outros. O lar inicialmente foi frequentemente incomum de algum modo. A mãe pode ter 

sido emocionalmente ausente. Os homens gostam de mulheres com forte força de 

vontade, inteligentes e independentes. As mulheres não são maternais e 

costumeiramente não gostam de papéis tradicionais. Amizade é importante para essas 

pessoas. Elas podem mudar ou trocar suas residências muitas vezes durante as vidas 

delas, vivendo em definições ou circunstâncias incomuns. Muitas não gostam de tarefas 

domésticas e conservação da casa.  

Peixes 

Super sensíveis, simpáticas e compassivas, muitas tem habilidades psíquicas e 

absorvem os sentimentos e emoções daqueles a sua volta. Elas são tímidas, e precisam 

de tempo para elas mesmas ficarem sozinhas. Pode haver uma tendência em relação a 

depressão e pessimismo. Essas pessoas podem frequentemente serem duras com elas 

mesmas e se verem como sem valor. Pode ter tido uma infância instável, com pobreza, e 

um ou ambos os pais podem ter tido problemas com álcool ou drogas. Muitas daquelas 

com uma Lua em Peixes idealizam um ou ambos os pais. Elas têm fortes imaginações 

ativas.  

 

A LUA NAS CASAS  

Primeira Casa 

Intuição e natureza sensível delas lhes abrem à psiquicamente absorverem os ânimos 

dos outros, e emoções, e o tom do ambiente deles. Elas são influenciáveis, psíquicas, 



 

33 

 

mediúnicas, e susceptíveis a serem usadas pelos outros, especialmente cedo na vida. 

Muitas são boas cozinheiras, são amantes da boa comida, e têm habilidades domésticas. 

Essas pessoas são muito auto protetoras e sensíveis. A Lua é uma forte influência na 

primeira casa de acordo com as características do signo que está nela.  

Segunda Casa 

Segurança material e financeira são de extrema importância para aqueles com uma Lua 

na segunda casa. O bem-estar emocional deles é dependente do conforto material. 

Dinheiro pode vir de fontes que lidam com comida, lar e imóveis. As finanças deles são 

mutáveis e podem se manifestar em fases durante a vida deles. Essas pessoas 

desfrutam gastando seus dinheiros nas coisas para o lar. Dinheiro é frequentemente 

gasto em utensílios de cozinha, mobília, comida, decoração para o quintal, e itens usados 

para entretenimento no lar. Dinheiro também pode ser gasto com a família, mais então do 

que com outras posições planetárias.  

Terceira Casa 

As emoções deles fortemente influenciam os pensamentos deles. Frequentemente há um 

irmão com uma Lua forte ou do signo de Câncer do zodíaco [regido pela Lua]. Essas 

pessoas tem uma curiosidade incessante e ficam facilmente entediadas. O pensamento 

delas é fortemente influenciado por experiências passadas e início da infância. Elas têm 

imaginações poderosas e intuição natural. Muita energia nervosa dá a essas pessoas a 

habilidade para fazer muitas coisas de uma vez. Elas podem se tornar distraídas 

facilmente e perder a concentração delas, então é frequentemente difícil para essas 

pessoas se concentrarem a menos que haja fortes aspectos Mercúrio/Plutão e/ou uma 

ênfase em Escorpião no mapa. Como uma regra, elas não gostam de rotina. Vizinhos 

são frequentemente considerados como parte da família, e em alguns casos, a casa 

delas é um ponto de encontro para amigos na vizinhança.  

Quarta Casa 

A mãe frequentemente tem um forte pano de fundo signo de Câncer do Zodíaco, ou a 

Lua como o regente do mapa dela. Há uma forte necessidade por uma família para que 

essas pessoas estejam contentes. Os relacionamentos familiares delas afetam a visão 

global na vida. A mãe é frequentemente uma influência forte, especialmente se a Lua 

está aspectada por Plutão. Aqueles com a Lua na quarta casa são amantes da culinária e 

conservação da casa. Pode haver mudanças de residência frequentes, já que a Lua é 

planeta de mudanças. Frequentemente, há um amor e fascinação com o oceano, lagos, 

rios, e afins e o desejo de viver próximo da água.  

Quinta Casa 

A primeira criança frequentemente tem um forte signo de Câncer do zodíaco e/ou pano 

de fundo lunar. A família pode interferir ou se tornar diretamente envolvida nos 

envolvimentos românticos. Essas pessoas gostam de ter sua família para participar de 

atividades recreativas. Estas são as pessoas que gostam de passeios familiares, 

reuniões familiares, churrascos, cozinhar do lado de fora e fins de semana na cabana da 
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família. Se a lua está em um signo de água, isso dá muita fertilidade e muitas crianças. 

Pessoas com essa posição são frequentemente gostam de crianças e bebês. 

Sexta Casa 

Pode ser mudanças frequentes de trabalhos. Restaurante/comida, hotel e todos os tipos 

de trabalho doméstico são favorecidos com essa posição. Existe um forte desejo de ser 

necessário. O trabalho pode afetar o ponto de vista emocional inteiro e o bem-estar. As 

emoções delas diretamente afetam a saúde delas. Úlceras, indigestão, ou outros males 

do estômago são comuns aqui, costumeiramente devido à preocupação e estresse. Em 

alguns casos, alguém com essa posição pode trabalhar e gerir um negócio em casa.  

Sétima Casa 

O amante/parceiro de casamento frequentemente tem um forte signo de Câncer do 

zodíaco e/ou pano de fundo lunar. Elas podem buscar um amante/parceiro com um forte 

aspecto maternal e elas gostam de serem atendidas. Os outros frequentemente se 

importam com elas e/ou beneficiam elas de alguma maneira. Há um forte desejo para se 

casar por segurança emocional e doméstica. A família de ambos os lados 

frequentemente tem um envolvimento direto no casamento e pode influenciar parcerias 

para melhor ou para pior. Essa posição favorece negociações com o público na área de 

negócios.  

Oitava Casa 

Há uma natureza emocional intensa, a qual elas frequentemente escondem. Essa 

posição dá muita habilidade psíquica, junto com um interesse no oculto. Elas têm um 

forte talento para pesquisa e coisas investigativas. Essas pessoas são de uma natureza 

ciumenta e são possessivas dos seus amados, assim elas têm uma forte necessidade 

para controlar. Há uma necessidade por segurança e apoio financeiros vindos do 

parceiro de casamento. Por causa que a Lua rege a família e a oitava casa é a casa da 

morte e do oculto, pode ser uma habilidade e/ou interesse em contatar membros da 

família que morreram. Sexo com essas pessoas é muito satisfatório e significativo para 

elas se as emoções e sentimentos estão envolvidos. Como uma regra, elas não gostam 

de sexo pelo objetivo de apenas satisfazer a luxúria delas.   

Nona Casa 

Pode indicar uma conexão forte aos valores espirituais, morais e/ou éticos que elas 

carregam. Se a pessoa procura mudar a religião dela, frequentemente, a família pode 

interferir. Muitas daquelas com a Lua na nona casa faz residência longe do lugar de 

nascimento, ou em um país estrangeiro, assim a nona casa é a casa da viagem e a Lua 

rege o lar e a família. Elas podem se tornar muito emocionais a respeito do que elas 

acreditam.  

Décima Casa 

As famílias delas podem ter um alto padrão social, e reconhecimento na carreira é 

importante para essas pessoas. A mãe pode ser dominante, especialmente se a Lua está 
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aspectada por Plutão. Essa é uma posição boa para envolvimento em política, já que a 

Lua rege o público. O pai pode ser um Canceriano ou ter uma forte influência lunar no 

mapa dele. Satisfação emocional frequentemente vem de uma carreira de sucesso. Em 

muitos casos, há um negócio pertencente à família.  

Décima-primeira Casa 

Há uma forte necessidade emocional por amizade, atividades em grupo e um senso de 

pertencer a alguma coisa. Frequentemente, há muitas amigas mulheres com essa 

posição, já que a Lua rege as mulheres. As casas delas podem ser usadas para 

atividades em grupo, e frequentemente elas vivem com os amigos mais próximos. 

Amigos são frequentemente tratados e considerados como família. Essas pessoas não 

gostam de estarem sozinhas, e são seguidoras da multidão. Os objetivos delas mudam 

frequentemente e elas muitas vezes passam por fases em relação a direção na vida.  

Décima-segunda Casa 

É extremamente sensível, uma tendência em relação a timidez, e muita habilidade 

psíquica. Hipnose pode ser um perigo para essas pessoas, já que elas são muito 

influenciáveis. A Lua na décima-segunda casa frequentemente manifesta-se em fobias e 

em casos extremos, paranoia. É frequente solidão, depressão e sentimentos de 

isolamento aqui. Essas pessoas são secretas emocionalmente. Elas podem ter 

problemas com a mãe. A imaginação é muito forte junto com uma tendência a sonhos-

lúcidos.  

 

ASPECTOS DA LUA  

Sol/Lua  

Quanto mais forte a Lua na luz, mais benéfico é sua influência no mapa de alguém.  

Sol conjunção Lua [Lua Nova]  

Isso fortalece a casa onde está ela se encontra e dá aos assuntos regidos pela casa 

especial ênfase na vida da pessoa. Há uma ênfase muito forte no signo que a conjunção 

está; a menos que ambas luminárias sejam signos adjacentes. Há uma tendência a ser 

muito concentrado, colocando tudo da energia de alguém em alguma coisa, até a 

exclusão de todo o resto, com um foco forte na vida relacionado a posição da casa.  

Sol trígono/sextil Lua  

Aqueles que nascem durante uma Lua Crescente, se há algum ou nenhum planeta 

retrógado, vai tender a experienciar coisas muito cedo na vida, tais como 

relacionamentos amorosos, a menos que outras posições e aspectos no mapa 

contradigam isso. Esse é um aspecto harmonioso para expressão emocional. Para 

aqueles que nascem durante uma Lua Minguante, e especialmente se o regente/s do 

mapa e/ou mais do que três planetas são retrógados, sucesso virá tarde na vida. A 

pessoa é um tardio-florescedor.  

Sol quadratura Lua [Quarto de Lua] 
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Vida da família pode ter sido perturbada, quando crescia e os pais podem não ter ficado 

juntos. O mesmo se aplica para o acima ‘Sol trígono/sextil Lua’ no caminho das 

experiências de vida em consideração a Lua crescente ou minguante.  

Sol oposição Lua [Lua Cheia]  

Aqui, o indivíduo pode variar entre opostos. Pensamentos simplista e subjetivo tal como 

ver as coisas em preto e branco, bom ou mau, certo ou errado, etc. Relacionamentos são 

importantes para esse indivíduo e ele/ela é melhor quando envolvido com outros e não 

sozinho.  

Lua/Mercúrio 

Essas pessoas são geralmente falantes e gostam de falar com os familiares e a vida do 

lar delas. Elas têm uma memória boa, já que a Lua rege o passado e Mercúrio rege o 

intelecto. Elas tendem a fazer as coisas pessoalmente. Elas podem ser super 

preocupadas com qualquer fofoca ou rumores, incluindo quaisquer comentários dos 

outros direcionados a elas. Elas têm uma intuição fortemente desenvolvida e seus 

pensamentos frequentemente tem foco no lar, família e nas coisas emocionais delas. 

Com os aspectos difíceis, pode haver impaciência e uma inabilidade de aprendizagem 

junto com uma incapacidade para concentrar. 

Lua/Vênus  

Essas pessoas tem muita habilidade artística, charme e bom gosto. Elas são 

frequentemente boas cozinheiras, e tem muita habilidade doméstica. Elas são afeiçoadas 

e amáveis. Com a quadratura, isso pode atrasar casamento se outros fatores apoiarem 

isso. Os aspectos difíceis podem fazer elas se sentirem não-amadas e/ou não-

apreciadas, e membros da família pode interferir com a vida amorosa de alguma 

maneira. Os aspectos difíceis podem fazer essas pessoas super indulgentes e super 

preocupadas com luxúrias e materialismo.  

Lua/Marte  

Temperamento quente e facilmente irritado, a família costumeiramente toma o impacto 

da raiva delas, em alguns casos resultando na violência doméstica. Essas pessoas 

podem ser rudes, cruéis e muito vulgares em seus modos, especialmente se Áries é 

proeminente. Crianças com essa posição tem birras de temperamento. É frequentemente 

ciumento e ressentido em relação aos outros. Essas pessoas sentem e agem com 

grande intensidade.  No lado positivo, elas podem realizar muito por uma causa se as 

energias delas estão disciplinadas. Muitas daquelas que nascem com aspectos 

Lua/Marte, especialmente com os aspectos difíceis, podem se tornar violentas e 

desagradáveis quando bêbadas ou sob influência de drogas recreativas. Os aspectos 

difíceis também influenciam essas pessoas a gastarem o dinheiro delas idiotamente ou 

impulsivamente. Por que a Lua rege o lar e a família, e Marte é o planeta de conflito, é 

frequente confrontos com pais e/ou membros da família. Há impaciência e um desgosto 

pela rotina. 

Lua/Júpiter  

Favorece boas relações com a mãe. Essas pessoas são frequentemente 
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autoindulgentes. Comida é amor para elas. Elas são de natureza generosa e são ligadas 

emocionalmente ao lar, família, amigos e posses materiais delas. Elas tendem ser 

demasiadamente emocionais e podem super reagir às coisas. Elas são fortemente 

protetoras e nutridoras em relação aqueles que elas se importam. Elas são 

frequentemente muito emocionais em relação a suas crenças e filosofias. 

Lua/Saturno  

Frequentemente, há problemas com a mãe. A mãe pode ter sido emocionalmente 

ausente, cruel e/ou uma influência negativa. Essas pessoas são defensivas e auto 

protetoras. Esse aspecto pode ser indicativo de depressão emocional. Muitas pessoas 

com um aspecto Lua/Saturno são trabalhadoras duras e disciplinadas. Em muitos casos, 

pessoas Lua/Saturno frequentemente têm de assumir responsabilidades pesadas quando 

elas são muito jovens, tal como cuidar de irmãos mais jovens. Segurança emocional e 

segurança são muito importantes para essas pessoas, e como resultado, elas 

frequentemente escondem suas emoções. Elas põem o dever diante de suas 

necessidades pessoais assim como o cuidado de pais idosos ou familiares dependentes.  

Lua/Urano  

Possível separação da mãe na infância, ou a mãe foi incomum de algum modo. Família e 

vida doméstica podem ser incomuns de alguma maneira. Essas pessoas desfrutam do 

estranho e único. Pode haver extremos repentinos de emoção. Liberdade é 

extremamente importante para essas pessoas. Com os aspectos difíceis, a pessoa talvez 

tenha experienciado algum trauma na infância, o qual ainda pode estar na psique. Já 

com os aspectos Plutão/Lua, aquelas com aspectos Urano/Lua frequentemente desejam 

romper completamente com seus passados de algum modo. Pode haver repentinas e 

inesperadas mudanças domésticas com os aspectos difíceis, junto com explosões 

emocionais.  

Lua/Netuno  

Influenciável, vulnerável, e ingênuo, essas pessoas pode estar abertas a vitimização. A 

mãe pode ter sido drogo dependentes e/ou alcoólatras, não confiáveis ou apenas isso 

não havia para elas emocionalmente quando elas cresciam. Em alguns casos, a mãe é 

idealizada e vista como perfeita. O mesmo pode ser com a infância na maneira de 

lembrar ela como pura e impecável. Essas pessoas, sendo psíquicas frequentemente 

têm sonhos poderosos e proféticos. Elas são facilmente influenciadas e tem uma 

imaginação muito ativa. Feiura, vulgaridade e comportamento cruel afetam elas, assim 

como são profundamente perturbadas por isso. Esse aspecto concede muito mais 

habilidade criativa e artística. Muitos são adeptos na dramaturgia, dança e nas artes. É 

frequente um senso de idealismo sonhador em consideração ao lar e família.  

Lua/Plutão  

Esse aspecto frequentemente indica uma mãe dominante. É comum laços próximos com 

a mãe que duram pela fase adulta. Em alguns casos, a mãe pode ter morrido cedo na 

vida da pessoa, mas isso é raro. A influência da mãe na vida da pessoa é muito forte 

para melhor ou para pior. Quanto mais estreito o aspecto, mais a mãe figura na vida, 

especialmente com os aspectos difíceis. Em casos ruins, a mãe controla a vida da 

pessoa. Essas pessoas em alguns casos com os aspectos difíceis podem 
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completamente cortar todos os laços com as famílias delas, já que pode haver um forte 

desejo de romper com o passado assim com os aspectos Lua/Urano. Pode haver um 

então chamado ‘esqueleto no armário da família’ do qual eles são envergonhados. Essas 

pessoas são intensas emocionalmente.  

 

Nascer em uma Lua Fora de Curso:  

Qualquer que seja a casa que tenha Câncer na cúspide; os assuntos regidos pela casa 

são excepcionais de algum modo. Alguém que nasce em uma Lua fora de curso é 

frequentemente uma pessoa muito incomum e/ou extraordinária.  

 

Mercúrio: Seus Signos, Casa e Aspectos 

MERCÚRIO NOS SIGNOS  

Mercúrio em Áries 

Essas pessoas frequentemente têm vozes poderosas e podem ser aquelas que falam 

alto. Elas são francas e têm uma tendência a dizer a coisa errada na hora errada. Mesmo 

quando elas não estão com raiva, o tom de voz delas frequentemente soa como se 

estivessem. Elas gostam de argumentar e são competitivas intelectualmente. Elas podem 

ter uma natureza irritável junto com um temperamento quente. Impacientes por natureza, 

elas tendem em relação a serem impulsivas e não pensar antes de agir ou tomar 

decisões. Elas preferem tomar uma decisão e acabar logo com isso. A mente é muito 

ativa e essas pessoas podem ter problemas de concentração ou resolução. A mente com 

Mercúrio em Áries frequentemente corre e pula de um pensamento a um outro, enquanto 

pensa em muitas coisas diferentes de uma vez, a menos que um forte aspecto de Plutão, 

o qual pode contrariar isso. Elas têm habilidade criativa e um jeito de ser original. Elas 

são assertivas verbalmente e vão frequentemente dizer o que elas pensam e sentir 

desconsiderando as consequências. Mercúrio em Áries também concede agilidade, 

velocidade manual, destreza e atletismo. Elas não gostam de longas e enroladas 

palestras e formas de aprender. Elas querem ir direto ao ponto, tomando o caminho mais 

rápido para lá.  

Mercúrio em Touro 

Essas pessoas gostam de levar tempo antes de fazer decisões importantes. Elas 

preferem ser minuciosas e conhecerem todos os fatos, assim elas gostam de apontar 

seus planos e seguir através de suas decisões. Elas são práticas e lentas para tomar 

opiniões. Mercúrio em Touro dá fortes poderes de concentração. Touro, um signo fixo dá 

foco. Uma vez essas pessoas formam uma opinião, elas raramente vão mudar isso. Ao 

contrário de Mercúrio em Áries, elas tendem a falar deliberadamente, não por capricho. 

Elas não gastam suas palavras. Elas são fazedoras ao invés de pensadoras, preferindo 

ação ao invés de conversa, e podem ter tem um dom para negócios e finanças. Elas são 

também determinadas e focadas intelectualmente e mentalmente. 
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Mercúrio em Gêmeos  

Mercúrio está em casa em Gêmeos. Aqui, a mente é rápida, receptiva e curiosa a 

respeito de tudo que está próximo. Essas pessoas são dotadas com todas as formas de 

comunicações. Elas amam falar, escrever, usar o computador, ler e usar suas mentes. 

Elas tendem a saber um pouco de tudo. Elas têm uma tendência em relação a indecisão 

e pode mudar suas mentes repetidamente, já que Gêmeos é de natureza dual. Em 

alguns casos, elas podem ter problema para finalizar o que elas iniciaram, já que elas 

tendem a ficar entediadas facilmente e podem pular de um projeto para um outro, 

deixando um traço de negócio inacabado. As mentes delas são rápidas e ágeis. Há 

também uma tendência em relação a serem facilmente distraídas e uma inabilidade para 

manter a mente no foco e tranquila. Elas são excelentes conversadoras e quase sempre 

tem algo a dizer. Elas gostam de jogar jogos que requeiram uso do intelecto. Essa 

posição também dá destreza mental e manual.  

Mercúrio em Câncer  

Essas pessoas costumeiramente têm memórias excelentes, e gostam de falar sobre suas 

famílias e amados. Pessoas com opiniões diferentes podem ser ameaçadoras para essas 

pessoas, que tomam suas crenças e opiniões pessoalmente. Diferenças de opinião são 

frequentemente tomadas como crítica pessoal e/ou ataques. Elas tendem a tomar tudo 

pessoalmente. As emoções delas são fortemente identificadas com os pensamentos 

delas. Essa posição dá forte intuição e uma habilidade para sentir o que os outros estão 

pensando e experienciando emocionalmente. Normalmente, elas são conservadoras em 

suas opiniões e crenças, o qual faz elas se sentirem mais seguras. Elas podem ser 

subjetivas e tendenciosas nos pensamentos delas.  

Mercúrio em Leão 

Essas pessoas tomam orgulho no que elas sabem. Elas são costumeiramente aquelas 

que dão conselhos aos outros, independente dos outros pedirem por isso. Elas vêm suas 

próprias opiniões como as únicas que importam, e se os outros podem concordar nunca 

entra nas mentes delas. Elas têm forte força de vontade e são focadas. Essa posição dá 

muito orgulho intelectual e autoconfiança e faz a pessoa deleitar-se em ser uma 

autoridade com suas próprias área de conhecimento ou assunto/s escolhidos. Porque 

Leão gosta de estar no centro da atenção, Mercúrio em Leão pode dar um dom para falar 

diante multidões e para palestrar. Pode ser difícil para essas pessoas verem, muito 

menos reconhecer o ponto de vista de outra pessoa. O próprio ponto de vista e crenças 

delas são frequentemente tudo o que importa para elas. Elas amam se gabar sobre suas 

últimas realizações, e têm um dom para liderança.  

Mercúrio em Virgem 

Pessoas com Mercúrio em Virgem são organizadas e sistemáticas. Elas são críticas, 

analíticas e frequentemente vêm os detalhes menores que outras pessoas ignoram. Elas 

mantêm as coisas para elas mesmas por timidez, mas reclamam mais tarde, quando elas 

devem ter dito alguma coisa antes. Elas podem ter problemas falando para elas mesmas, 

e afirmando o que está na mente delas, preferindo manter seus pensamentos para elas 
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mesmas. Elas têm habilidade matemática e são escritoras talentosas. Mercúrio está 

também no seu signo natal em Virgem. Ao contrário de Mercúrio em Gêmeos, essas 

pessoas têm mais foco e resistência mental para completar seus projetos ao invés de 

deixar as coisas desfeitas. Elas são boas trabalhadoras e aplicam suas mentes ao 

trabalho e em relação a melhorar as coisas relacionadas ao trabalho. Elas são 

perfeccionistas por natureza. Mercúrio em Virgem também dão destreza manual, junto 

com uma mente ativa e ágil. Elas podem tender a serem supercríticas delas mesmas e 

dos outros.   

Mercúrio em Libra  

Essas pessoas são geralmente diplomáticas em seus discursos. Elas são bem-educadas 

e como regra, não gostam de argumentos. Elas podem ser influenciadas pelas opiniões 

dos outros. Elas são metódicas e preferem olhar por todos os lados e aspectos de uma 

situação antes de tomar uma decisão. Por isso, elas podem tender em relação a 

indecisão às vezes. Elas são objetivas e imparciais nos seus julgamentos já que elas 

valorizam justiça e equidade. Fala grosseira, cruel, alta e ruim é inaceitável para elas. 

Elas são refinadas e valorizam boas maneiras, não apenas nelas mesmas, mas nos 

outros também. Elas não são aquelas que elevam suas vozes, já que elas tendem a 

serem calmas e coletados em expressarem elas mesmas. Elas podem tender a sonhos-

lúcidos sobre romance e relacionamentos; isso está frequentemente na mente delas.  

Mercúrio em Escorpião  

Mercúrio em Escorpião dá o dom de concentração e uma habilidade natural no trabalho 

mágico- focando os desejos e a vontade. Essas pessoas tem o dom de serem capazes 

de visualizar. Meditação pode se tornar mais fácil para elas. Elas podem ter mentes 

penetrantes afiadas e são secretas e cínicas por natureza. Elas são naturalmente 

intuitivas e são excelentes em pesquisa e trabalho detetive. Elas não estão satisfeitas 

com conhecimento superficial, mas gostam de provar as profundezas das coisas, 

descobrindo e conhecendo os segredos dos outros. Uma vez elas façam suas mentes 

em alguma coisa, então ninguém pode persuadi-las à outra maneira. Elas podem ser 

ligadas emocionalmente a suas crenças e ideias. Elas são não-conformistas intelectuais. 

As crenças delas são frequentemente não ortodoxas e únicas para elas mesmas, e sem 

argumentos racionais baseados na lógica vão mudar as mentes delas. Elas dizem tanto o 

que elas pensam e sentem ou permanecem em silêncio. Elas gostam de ir ao ponto nas 

comunicações delas, e frequentemente para isso elas perdem a diplomacia. As mentes 

delas podem estar fixas nos pensamentos de sexo às vezes.  

Mercúrio em Sagitário  

Essas pessoas são costumeiramente muito curiosas e interessadas em tudo. Elas são 

estudantes da vida toda que gostam e valorizam o aprendizado, muito vezes aprendizado 

informal. Elas são otimistas por natureza, a menos que tenha aspectos fortes à Saturno 

ou uma ênfase Capricórnio no mapa. Porque Sagitário é o signo das pessoas 

estrangeiras, terras e viagens, essas pessoas frequentemente tem um dom para 

aprender outras línguas. Elas amam falar e se comunicar, especialmente quando elas 

estão aptas a partilhar o que elas sabem. Premeditação é muito importante para elas. 
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Enquanto elas valorizam tradição, elas não gostam de serem doutrinadas com dogmas. 

Elas são muito francas, honestas, diretas ao ponto, e diretas nas falas delas. Essa 

posição é boa para ensinar, falar, escrever, e todas as formas de comunicações e 

qualquer trabalho dentro das instituições de ensino superior como universidades.  

Mercúrio em Capricórnio 

Como Mercúrio em Escorpião, aquelas com Mercúrio em Capricórnio tem a habilidade 

para focar suas mentes por períodos extensos de tempo. Elas são pacientes e 

perseverantes. Elas podem tender em relação ao pessimismo e não são idealistas, mas 

realistas. Elas olham para o prático, o que foi testado e comprovado. Elas são 

observadoras dos arredores delas e pouco escapa a percepção delas. Mercúrio em 

Capricórnio não é ingênuo. Essa posição pode ser uma grande ajuda para aqueles que 

tem um Peixes ou Netuno proeminente nos seus mapas, já que Mercúrio em Capricórnio 

mantém os pés no chão e é menos provável que caiam em trapaças ou iludidos de 

alguma maneira. Elas são aquelas que pensam antes de falar e não são muito falantes 

por natureza. Elas podem ser tímidas e preferem apenas conversar com aqueles que 

elas estão próximas. Elas gostam de aplicar qualquer conhecimento que tenham no 

sentido prático. Conhecer por conhecer geralmente não tem valor para elas. 

Conhecimento é apenas importante se ele pode ser aplicado de alguma forma prática. 

Elas podem perder confiança no conhecimento e intelecto delas, acreditar que elas não 

sabem tanto quanto os outros.  

Mercúrio em Aquário  

Essas pessoas olham para o novo, o futuro, e o original no pensamento delas. Elas são 

rebeldes por natureza e olham para mudar condições existentes e fazer novas reformas. 

Elas são entediadas com tradição, especialmente se ela conflita com fatos provados, e 

são inventores e inovadores por natureza. As mentes delas são ativas e podem correr 

entre um pensamento e outro. Frequentemente, elas têm um talento para trabalhar e 

entender eletrônicos, computadores e também os assuntos de ciência e matemática. Elas 

são frequentemente interessadas no melhoramento da humanidade e também no 

oculto/espiritual e astrologia. Elas são dotadas por serem únicas e têm muita 

originalidade e habilidade criativa.  

Mercúrio em Peixes  

Essas pessoas têm imaginações poderosas com uma tendência forte à sonhos-lúcidos. 

Pois elas têm pensamentos vívidos, elas têm um dom para visualização. Elas são 

também muito intuitivas por natureza. Elas frequentemente baseiam seus pensamentos, 

ideias, e opiniões nos pressentimentos delas e intuições. Pois Peixes é um signo 

dualístico como Gêmeos, essas pessoas podem ter um monte de problemas ao fazer a 

mentes delas, ainda mais do que com aqueles com Mercúrio em Gêmeos. Peixes é um 

signo fraco. Essas pessoas são frequentemente influenciadas facilmente por aqueles 

com crenças e convicções mais fortes, e pode alternam entre pontos de vista e encontrar 

dificuldade para tomar uma posição firme sobre o que elas acreditam realmente. Como 

Mercúrio em Capricórnio, Mercúrio em Peixes podem ser tímidas na comunicação com 

os outros e/ou falar diante grande número de pessoas. Elas são altamente criativas, 
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tendo imaginações maravilhosas, e têm um talento para artes, tais como música, dança, 

poesia, pintura e teatro. Elas devem se assegurar contra deixar suas imaginações 

poderosas fora de controle, tão bem quanto nos vícios em droga/álcool, pois Peixes é um 

signo fraco, em casos raros por haver uma perda de contato com a realidade.  

 

MERCÚRIO NAS CASAS  

Primeira Casa  

Mercúrio na primeira casa dá uma ênfase forte nas comunicações em todas as formas. 

Essas pessoas podem também ser atletas naturais, especialmente se Marte está 

enfatizado no mapa. Essa posição dá o dom de destreza manual, agilidade e uma 

inteligência rápida, natureza alerta. Elas estão conscientes de tudo próximo delas e 

pouco do que vai ao ambiente delas escapa da percepção delas. Elas são falantes e 

também gostam de escrever. Muitas pessoas com essa posição têm inteligência acima 

da média. Elas são competitivas intelectualmente e competentes no argumento e debate. 

É muito importante para essas pessoas estarem aptas a expressarem-se verbalmente. 

Elas gostam de aprender e são curiosas. Jogos intelectuais tais como palavras cruzadas 

e outros jogos de palavras atraem essas pessoas.  

Segunda Casa 

Essas pessoas gostam de gastar o dinheiro delas em livros, vídeos, DVDs, programas de 

computador, educação e aprendizado. Essa é uma excelente posição para escritores e 

qualquer um que queira ganhar a vida através de comunicações. Elas têm um dom para 

saber como ganhar dinheiro, assim como analisar estoques e também saber o que 

vender a qualquer hora. Elas aplicam o conhecimento e inteligência delas em relação a 

ganhar dinheiro.  

Terceira Casa  

Mercúrio está em casa na terceira casa. Frequentemente, essas pessoas são acima da 

média na inteligência. Elas são muito falantes e tem um interesse nas comunicações de 

todos os tipos. Pode ter um irmão com uma ênfase Gêmeos/Virgem e/ou Mercúrio no 

mapa delas. Elas frequentemente usam muito o telefone, tanto quanto gasta muito tempo 

escrevendo. Essas pessoas são frequentemente as que estão em movimento e podem 

ser incansáveis. Há um talento aqui para comunicações de todos os tipos. Elas são 

falantes, escritoras e professoras talentosas.  

Quarta Casa  

Frequentemente, a mãe tem forte Gêmeos/Virgem e/ou ênfase de Mercúrio no mapa 

dela. Educação e aprendizado pode ser um foco maior em casa, especialmente quando 

crescia. Os pais podem ser bem-educados, e o lar pode até ter uma biblioteca ou outros 

recursos educacionais nele. Em alguns casos, pode haver mudanças frequentes de 

residência, até viver em um veículo recreacional e/ou vivendo nomadicamente, já que 

Mercúrio tem a ver com movimento. Muita comunicação frequentemente toma lugar 
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dentro do lar. Essas pessoas podem até trabalhar nos lares delas, ter seu próprio 

escritório na casa delas.  

Quinta Casa  

Essas pessoas frequentemente têm crianças intelectuais ou uma criança com um forte 

Gêmeos/Mercúrio ou ênfase em Virgem no mapa delas. As crianças são frequentemente 

acima da média na inteligência. Essas pessoas são roteiristas, elas têm um talento no 

teatro, e elas gostam de quebra-cabeças e jogos intelectuais por recreação. Essa é uma 

excelente posição para professores, já que a quinta casa rege crianças e Mercúrio rege 

todas as formas de comunicações e dá um dom para ensinar.  

Sexta Casa 

Essa posição pode indicar que estudo contínuo e aprendizado são necessários para o 

trabalho da pessoa, tal como um doutor médico que deve se manter constantemente na 

nova informação para ficar atual. Elas são perfeccionistas, e podem ter uma tendência a 

excesso de trabalho. Já que com Mercúrio na terceira casa, Mercúrio está no lar na sexta 

casa. Essas pessoas são excelentes trabalhadoras e empregadas. Elas valorizam seus 

trabalhos e têm um olho para os detalhes que outros frequentemente ignoram. 

Comunicações de todos os tipos são enfatizados frequentemente no trabalho dessas 

pessoas. Se Virgem está ascensionando, a pessoa pode ser anormal neurótica puro. Em 

alguns casos, pode ter desordens nervosas, problemas com fala e/ou audição/visão. 

Procure ver se há quaisquer aspectos estreitos entre Mercúrio e o regente do mapa para 

a possibilidade disso. Elas valorizam limpeza, atenção à saúde da pessoa, higiene e 

organização. Elas são fortes no dever.  

Sétima Casa 

Pode ter um casamento com um parceiro mais jovem ou intelectual. O parceiro pode ter 

um forte Gêmeos/Virgem ou ênfase em Mercúrio no mapa dele/dela. Comunicação 

aberta e livre nos relacionamentos amorosos é muito importante para essas pessoas. 

Pessoas com um Mercúrio na sétima casa são costumeiramente no melhor delas com 

um parceiro apoiador com o qual elas podem se comunicar. Elas valorizam inteligência 

no parceiro do casamento, tão bem quanto uma educação boa. Tipos intelectuais dão 

tesão a elas.  

Oitava Casa 

Essas pessoas costumeiramente têm mentes fortes, focadas. Elas têm um talento e 

habilidade para comunicarem-se com os mortos, tão bem quanto habilidades em todos 

as outras áreas de espiritualidade e o oculto. Elas tendem a ser secretas e gostam de 

fazer trabalho investigativo. Quando a morte vem, pode ser de desordens respiratórias, 

ou desordens do sistema nervoso. Essas pessoas mantêm rancores e secretamente 

conspiram a vingança delas. Telepatia pode ser natural para muitos com essa posição. 

Elas gostam de descobrir os segredos e motivos dos outros, mas revelam pouco dos 

próprios pensamentos e motivações, já que eles são secretos por natureza. Pessoas com 

essa posição são naturais quando elas vêm a magia negra e todas as formas de 
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aplicações espirituais da mente e alma. Gratificação sexual frequentemente vem também 

do engajamento das mentes dessas pessoas, tão bem quanto o ato físico em si. Elas 

podem tender a pensar sobre sexo um pouco. Pessoas com um Mercúrio na oitava casa 

sentem falta muito pouco. Elas são conscientes e assistem o que se movimenta ao redor 

delas. Elas são fascinadas com a espiritualidade, mistérios escondidos e o oculto.  

Nona Casa  

Muitos professores, professores de faculdade, filósofos e editores têm essa posição. Elas 

amam viagem e são fascinadas com pessoas e culturas estrangeiras. Elas podem falar 

ou escrever em relação a religião. Elas são atraídas para estudar e viajar e são 

estudantes da vida toda que gostam de aprender sobre o mundo. Elas são excelentes em 

ensinar e inspirar os outros. Pessoas com Mercúrio na nona casa são entediadas 

facilmente e não gostam de rotina ou permanecerem em um lugar por muito tempo. Elas 

têm uma ampla variedade de interesses a menos que a forma do mapa esteja em outras 

configurações.  

Décima Casa 

Essas pessoas frequentemente trabalham como jornalistas, escritoras, na mídia, e em 

áreas que exijam comunicação extensiva. O pai pode ser intelectual ou ter um forte 

Gêmeos/Mercúrio, ênfase em Virgem no mapa dele. Elas planejam suas carreiras que 

exigem a educação necessária delas. Aquelas que tem Mercúrio na décima casa 

frequentemente comunicam-se com frequência com pessoas nas posições de poder, com 

escritores, e outros que trabalham nas comunicações. Outras possibilidades de carreira 

incluem editores [junto com a nona casa], impressores, oradores, vendedores, aquelas 

que trabalham com computadores [especialmente em relação a comunicações], 

telecomunicações, e transportes. Essas pessoas são frequentemente vistas como e são 

lembradas como sendo intelectuais.  

Décima-primeira Casa  

Os amigos das pessoas que tem essa posição podem frequentemente serem mais 

jovens, intelectuais, e/ou têm um forte Gêmeos/Virgem ou ênfase em Mercúrio nos 

mapas delas. Essas pessoas gostam de pertencer aos grupos que estão, há foco forte 

nas comunicações e educação. Elas gostam de aprender. Elas buscam amigos 

inteligentes com os quais elas podem se comunicar abertamente sobre qualquer assunto. 

Amigos frequentemente partilham interesses similares de natureza intelectual. Em alguns 

casos, um irmão ou irmã podem ser o melhor amigo delas. 

Décima-segunda Casa  

Essas pessoas tem uma habilidade superior para se comunicar com Demônios, espíritos 

e outras entidades. A visão astral é frequentemente bem desenvolvida e elas são 

capazes de ver entidades espirituais também. Essa posição favorece médiuns. As 

decisões que essas pessoas fazem são frequentemente baseadas nos sentimentos e 

intuição, mais do que na razão lógica. Com Mercúrio na décima-segunda, há uma 

tendência para revelar segredos, deliberadamente ou acidentalmente. Em alguns casos, 
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podem haver neuroticismo, males mentais, e dificuldade de aprendizado, problemas de 

leitura ou outros bloqueios mentais, especialmente se Mercúrio está retrógrado. Essas 

pessoas são preocupadas naturais, e podem ter momentos difíceis para se concentrarem 

e focarem em uma única coisa, já que elas frequentemente têm muito pensamentos 

diferentes correndo através das mentes ativas delas. Elas têm uma habilidade acima da 

média para trabalhos detalhistas, tanto quanto em planejamento e organização. Pode 

haver infortúnio ou problemas com as casas que têm Gêmeos e Virgem nas cúspides. 

  

MERCÚRIO EM ASPECTO:  

Mercúrio/Vênus  

Há um forte talento para escrever poesia, compor letras, expressão verbal agradável e 

charme pessoal. Muitas pessoas nascidas com essa posição tem habilidade artística e 

um senso de beleza. Feiura e qualquer coisa seriamente desagradável podem ter um 

efeito duradouro muito negativo e profundo sobre elas, muito semelhantes a aqueles que 

têm aspectos de Mercúrio/Netuno e Vênus/Netuno. Este aspecto é bom para cantores e 

dá uma voz naturalmente agradável. Muitos compositores profissionais e escritores de 

música possuem esse aspecto. Elas têm a capacidade de comunicar as coisas que são 

desagradáveis de forma positiva e são excelentes mediadores. Este aspecto torna-os 

sociais. 

Mercúrio/Marte 

Estas pessoas tem uma boca. Elas são frequentemente sarcásticas, juntamente com um 

intelecto afiado e sagacidade. O humor é frequentemente escuro, sarcástico e ao ponto. 

Elas são excelentes no argumento e debate. Muito francas, elas nunca perdem as 

palavras e frequentemente instigam argumentos com os outros. Pessoas com este 

aspecto, especialmente a conjunção, quadratura, e oposição, tem um dom para 

aprimorar as fraquezas dos outros e quando provocadas, elas usam isso nos confrontos 

verbais, independentemente de quem eles possam ofender. Elas vão direto ao ponto, 

sem corte e muitas vezes intáteis em suas comunicações. Esse é um excelente aspecto 

para repórteres, jornalistas e outros, já que dá agressão verbal. 

Mercúrio/Júpiter  

Essas pessoas frequentemente adquirem educações boas e são estudantes da vida 

toda. Elas são faladoras e intelectuais, desfrutam de viagens e tem um senso de humor. 

Esse aspecto inclina a pessoa a coisas exageradas, e aqueles com esse aspecto 

frequentemente têm grandes ideias. Essas pessoas podem estudar muitos assuntos 

diferentes ao mesmo tempo, já que eles têm uma grande variedade de interesses [a 

menos que a forma do mapa esteja em outras configurações]. Pessoas com aspectos de 

Mercúrio/Júpiter, especialmente com os aspectos difíceis são muito faladoras. Elas são 

frequentemente sabe-tudo e acreditam que estão no direito independentemente da 

situação. Esse aspecto dá habilidade na fala, junto com um dom para inspirar os outros 

através das comunicações delas. Aspectos difíceis frequentemente levam a viagem 

extensiva na vida. 
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Mercúrio/Saturno  

Essa posição dá uma tendência ao pessimismo, depressão e preocupação. 

Frequentemente a educação da pessoa não foi concluída ou insuficiente de algum modo. 

Essas pessoas são trabalhadores duras e minuciosas para estudar e aprender. Elas são 

céticas por natureza e frequentemente podem apenas ver o lado negativo da vida. Em 

alguns casos, podem ter problemas com audição, visão, e comunicações, mas a pessoa 

deve olhar a outros fatores no mapa para verificar isso. Elas são preocupadas por 

natureza, e podem tender a ter ansiedade em relação ao futuro. Há frequentemente 

problemas relacionados a assuntos das casas regidas por Gêmeos e Virgem e também a 

casa contendo Mercúrio.  

Mercúrio/Urano  

Tenho visto esse aspecto nos mapas do gênios, significa que o QI está acima de 180 

[inteligência extraordinária], o qual é como um em um milhão. Em um caso, o aspecto 

Mercúrio/Urano [quadratura exata], alinhada no mesmo grau com o eixo 

ascendente/descendente, e com o outro, o aspecto foi exato e alinhado com o regente do 

mapa no mesmo grau. Urano é a Oitava Superior de Mercúrio. Há uma habilidade natural 

para as ciências, com matemática e todas as áreas de estudo avançadas. As ideias são 

originais e frequentemente de um jeito a frente do tempo deles. Esse aspecto quase 

sempre dá inteligência superior junto com uma natureza rebelde. O novo e o incomum 

fascinam essas pessoas. Elas tendem a ficar entediadas e pode ser de um 

temperamento explosivo. 

Mercúrio/Netuno  

Essas pessoas se fazem mentirosos excelentes e em casos raros, se Netuno é 

proeminente e outros fatores no mapa apoiam isso, podem ter um dificuldade para 

separar verdade das mentiras, com uma tendência a mentir patologicamente [penso que 

isso não é muito comum]. Algumas vezes segredos são acidentalmente revelados. A 

mente é desorganizada; a pessoa é cabeça-de-vento e posta a sonhos-lúcidos 

frequentes sem foco. Aspectos Mercúrio/Netuno fazem dificuldade para a pessoa focar e 

concentrar. Pode haver tendências a desonestidade e esse aspecto é frequentemente 

visto nos mapas dos ladrões. Essas pessoas podem ser elusivas e enganosas, 

especialmente se Netuno é proeminente. Aspectos Mercúrio/Netuno dão habilidade 

psíquica e um talento para comunicações telepáticas. Essas pessoas tem uma 

necessidade e um amor pela música. Que elas desfrutam para equilibrar a psique delas e 

acalmar os nervos. 

Mercúrio/Plutão  

Essas pessoas apreciam bisbilhotar nos negócios das outras pessoas, já que elas são 

enxeridas por natureza. Esse aspecto concede a habilidade para concentrar e é 

excelente para os trabalhos de magia. Essas pessoas têm mentes muito poderosas e 

penetrantes. Elas têm um talento para coisas investigativas e gostam de resolver 

mistérios e outros enigmas. Elas são naturalmente muita vontade e muitas têm uma 

habilidade para dominar os outros, apenas através dos pensamentos e sentimentos 

delas, especialmente se Mercúrio e Plutão estão no aspecto difícil de cada um dos outros 

com um orbe estreito. Esse é um dos melhores aspectos para magos/feiticeiros.  
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Vênus: Signos, Posições de Casa e Aspectos 

O planeta Vênus revela muito sobre as preferências sexuais/amorosas. 

 

VÊNUS NOS SIGNOS  

Áries  

Essas pessoas apreciam o correr atrás. Se o objeto das afeições delas vem até elas fácil 

demais, elas frequentemente perdem interesse. Elas desejam parceiros atléticos 

extrovertidos que possam manter-se com elas, e que vão partilhar ativamente dos 

interesses delas. Uma vez elas saibam que elas conquistaram completamente um 

amante, elas perdem interesse, já que elas começam a tomar ele/ela como certo. Amor é 

um concurso com essas pessoas. Elas querem que você faça o primeiro movimento, mas 

não faça isso. Deixa ela fazerem o primeiro movimento, o qual elas vão se elas têm um 

interesse sério em você. Elas têm uma necessidade por aborrecimentos no amor, 

especialmente se Vênus está em aspecto difícil à Marte. Quando as coisas vão suaves, 

elas perdem interesse, então elas iniciam argumentos e podem fazer outras coisas para 

sacudir o relacionamento. Elas gostam de ver os parceiros delas com ciúme, mas elas 

mesmas não conseguem lidar com o ciúme. Elas podem reagir exageradamente à sério. 

Aquelas com Vênus em Áries são amantes egoístas. Elas são frequentemente 

preocupadas com o próprio prazer delas. Colocar seu braço em volta do pescoço, 

bagunçar o cabelo delas, beijá-las nas orelhas e pescoço, passar seu dedo nos lábios 

delas; esses movimentos dão tesão a elas. Algumas mulheres Vênus em Áries gostam 

dos homens delas com barba de restolho, esfregando-se contra os rostos ao beijá-las. 

Algumas apreciam sexo duro. Dê isso de volta para elas. Resista a elas. Elas perdem 

interesse quando elas sabem que elas podem dominar você. Mude-se de vez em quando 

para manter o interesse dele/dela, já que elas ficam entediadas facilmente. Pessoas 

Vênus em Áries não se dão bem com signos de água que são sensíveis, 

emocionalmente necessitadas e que devem ter segurança nos relacionamentos delas. 

Vênus em Áries podem ser muito abrasivas, a menos que haja muito planetas em Peixes, 

Câncer ou outros signos de água. 

Touro 

Pessoas Vênus em Touro precisam ser tocadas. Use tecidos sensuais e macios tais 

como seda, cetim, angorá, veludo; já que isso vai dar tesão nelas. Elas podem ter sexo 

na mesma posição, na mesma hora todos os dias, variedade não é essencial aqui, a 

menos que Urano em aspecto à Vênus no mapa. Elas podem ter ciúmes reais e 

possessivos. Touro é um signo ciumento; elas precisam de segurança no 

relacionamento. Alimente elas com um almoço caseiro completo com a comida que elas 

amavam quando crianças; a comida do próprio país delas. Comida boa é essencial para 

o bem-estar delas. Assista um vídeo e tenha sexo a noite toda. O seu prazer sexual é 

muito importante para elas. Finja isso se tiver que. 
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Beijar elas no pescoço e ombros dão tesão. Elas também amam abraçar. Faça elas se 

sentirem tão seguras, confortáveis e luxuriosas quanto você possivelmente puder. Nunca 

machucar elas ou elas vão ficar longe para sempre. Compromisso é importante para 

elas. Elas preferem ter sexo em casa. Sempre faça seu melhor para mantê-las com as 

demandas sexuais delas, especialmente no início. 

Gêmeos  

Aqui temos a pessoa que pode carregar dois ou mais casos amorosos ao mesmo tempo 

e amar cada pessoa pela individualidade única delas. Vênus em Gêmeos é muito 

inclinada a trapacear.  

Elas são inconsistentes nas emoções delas. Boa fala, inteligência, e muitas conversas 

interessantes vão mantê-las interessadas. Homens Vênus em Gêmeos amam mulheres 

intelectuais e inteligentes com quem eles podem se comunicar em quase tudo. Essas 

pessoas gostam de se gabar aos outros sobre suas vidas sexuais [costumeiramente à 

um amigo próximo]; o prazer ao falar sobre amor. Elas podem frequentemente perder o 

interesse conforme os anos passam, já que elas ficam entediadas facilmente. Elas 

gostam de permanecer amigos com seus amantes mesmo depois de muito tempo após o 

relacionamento ter acabado.  

Elas gostam de beijar. Continua beijando elas profundamente enquanto estiver 

transando. Elas têm ciúmes, mas elas não entendem ou toleram sentimentos de ciúme 

nos outros. Quando elas perdem o tesão, o relacionamento está acabado. Elas podem 

ser superficiais no amor já que os sentimentos delas não são muito profundos, [Gêmeos 

é intelectual e um signo de ar], a menos que haja muitos signos de água nos mapas 

delas para redefinir isso. Segura as mãos delas, mantenha elas adivinhando, sacie elas 

nas fofocas; elas amam isso. Elas gostam de experimentar e apreciar variedade no sexo. 

Câncer  

Não provoque ou ridicularize pessoas Vênus em Câncer pessoalmente. Essas pessoas 

são supersensíveis. Os homens amam que as mulheres vistam roupas femininas. Elas 

querem um amante/parceiro que faça elas se sentirem seguras e em casa. Nunca 

esqueça da data de nascimento, aniversários ou outros dias pessoais importantes. Elas 

são basicamente inseguras e têm medo de rejeição. Muitos homens Vênus em Câncer 

são atraídos às mulheres com peitos grandes. Muitas das mulheres gostam que seus 

peitos sejam beijados gentilmente e acariciados. 

Sempre esteja em termos amigáveis com os familiares delas. Mesmo se elas critiquem 

os membros da família delas, tenha certeza de não se juntar nisso. Tudo bem para as 

pessoas Vênus em Câncer reclamarem dos familiares delas, mas não para forasteiros. É 

melhor não dizer nada. Essas pessoas gostam de beijo ao fundo da alma. Nunca fale 

sobre ex-amantes, já que isso faz elas se sentirem inseguras. Elas precisam ser 

frequentemente ouvir que são amadas. Segure as mãos delas, abrace-as e toque-as 

regularmente. Os homens gostam das mulheres deles com uma qualidade maternal, 

nutridora. Mulheres direcionadas a carreira, independentes fortes lhes tiram o tesão. 

Como com Vênus em Touro, alimente elas com um almoço caseiro completo com a 
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comida que elas amavam quando crianças; a comida do próprio país delas. Comida boa 

é amor para essas pessoas.  

Leão  

Bajulação vai pegar você em todos os lugares com essas pessoas, mas tenha certeza 

que é sincero, já que elas podem detectar falsidade. Ria das piadas delas, e concorde 

com elas, mas de novo…seja sincero. Elas devem sempre ter sua atenção total. Elas não 

podem tolerar estar em segundo na sua vida ou você colocar as necessidades dos outros 

[até mesmo da família] antes das delas. Deixe elas saberem o quanto você ama e 

aprecia elas, mesmo se ela não parecer realmente interessada em você. Nunca seja 

barato ou mesquinho quando der presentes a elas. Elas apreciam massagens. Dedique-

se e ame-as. Pessoas Vênus em Leão são românticas. Sempre esteja no seu melhor na 

maneira de se vestir, bons modos e ações quando vocês estiverem com outras pessoas, 

já que pessoas Vênus em Leão precisam ter orgulho dos parceiros delas. Nunca faça 

qualquer coisa vergonhosa ou qualquer coisa que vai fazer elas parecerem mal.  

Virgem  

Sempre esteja limpo! Sempre esteja de banho tomado antes de transar com essas 

pessoas. Escove seus dentes, e tenha certeza usar um desinfetante bucal decente! 

Cheire limpo, e por isso, não use tons de perfume ou colônia. Apenas não cheire mal ou 

falte com a higiene, é o que tira totalmente o tesão delas. Pessoas Vênus em Virgem 

costumeiramente escolhem uma pessoa para sair e vão se concentrar nessa pessoa 

quer elas estejam disponíveis ou não. Essas pessoas normalmente não se encontram só 

por diversão, mas apenas se interessadas sinceramente.  

Algumas têm fetiches incomuns e são atraídas aos amantes com saúde fraca ou 

problemas físicos. As fantasias delas têm detalhes muito complicados. Sexo é visto como 

essencial para saúde física. Elas são muito seletivas em relação a quem elas dão o amor 

delas. Segurança emocional é importante para os relacionamentos delas. Elas não são 

muito românticas. Elas mostram amor na maneira de fazer as coisas para você, se 

importando com suas necessidades e em outras maneiras práticas. É importante ter bons 

modos.  

Libra  

Sempre tenha muito bons modos. Não use má linguagem, não fale muito alto, não 

interrompa ou seja cruel de qualquer maneira. Sempre seja refinado. Essas pessoas 

odeiam estarem sozinhas e relacionamentos são de extrema importância para elas. As 

vidas delas estão incompletas sem um amante. Elas são amantes muito atenciosas, 

colocando as necessidades dos amantes delas acima das suas próprias e elas 

costumeiramente tratam os parceiros delas muito bem. Nunca deixe elas fora de 

qualquer atividade ou qualquer coisa, elas precisam ser uma parte e fazer tudo junto. 

Deixar elas sozinhas apenas vai fazer elas se sentirem indesejadas e rejeitadas.  

Um amante/parceiro pode ser pouco atraentes fisicamente, mas ele/ela vai ser bonito 

para a pessoa com Vênus em Libra. Os homens gostam que as mulheres deles ajam 

como uma dama perfeita. A mulher do tipo independente forte que é autossuficiente tiram 
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o tesão deles. Ambos sexos têm orgulho na aparência pessoa delas e vão fazer grandes 

esforços para parecer bem. 

Ambos os sexos apreciam ter suas nádegas acariciadas. Vênus em Libra é romântico ao 

extremo. O prazer de um amante sexual é de máxima importância para elas. Elas são 

excessivamente preocupadas se você tem um bom orgasmo e aprecie o sexo com elas. 

Escorpião  

Essas pessoas podem ter alguns fetiches bastante desagradáveis. Elas são fortemente 

sexuais, possessivas e ciumentas. Elas apreciam transar nus. Elas podem ir muito tempo 

entre casos amorosos, já que elas tomam amor muito seriamente e isso é tudo ou nada 

para elas. Elas podem ser solitárias. Nunca falam sobre a vida sexual, segredos, ou vida 

pessoal dos outros; isso vai realmente tira o tesão delas. Elas são secretas por natureza 

e qualquer traição da confiança é imperdoável. Lealdade é de essencial importância para 

elas e elas se unem para a vida. Os sentimentos delas são profundos, elas desejam a 

perfeita alma gêmea; um relacionamento amoroso intenso, de alma para alma, 

especialmente se o mapa tem outros signos de água para trazer isso à tona. Elas podem 

se tornar obcecadas com um amante. 

Ambos os sexos apreciam sexo oral. Os genitais são as áreas erógenas e dê atenção 

especial a isso e irá levá-las a todos os lugares com quem tem Vênus em Escorpião. 

Torne-se um adepto do sexo oral e você pode ter certeza de apropriá-las. Tome o 

homem de Escorpião ao chuveiro e dê a ele um banho de sopa. Elas amam a água e 

massagem sexual.  

Essas pessoas podem se tornar violentas e vingativas se um relacionamento é rompido, 

então use cautela nessa área. Nem mesmo faça piada ou brinque com as naturezas 

ciumentas delas, já que elas podem se tornar explosivas e violentas. Vênus em 

Escorpião é obsessivo, especialmente no amor. O ciúme delas pode ser muito perigoso, 

até mesmo mortal. Elas podem com sucesso esconder o ciúme delas, especialmente 

com uma décima-segunda casa Marte ou Marte retrógrado, mas está sempre lá. Se lá há 

uma predominância de signos de água, aspectos Plutão/Vênus ou uma forte ênfase 

Escorpião no mapa, nenhuma quantia de amor é amor bastante para essas pessoas. É 

como se diz…”Se você pudesse se aproximar…você estaria de volta para mim”. “Eu amo 

você até a morte”. 

Sagitário  

Sexo ao ar livre pode ser uma experiência emocionante e dão tesão a elas. A liberdade 

pessoal é importante para elas. Elas não gostam de possessividade e amostras de 

ciúme. Elas são brutalmente honestas, e não gostam de mentiras ou qualquer falsidade. 

Elas vão respeitar você pela sua honestidade. Elas tomam romance levemente e amam 

flertar. Beije e massageie as áreas internas das coxas delas, próximo aos genitais. Elas 

ficam facilmente entediadas e frequentemente são as primeiras e testar uma nova 

posição ou método de intercurso sexual. Os homens frequentemente têm um fetiche por 

pernas e nádegas. Eles gostam de mulheres vistam meias e saltos altos durante o sexo. 

Eles gostam que suas amadas pensem e acreditem no mesmo já que eles fazem e vão 

tentar converter você.  
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Capricórnio  

Não mostre afeição física em público, elas não gostam. Nunca se gabe delas na frente 

dos parceiros de negócios ou conhecidos, mas em privado, não mantenha suas mãos 

fora delas. Poder pessoal e status dão tesão nelas. Elas podem tentar comprar você de 

alguma maneira. Essas pessoas são cautelosas, práticas e tradicionais nos 

relacionamentos amorosos delas. Elas não são muito rápidas para fazer um 

compromisso.  

Elas podem aparentar estarem desinteressadas, mas as chances são de que elas sejam 

realmente muito tímidas. Capricórnio é o signo de resistência e muitos dos homens têm 

tremenda manutenção de poder. Vênus em Capricórnio é persistente e quando elas 

estão interessadas em você, elas nunca vão desistir de perseguir você até que tenham te 

vencido. Segurança é muito importante para elas em seus relacionamentos. Alguns 

podem tender em relação a ser dominante e sadista e a certas perversões em relação a 

sexo. Qualquer mulher que provoque um homem Vênus em Capricórnio é provavelmente 

estuprada.  

Aquário  

Essas pessoas não são especialmente apaixonadas, já que Aquário é um signo 

intelectual de ar. Elas preferem ser descoladas. Elas ficam entediadas facilmente então 

tente ser espontâneo. Elas gostam do esporão do romance momentâneo e do 

inesperado. Sexo em lugares públicos onde estão em risco de serem pegas atraem 

muitas dessas pessoas. Elas apreciam parear com alguém de um pano de 

fundo/status/religião, etc. inteiramente diferentes, tanto quanto essa pessoa for diferente, 

individual e original. Vênus em Aquário podem ligar menos para o que os outros pensam. 

Elas apreciam chocar os outros.  

Nunca tente dominar ou controlar essas pessoas, já que elas precisam de muito espaço 

e liberdade pessoal no relacionamento amoroso. Seja um amigo tanto quanto um amante 

para elas. As mulheres são independentes, valorizam individualidade e rejeitam serem 

dominadas por homens. Ambos os sexos, valorizam inteligência, independência, e não 

conformidade nos parceiros delas. Vênus em Aquário podem ser frias nos 

relacionamentos amorosos delas.  

Peixes  

Essas pessoas gostam de se encontrar pela diversão disso. Elas estão para sempre 

olhando o amante perfeito ideal e não menos que isso. Elas fazem umas mentiras para 

elas mesmas e são sensíveis, emocionais e românticas extremamente. Elas desejam a 

alma gêmea perfeita, uma união espiritual onde elas podem se mesclar completamente 

com o amado delas, alma a alma.  

Elas são simpáticas e compassivas, a menos que o Sol esteja em Áries, o que pode 

redefinir isso. Elas caem em qualquer história de mentira e frequentemente tentam 

brincar de salvadores para toxicodependentes, pessoas em autodestruição, e outros que 

são vítimas profissionais e que se recusam a ajudar elas mesmas. Vênus em Peixes 

podem ser muito auto sacrificantes no amor. Elas precisam se sentirem necessitadas. 

Homens com essa posição são frequentemente atraídos às mulheres que são femininas, 
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frágeis, sensíveis e delicadas. Sempre diga a elas que você as ama e o quanto, ou elas 

vão se magoar, amuar e se tornar incomunicáveis. Elas têm uma risca de masoquismo e 

podem sacrificar muito por amor. 

  

VÊNUS NAS CASAS  

1ª casa  

Essas pessoas são frequentemente atraentes fisicamente, com uma forte aura de 

carisma e charme. Elas vestem estilosamente e atrativamente. Elas são por natureza 

sociáveis, bem-educadas e artísticas. Elas não gostam de confrontos e são diplomáticas. 

2ª casa  

Dinheiro gasto em arte, cosméticos e/ou outras coisas de beleza. Essas pessoas são 

atraídas às coisas mais finas e luxuriosas. Muitos têm um tempo difícil para economizar 

ou manter qualquer dinheiro. Dinheiro pode ser adquirido através da arte. Vênus na 

segunda casa é uma posição frequente para artistas que ganham suas vidas através dos 

trabalhos deles. As mulheres são extravagantes e os homens podem gastar também 

muito dinheiro entretendo mulheres. Há um pronunciado amor pelo dinheiro e as coisas 

que ele pode comprar.  

3ª casa  

Pessoas com essa posição tem um talento para poesia e podem escrever cartas bonitas. 

Elas se expressam verbalmente de maneira muito educada, e muitas têm um talento para 

escrever. Como regra, essas pessoas não gostam de barulho, comportamento e 

comunicações cruéis. Má linguagem pode tirar o tesão delas. Um irmão/irmã pode ter 

uma ênfase forte em Touro/Libra no mapa dele/dela, e/ou um Vênus proeminente. 

Relações com os irmãos é costumeiramente agradável, a menos que Vênus esteja no 

aspecto difícil à um maléfico ou em um grau ruim. 

4ª casa  

É frequentemente uma ligação emocional forte ao lar e ao cenário doméstico. Essas 

pessoas decoram os lares delas e como para estar em lugares de conforto e beleza. 

Amigos e amantes são entretidos no lar. A mãe pode ter uma ênfase forte Touro/Libra no 

mapa dela e/ou um Vênus proeminente. Essas pessoas devem ter arredores 

harmoniosos nas vidas nas casas delas. Uma vida em casa discordante, estressante, 

hostil é muito prejudicial a elas. Elas têm uma forte necessidade por segurança na 

situação de vida delas. Essa posição indica um ambiente e situação confortáveis em 

relação ao fim da vida.  

5ª casa 

Pessoas com essa posição são muito românticas por natureza, e amor é muito 

importante parar o bem-estar emocional e psicológico. Vênus na quinta casa dá talento 

artístico e criativo junto com bom gosto. A primeira criança nascida de alguém pode ter 

uma ênfase forte Touro/Libra, e/ou um Vênus proeminente no mapa dele/dela. Essas 
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pessoas são geralmente populares e benquistas, e tem um profundo amor por crianças. 

As crianças da pessoa são provavelmente bonitas e talentosas. 

6ª casa  

Trabalho da pessoa pode envolver as artes de alguma maneira, tais como teatro, pintura, 

escultura, desenho, cosmetologia e/ou música. Outras possibilidades com essa posição 

incluem trabalho como saúde, recreação e/ou indústrias fitness. A saúde é geralmente 

não robusta, mas pode melhorar com a idade. Há um potencial para problemas 

envolvendo a garganta e o pescoço, e comer também muitas comidas calóricas e doces 

podem causar problemas de saúde para essas pessoas. Vênus na sexta casa é comum 

por se casar com um colega de trabalho, ou encontrar um amante/parceiro através do 

trabalho. Vênus na sexta casa faz condições agradáveis de trabalho a menos que outros 

fatores no mapa contradigam isso.  

7ª casa 

Pessoas dentro dessa posição precisam ter um relacionamento/casamento amoroso 

significante e seguro para serem felizes e preenchidas. Elas vão preferir trabalhar com os 

outros do que sozinhas. Elas não gostam de estar sozinhas, e são sociáveis por 

natureza. Como regra, elas não gostam de qualquer confronto aberto e desejam relações 

pacíficas com os outros. Pessoas com essa posição frequentemente colocam as 

necessidades dos outros à frente das suas; elas são consideradas, sensíveis e 

atenciosos. O parceiro de casamento pode ter uma ênfase forte em Touro/Libra no mapa 

dele/dela e/ou um Vênus proeminente. Essa posição pode trazer um casamento feliz, 

agradável, a menos que outros fatores contradigam isso. Vênus na sétima casa é bom 

para aqueles que lidam com o público, e o sucesso vem da assistência e boa vontade 

dos outros. 

8ª casa  

Pessoas que tem Vênus na oitava casa tem profundas, intensas emoções, uma natureza 

ciumenta, e são altamente sexuais. Essas pessoas desejam relacionamentos amorosos 

alma a alma. Ganho financeiro junto com um ganho no status social podem vir através de 

casamento, ou herança. Quando a pessoa morre, a morte é frequentemente pacífica a 

menos que outros fatores no mapa contradigam isso.  

9ª casa  

Há frequentemente viagem por prazer, um amor pela filosofia, cultura, religião e 

educação. Parceiros de casamento pode ser encontrado em países estrangeiros ou 

vindos de um pano de fundo e cultura completamente diferentes. Essas pessoas tentam 

converter seus amados nas suas próprias crenças. Essa posição também dá um talento 

e amor por escrever e ensinar. Há um forte senso de justiça e equidade. Vênus na nona 

casa frequentemente traz relacionamentos lucrativos e harmoniosos com os sogros. Há 

muita apreciação pela arte e música.  

10ª casa  
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Como com Vênus na sexta casa, a carreira pode envolver as artes, entretenimento, 

teatro, pintura, escultura, desenho, cosmetologia e/ou música, e trabalho com beleza de 

alguma maneira. Essa posição traz boas relações e amizades daqueles no poder, e um 

ambiente de trabalho agradável. O pai da pessoa pode ter uma ênfase forte Touro/Libra 

no mapa dele, e/ou um Vênus proeminente. A menos que outros fatores no mapa 

contradigam, essas pessoas apreciam estar diante do público.  

11ª casa 

Pode ter amigos do sexo oposto, e amantes/parceiros são frequentemente encontrados 

através de atividades em grupo e associações. Os amantes da pessoa devem também 

ser amigos e um relacionamento matrimonial frequentemente começa como amizade. 

Amigos podem ser artistas ou músicos, ou pessoas que trabalham com beleza de alguma 

maneira. Relacionamentos de grupo e equipe, tanto quanto amizades são 

frequentemente amistosas e harmoniosas. Essas pessoas são sociáveis e apreciam 

pertencer a um grupo e/ou fazer parte de uma equipe.  

12ª casa  

Essas pessoas são inclinadas a ter casos amorosos secretos. São frequentemente 

tímidas, solitárias, e com problemas no amor. Elas têm uma natureza compassiva e muito 

sensível. Parceiros de ambos os lados pode tentar suicídio se o relacionamento se 

romper em alguns casos. Quando a vida amorosa está insatisfatória, essas pessoas 

frequentemente se reservam nos seus próprios mundos particulares. Elas desejam a 

alma gêmea perfeita. Em muitos casos, essa posição pode trazer criatividade 

extraordinária, talento musical e artístico.  

 

ASPECTOS DE VÊNUS  

Vênus/Marte  

Essas pessoas frequentemente tem emoções intensas e natureza passiva. Elas são ‘tudo 

ou nada’ nas atitudes delas, e amam alguma coisa ou odeiam, não há meio-termo. Elas 

podem demandar muito em suas vidas amorosas, insistindo que o amante delas dê a 

elas plenitude de atenção. Esse aspecto, a menos que há um trígono ou sextil não fará o 

relacionamento amoroso mais suave. Se houve relações ruins com o pai do sexo oposto 

quando essas pessoas cresciam, isso pode afetar os parceiros que a pessoa atrai para 

pior. Em alguns casos, especialmente com os aspectos difíceis, pode haver violência 

física nas relações da pessoa. Se outros fatores no mapa apoiarem essas tendências, a 

pessoa pode ter comportamento cruel, especialmente com os aspectos difíceis. 

Vênus/Júpiter  

Uma conjunção Vênus/Júpiter traz sorte para os assuntos regidos por qualquer casa que 

ela esteja. Essas pessoas são charmosas, benquistas, autoindulgentes, amáveis, 

sociáveis, e otimistas por natureza. Esse é um bom aspecto para ter, como outros vai ser 

de ajuda na vida. Esse aspecto não resulta em muita autodisciplina, já que ele tende a 

preguiça e um amor pela luxúria e conforto. Pessoas com fortes aspectos Vênus/Júpiter 
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podem ter sobrepeso porque comem muito. Elas são costumeiramente pessoas muito 

amáveis.  

Vênus/Saturno  

Essas pessoas tem emoções inibidas, as quais elas costumeiramente mantém em 

cheque. Elas podem aparentar ser muito distantes, frias e reservadas. Em muitos casos, 

um ou ambos os pais foram duros e/ou não amorosos. É frequente timidez, junto com 

infortúnio no amor e algumas vezes pobreza. Pessoas com Vênus em aspecto à Saturno 

vão frequentemente se manter em um relacionamento ruim fora de obrigações. Elas 

podem sentir que são indignas de amor e felicidade. Elas podem achar dificuldade para 

se aliviar e se divertir, especialmente se Saturno está em Leão.  

Vênus/Urano  

Essas pessoas são independentes e precisam de liberdade em seus relacionamentos 

amorosos. Elas são atraídas ao incomum em suas escolhas de parceiros e também 

apreciam experimentar sexualmente. Relacionamentos pode começar e terminar muito 

repentinamente e sem alerta. Esse aspecto não resulta em relacionamentos suaves ou 

estáveis. Elas são frequentemente atraídas a aqueles que são diferentes, originais e 

únicos. 

Vênus/Netuno 

Esse é o aspecto criativo por excelência, e é frequentemente encontrado nos mapas de 

compositores, músicos, artistas de todos os tipos e aqueles que tem talentos criativos 

excepcionais. Essas pessoas são extremamente sensíveis com imaginações muito ricas 

e são idealistas por natureza. Elas desejam o amante perfeito e são altamente 

românticas. Qualquer coisa extremamente desagradável ou feia pode afetar elas 

profundamente e deixá-las com impressão negativa duradoura. Elas são perfeccionistas 

nas vidas amorosas, olhando seus amantes como perfeitos, e isso frequentemente causa 

desapontamento quando o amante não vive de acordo com as expectativas delas. Elas 

são postas a fantasiar, o que costumeiramente gira em torno de romance. Elas são 

compassivas e pode ser auto sacrificantes. Em alguns casos, a pessoa com essa 

posição pode se apaixonar por alguém indisponível ou inalcançável, tal como estrela de 

filme, ou músico famoso.  

Vênus/Plutão  

Esse aspecto pode trazer problema. A natureza é frequentemente obsessiva, e as 

emoções são muito poderosas intensas e com os aspectos difíceis no orbe estreito, pode 

até mesmo ficar fora de controle. Essas pessoas podem nunca conseguir amor o 

bastante. Quando elas se apaixonam, elas frequentemente perdem o controle de suas 

emoções. Esse é um aspecto de ‘atrações fatais’. Se o amor é não correspondido, uma 

obsessão não saudável pode se desenvolver. Em alguns casos, amor intenso pode se 

transformar em ódio intenso. Essas pessoas são ciumentas, possessivas e 

controladoras. Elas podem ser sufocantes e nunca deve se envolver com sinais de 

liberdade amorosa. Elas desejam total posse de seus amados. Quando esse aspecto é 

ativado por um trânsito ou através de progressão ou pior, com o Vênus da pessoa 

fazendo um aspecto pela progressão ao Plutão da pessoa que tem esse aspecto, 

atrações fatais frequentemente ocorrem.  
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Marte: Seus Signos, Casas e Aspectos 

MARTE NOS SIGNOS  

Em Áries  

Aqueles com Marte em Aries são confiantes, altamente competitivos, agressivos, 

corajosos, entusiasmados, ousados, honestos e nunca têm medo de tomar uma posição. 

Nunca voltam atrás, como uma regra, eles são cabeça-quente e frequentemente se 

enfurecem por alguma coisa. Embora o temperamento seja volátil; a raiva delas não dura 

muito. Marte em Áries pode redefinir aspectos de baixa autoestima e timidez no mapa. 

Essa posição também dá saúde, muita energia e vitalidade forte, mas é comum ter dores 

de cabeça. Se houver outros planetas de Áries no mapa e/ou uma ênfase nos signos de 

fogo, podem ser muito autocentradas e falta de consciência em relação as necessidades 

dos outros. Essas pessoas são lutadoras e apreciam combate e atrito. Elas nascem 

líderes. Marte em Áries é mandão e insistente, frequentemente falam alto, especialmente 

se colocadas proeminentemente. Uma ênfase nos signos de água pode redefinir essas 

tendências. 

Em Touro 

Pessoas com Marte em Touro são sensuais com uma sexualidade forte. Essa posição dá 

determinação e resistência. Tal como Marte na segunda casa [a segunda casa é regida 

naturalmente por Touro], as energias estão focadas em adquirir posses materiais e 

riqueza. Marte em Touro pode dar talento artístico junto com gostos finos se há outras 

posições e aspectos dentro do mapa que apoie isso. A natureza é persistente e teimosa. 

Marte em Touro dá uma constituição física forte e a habilidade para se recuperar. Essas 

pessoas são capazes de executar trabalhos físicos difíceis e exigentes, a menos que 

outros fatores no mapa contradigam fortemente isso. Elas são conhecidas por sua 

abordagem profunda, operando a um ritmo mais lento, com atenção aos detalhes. Marte 

em Touro é ciumenta e possessiva por natureza em relação ao amor.  

Em Gêmeos 

Essas pessoas são faladoras. Elas amam falar e se expressar. Elas podem ser inquietas 

e se entediam facilmente, ficam nervosas com uma abundância de energia nervosa. 

Mulheres com essa posição são atraídas à amantes que são altamente inteligentes e 

comunicativos. Elas podem estar inclinadas a trapacear quando estão em um 

relacionamento amoroso, especialmente se elas sentirem que não estão sendo tratadas 

bem, ou se elas ficam entediadas, assim como os homens que tem Vênus em Gêmeos. 

A mente é ativa e há um gosto por quebra-cabeças de palavras e jogos similares que 

engajam a mente. Marte em Gêmeos é bom no argumento. Essas pessoas podem estar 

postas a indecisão e frequentemente mudam suas mentes e posições em assuntos 

diferentes, especialmente se há uma ênfase nos signos mutáveis no mapa. As energias 

estão focadas nas comunicações e atividades intelectuais. Marte em Gêmeos não é 

favorável para manter poder e muitos que tem essa posição frequentemente começam 

projetos dos quais elas ficam entediadas e saem para algo novo; finalizando muito pouco. 
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Essa posição dá destreza e coordenação física, especialmente se outras posições no 

mapa apoiam isso. 

Em Câncer  

Essas pessoas nascem preocupadas, elas frequentemente seguram suas raivas dentro e 

podem ter problemas de estômago por causa disso assim como úlceras. Quando a raiva 

é expressada, frequentemente no lar, entre membros da família. Segurança é muito 

importante para elas. As energias são direcionadas no lar e vida familiar. Elas 

frequentemente acham difícil se afirmar, e vão bater em volta do arbusto para então falar 

e amuar quando as necessidades delas não são encontradas. Elas podem ser 

temperamentais, sensíveis, facilmente chateadas e voláteis. Os homens frequentemente 

têm problemas para expressar emoções mais suaves. Ambos os sexos são inclinados a 

manter rancores. Em alguns casos, como com Marte na quarta casa, pode haver 

violência doméstica na vida.  

Em Leão 

Essas pessoas tem uma quantia enorme de orgulho pessoal. Elas nascem para se 

mostrar, e sabem como impressionar os outros. Elas são líderes naturais, são criativas, e 

tem uma vontade forte. Há uma necessidade por independência e autossuficiência. Elas 

esperam devoção completa e total no amor. Qualquer um que esteja apaixonado com 

uma pessoa Marte em Leão deve dar a ele/ela tanta atenção quanto possível, para o 

relacionamento ser feliz. Há muita energia, força de vontade, e criatividade. Marte em 

Leão dá habilidade dramática. Como com outros signos de fogo, podem ser 

autocentradas, com uma falta de consciência em relação as necessidades dos outros. 

Essa posição dá autoconfiança, e pode redefinir aspectos que dão baixa autoestima. 

Pode haver talento excepcional nas artes e com música, especialmente se outros fatores 

no mapa apoiam isso. 

Em Virgem 

As energias estão focadas no trabalho. Essas pessoas são competitivas nos trabalhos 

delas, e resultam trabalhadoras excelentes. Elas têm um olho para o detalhe e são 

minuciosas. Elas são limpas, esmeradas, e organizadas por natureza. Marte em Virgem 

pode reclamar e criticar interminavelmente. Elas podem apontar e ver falhas nas coisas e 

pessoas, que os outros frequentemente ignoram e perdem completamente. Há também 

um forte interesse na higiene e saúde. Se outros fatores no mapa apoiam isso, pode 

haver uma tendência à hipocondria. Marte em Virgem é uma perfeccionista e pode ser 

muito particular e descobrir falhas. O sistema digestivo é sensível e pode haver 

transtornos do estômago por preocupações. O temperamento é frequentemente nervoso 

e irritável. Elas acham pessoas preguiçosas intoleráveis. Elas são responsáveis, 

confiáveis, e trabalham duro.  

Em Libra  

Energias estão focadas nos relacionamentos. Essas pessoas são amantes da paz. Marte 

está no detrimento em Libra e a natureza agressiva, briguenta está grandemente 
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redefinida. Elas têm um forte senso de justiça e equidade. Porque as tendências 

assertivas de Marte estão neutralizadas, especialmente se há uma ênfase forte nos 

signos de terra e água no mapa, essas pessoas podem ter hora difícil com serem diretas. 

Elas podem palpitar no que elas querem e agir fora em certas maneiras que precisam 

para serem interpretadas e lidas por aqueles que conhecem elas. Elas podem segurar a 

raiva delas dentro ao invés de convidar um confronto aberto. Como Marte em Gêmeos, 

elas podem estar postas a indecisão e podem mudar suas mentes frequentemente, junto 

com certos pontos de vistas e posições nas coisas. Elas estão no melhor delas quando 

em um relacionamento amoroso de apoio. Essas pessoas valorizam cooperação com os 

outros, e podem ser pacificadoras.  

Em Escorpião  

Marte em Escorpião dá uma forte força de vontade e intensidade pessoal. Essas pessoas 

veem através das fraquezas dos outros. Elas podem resultar inimigos mortais e tem um 

forte senso de justiça. Elas são vingativas e se alguém erra com elas ou um amado, elas 

vão ser exatas na vingança delas, mesmo que isso tome anos. Elas não esquecem uma 

injustiça. Elas não são aquelas que abertamente expressam seu ódio, mas elas preferem 

ficar latentes. Essa posição dá um talento para concentração, foco e para meditação. 

Elas são magas naturais e muitas têm um talento para magia negra que é inato, de vidas 

passadas. O desejo sexual é muito forte e pronunciado. Energias são focadas no sexo, 

espiritualidade, e assuntos ocultos. Quando incitadas, o ódio pode ser como mexer em 

um ninho de vespas. Elas são possessivas e ciumentas nas afeições delas. Elas 

demandam devoção total e lealdade em um relacionamento amoroso. Se isso é traído, 

elas podem se tornam mortais. Raramente neutras sobre alguma coisa, elas são 

fortemente opinativas e ou amam alguma coisa ou odeiam. As emoções são muito 

profundas e intensas. 

Em Sagitário 

Marte em Sagitário dá uma natureza honesta. Essas pessoas são aventureiras; amam 

viagem, os ambientes externos, e são incansáveis e energéticas. Como Marte em 

Gêmeos, elas podem ser inquietas, facilmente entediadas e elas podem ter problemas 

para sentarem em silêncio por muito tempo. Elas frequentemente sentem que são 

invencíveis e tomam grandes riscos, já que Sagitário é o signo de apostas. O otimismo e 

confiança delas muitas vezes as afiançam de situações drásticas. Podem ter problemas 

com apostas e impraticabilidade, ao repetir os mesmos erros e não aprender das 

experiências passadas. Quando sublimadas, as energias são focadas no ensino superior 

e aprendizagem. Essas pessoas podem ser estudas da vida toda. Marte em Sagitário dá 

habilidade atlética natural e um amor por esportes, especialmente se outros fatores no 

mapa apoiarem isso. Elas são diretas, francas nas comunicações delas, opinativas e tem 

crenças fortes. 

Em Capricórnio  

As energias são canalizadas na carreira e ambições profissionais. Elas podem começar 

pequenas mas terminam em posições muito altas. Marte em Capricórnio dá uma 

natureza metódica, junto com plenitude de perseverança e resistência. Essa posição 
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pode redefinir as energias dispersas e falta de seguimento de planetas em signos 

mutáveis. Pode haver tendências de vício em trabalho, junto com um talento para 

negócios. Muito esforço pode ser colocado para atingir uma posição de status. Como 

Marte em Touro, essas pessoas são focadas nos ganhos material e financeiro. Elas são 

eficientes, práticas, responsáveis, autodisciplinadas e confiáveis. Como Marte em 

Virgem, elas têm pouca paciência com aqueles que estão sem iniciativa e preguiça. Elas 

podem ser frias, calculistas, usurárias, e egoístas se as energias dessa posição não 

estão sublimadas, ou se outros fatores no mapa encorajam isso. Pode haver problemas 

com os ossos, pele e dentes.  

Em Aquário  

Energias estão focadas nos amigos e atividades em grupo. Essas pessoas preferem 

trabalho em equipe do que trabalhar sozinhas. Elas são muito individualistas e apreciam 

o único e excêntrico. Justiça e equidade são extremamente importantes para elas. Elas 

valorizam a independência e liberdade delas. Se os outros as tentam controlar, elas vão 

reagir e rebelar. Elas são atraídas às preocupações humanitárias e frequentemente 

trabalham para fazer reformas positivas que são úteis a sociedade. Essa posição 

frequentemente dá habilidade científica, com um forte interesse no futuro, tecnologia e o 

avanço da humanidade. Elas têm pouca paciência com velhos modos ultrapassados de 

fazer as coisas, estruturas e gostam de substituir esses com métodos novos e melhores.  

Em Peixes  

Aqueles com Marte em Peixes são frequentemente tímidas, arredias e até hesitantes. 

Como aqueles com Marte em Libra, elas podem ter horas difíceis para expressar a raiva 

delas. As tendências agressivas e assertivas de Marte estão por água abaixo em Peixes. 

É frequente uma falta de autoconfiança e a habilidade para levantar por si mesmo. A 

vitalidade é frequentemente baixa. Elas podem ser reclusas e arredias, a menos que 

tenha outros fatores planetários para redefinir isso. Em casos extremos, pode ter celibato 

e uma negação do prazer físico. A sensibilidade é muito pronunciada. Essas pessoas 

podem estar postas a serem usadas e dominadas pelos outros. Elas são compassivas e 

empatas em relação aos sofrimentos dos outros. Energias são frequentemente 

canalizadas na fantasia e sonho-lúcido. Essa posição dá talento artístico, um senso forte 

de idealismo, e refinado gosto na música e nas artes. Marte em Peixes enfraquece a 

natureza, especialmente se há uma ênfase nos signos mutáveis no mapa. 

 

MARTE NAS CASAS  

1ª Casa  

Essas pessoas frequentemente têm energia abundante. A vitalidade é forte e há muita 

atividade física. Marte na primeira casa pode redefinir outros aspectos planetários que 

minam a saúde e força físicas. Marte em Áries dá boa saúde física, resistência, e fortes 

poderes recuperativos. Marte é força na sua casa natural, a primeira casa. Essas 

pessoas são muito competitivas e frequentemente tem um talento natural para esportes. 

Elas são ousadas, corajosas, pioneiras, e têm pouca paciência. A tez pode ser corada e 
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as cicatrizes faciais não são incomuns. A natureza corresponde a Marte em Áries em 

muitas maneiras. Essa posição pode redefinir baixa autoestima e timidez, já que Marte na 

primeira casa é extrovertido e confiante por natureza. Há talento e habilidade militares e 

um gosto por combate e atividades marciais. 

2ª Casa 

Essas pessoas preferem controlar seus próprios negócios, do que trabalhar para alguém. 

Dinheiro é frequentemente gasto rapidamente, já que essas pessoas estão postas e 

comprar coisas no impulso. Elas são muito possessivas e controladoras do que elas se 

apropriam em um sentido material. Elas não são aquelas que emprestam as coisas delas 

aos outros e alguém danificar ou arruinar alguma coisa pertença a elas, elas podem se 

tornar violentas. Pode haver luta, roubo, e desonestidade para adquirir as coisas 

materiais. Dinheiro é frequentemente gasto em esportes, atividades marciais e atléticas. 

Torneios de boxe, luta greco-romana e outros esportes competitivos atraem essas 

pessoas. Energias estão canalizadas nas finanças e materialismo. Elas podem ser muito 

impacientes em relação ao que elas querem materialmente. Quando elas veem alguma 

coisa que queiram, elas querem agora.  

3ª Casa 

Essas pessoas são excelentes no argumento. Elas têm mentes ativas e são faladoras. 

Há um talento para comunicações em todas formas. O senso de humor é frequentemente 

sarcástico e há uma franqueza na fala, o qual pode ser ofensivo para os outros. Elas 

frequentemente apreciam argumentar por argumentar. Luta e atrito com os irmãos é 

muito comum com essa posição, especialmente nos anos iniciais.  Há muita atividade e 

energia mental. Em alguns casos, a pessoa pode viver em uma área perigosa ao longo 

da vida, um lugar de violência e crime, já que a terceira casa rege o ambiente e 

vizinhança imediatos. Pode haver atrito e outros problemas com os vizinhos. As energias 

estão focadas na plenitude de atividade no ambiente imediato, nas comunicações e 

viagem e atividade dia-a-dia de curta distância, como no correr de recados. Pode haver 

um irmão/irmã com uma ênfase forte Áries ou Marte no mapa dele/dela.  

4ª Casa 

Se outros fatores apoiam isso, o ambiente e vida doméstico/lar podem ser violentos e 

abusivos, especialmente nos anos iniciais. Isso pode ser levado à vida adulta onde a 

pessoa é raivosa, até mesmo violenta, e agressiva no lar e em relação a família. Um ou 

ambos os pais podem ter sido abusivos. Raiva é frequentemente reprimida e erupta mais 

tarde na vida nos jorros, inesperadamente. Já que a quarta casa dá plenitude de 

vitalidade e energia que duram até o fim.  

5ª Casa 

Essas pessoas tem uma forte necessidade por autoexpressão, recreação e diversão. 

Pessoas com essa posição são atletas naturais, e apreciam esportes. A pessoa pode ter 

uma criança com forte Áries/Marte no mapa dele/dela, junto com um caráter muito 

independente. Essas pessoas resultam em bons pequenos técnicos de liga e tem um 
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talento para trabalhar com atletismo e com crianças. As energias frequentemente são 

direcionadas aos esportes, atletismo, e atividade envolvendo crianças. Há um forte 

espírito competitivo. Essa posição dá criatividade e um senso de drama. Elas 

frequentemente fazem o primeiro movimento quando elas acham um potencial interesse 

amoroso. Elas podem ser dominantes e doutoras em relação as crianças no cuidado 

delas. 

6ª Casa  

Energias estão canalizadas ao trabalho. Há uma tendência a ter fortes dores de cabeça, 

febres, e desordens inflamatórias. Trabalho pode envolver ferramentas, instrumentos de 

corte, maquinaria e/ou armas. Cirurgiões frequentemente tem essa posição. Essas 

pessoas têm pouca paciência com aquelas que tem preguiça. Pode ter tendência a vício 

em trabalho junto com possíveis acidentes no trabalho. Essa posição pode trazer 

competição, conflito, argumentos, e brigas com colegas de trabalho. Há um talento e 

aptidão para carreira militar, ou qualquer trabalho envolvendo ocupações marciais. 

7ª Casa  

O parceiro de casamento pode ser violento e até mesmo abusivo. Essa posição não 

resulta em harmonia e felicidade no casamento. O parceiro de casamento pode ter um 

forte Áries/Marte, e/ou uma natureza agressiva, violenta. Marte na sétima casa é 

frequentemente vista nos mapas onde há abuso físico. Estando na sua casa de 

detrimento, a pessoa do qual o mapa que isso está, frequentemente tem hora difícil em 

se defender por ela/ele mesmo. 

8ª Casa 

Há uma possibilidade de uma morte violenta e repentina. O desejo sexual é bem 

desenvolvido e forte, precisando de um escape. Pessoas que tem essa posição 

frequentemente habitam no sexo. Sexo é extremamente importante para elas e elas tem 

uma ocupação acima da média com isso. Desejos são muito intensos. Há um talento 

natural para magia sexual, junto com um forte interesse no oculto, o pós vida, e o 

espiritual. Pode haver desentendimentos e até mesmo luta por articular 

finanças/propriedades, heranças, taxas e débitos. 

9ª Casa  

Essas pessoas frequentemente empurram suas crenças em cima dos outros. Essa 

posição frequentemente ocorre nos mapas de religiosos fanáticos e outros zelotes. 

Quando sublimadas, as energias são canalizadas no ensino superior, publicação, autoria 

e aprendizado. Marte na nona casa dá um interesse forte em viagem e uma fascinação 

com outras culturas e terras. Em alguns casos, pode haver violência vindo daqueles de 

uma cultura diferente ou pano de fundo racial. Acidentes, perigo, e violência podem 

ocorrer durante viagens de longa distância. Essas pessoas podem ser muito 

tendenciosas, sem imaginação, e um lado nas suas visões, acreditando que elas são as 

únicas que sabem ou que estão corretas nas suas opiniões. 

10ª Casa  
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Há frequentemente ambição intensa e uma necessidade por ser notada. O pai da pessoa 

pode ter uma ênfase forte Áries/Marte no mapa dele, e/ou em alguns casos, pode ser de 

natureza violenta. Como com Marte na sexta casa, pode haver desentendimentos e 

conflitos no trabalho e com a carreira. Essas pessoas estão no melhor delas quando elas 

são autônomas, já que elas não se dão bem com aqueles que estão em posições de 

autoridade. Essa posição favorece carreiras militares, política, e administração 

corporativa, e dá um talento para liderança, especialmente no ambiente de trabalho. Em 

alguns casos, pode haver obsessão com o poder. Marte na décima casa funciona melhor 

sozinho, preferindo trabalho por ela/ele mesma, do pelos outros. Trabalho pode se tornar 

uma obsessão enquanto eles podem negligenciar suas famílias e parceiros. 

11ª Casa 

Essas pessoas resultam em líderes em relação a grupos e times. Amigos podem ser 

autocentrados, mandões, e dominadores e/ou têm uma ênfase forte Áries/Marte no mapa 

delas. Energias estão focadas nos amigos e atividades em grupo. Pode haver associação 

em grupos com um foco nos esportes, atletismo, e/ou interesses marciais. Pode haver 

luta e atrito nas amizades da pessoa. 

12ª Casa 

Em alguns casos, essa posição pode trazer um ataque de violência quando a pessoa é 

uma criança. Ser fisicamente agredido frequentemente deixa uma cicatriz duradoura na 

psique. Muitas frequentemente, dessas pessoas não lhes foram permitidas expressar a 

raiva delas quando elas foram crianças e também adultos; elas tendem a segurar a raiva 

delas dentro, reprimindo a raiva. Pode haver um talento para meditação e o espiritual. 

Essas pessoas frequentemente operam melhor trabalhando detrás das cenas. Elas não 

são muito competitivas e não gostam de quaisquer confrontos. Essa posição pode minar 

a autoconfiança e autoestima da pessoa. 

 

ASPECTOS DE MARTE  

Marte/Júpiter  

Júpiter amplifica as tendências Marcianas em relações a tomar riscos, agressão, 

assertividade, e impaciência, especialmente com os aspectos difíceis. Marte/Júpiter pode 

redefinir outros aspectos que tendem em relação a baixa autoestima, timidez e falta de 

confiança. Esse aspecto dá habilidade atlética, e pode dar energia, vitalidade, e boa 

saúde. Há uma tendência em relação a impulsividade e tomar decisões antes de pensar 

as coisas ou dar qualquer consideração. Marte/Júpiter, especialmente os aspectos 

difíceis também dão talento e aptidão militares.  

Marte/Saturno  

Quando esse aspecto, especialmente os aspectos difíceis nos mapas dos homens, 

podem haver inibições quanto a masculinidade deles no que eles nunca se sentem 

homens o bastante. Em casos extremos, pode haver impotência sexual. Aspectos difíceis 

Marte/Saturno são frequentemente vistos nos mapas daqueles com carreiras militares e 

alto ranque, já que isso dá um talento forte nessa área. Essas pessoas podem ser más, 
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estritas e duras. Os aspectos trígono/sextil dão paciência e um bom senso de controle. 

Os aspectos quadratura/oposição/inconjunção pode dar uma tendência a ter acidentes. 

Há um talento para qualquer coisa marcial, tal como trabalhar com armas, explosivos, um 

talento nas artes marciais e nos esportes. Pode haver desentendimentos e até mesmo 

violência com o pai, e outras figuras de autoridade. Todos os aspectos Marte/Saturno dão 

um senso de autodisciplina forte.  

Marte/Urano  

Liberdade é muito importante para aquelas que têm esse aspecto. Elas podem ser 

nervosas, rebeldes e muito revolucionárias. Há um talento para trabalhar com eletricidade 

e mecânica. Esse aspecto também dá muito carisma, e magnetismo pessoal. Pode haver 

uma tendência em relação a ter acidentes. Essas pessoas frequentemente tem uma 

necessidade por animação, já que elas ficam entediadas facilmente. Em muitos casos, 

aquelas com esse aspecto são impulsivas e não consideram as possíveis consequências 

de suas ações. Elas pulam nas situações sem pensar ou planejar adiante. Esse aspecto 

pode colocar uma tensão no sistema nervoso, onde os nervos da pessoa, podem ficar 

sobrecarregados se a pessoa for pressionada muito duramente por muito tempo.  

Marte/Netuno  

Aspectos Marte/Netuno tendem a falta de energia e vitalidade. Podem ser alérgicos, 

saúde fraca, e um falta de energia. Essas pessoas são frequentemente impraticáveis, e 

tem objetivos irrealistas. Elas são influenciáveis, e abertas a enganação. Esse aspecto 

frequentemente dá um talento para o espiritual. A natureza psíquica pode ser bem 

desenvolvida e há muita sensibilidade. Muitas vezes, essas pessoas são pessimistas e 

são também muito rápidas para admitir derrota. Elas são frequentemente desencorajadas 

e são escapistas e renunciantes. Marte/Netuno enfraquece a vontade e o caráter.  

Marte/Plutão  

Há um aspecto incrivelmente forte à personalidade; uma vontade ‘faça ou morra’. Essas 

pessoas acreditam na morte frente a desonra. Elas são destemidas, intensas, vão usar 

força excessiva. Com a conjunção, energia tremenda vai ser direcionada em relação aos 

assuntos da casa na qual ela está posicionada. Pessoas com essa posição resultam em 

inimigas extremamente perigosas. Elas vão esperar anos para se vingar. Raiva vai 

explodir na violência, e isso pode ser até mesmo físico. A força de vontade é muito 

intensa e desenvolvida. Se outros fatores no mapa apoiarem isso, pode haver problemas 

com homens. Esse aspecto dá teimosia, vontade, autodisciplina muito fortes. 

  

Júpiter: Seus Signos, Casas e Aspectos 

 

JÚPITER NOS SIGNOS  

Áries 

Essas pessoas podem ser extremamente autocentradas. Aquelas com Júpiter em Áries, 

especialmente quando proeminentemente posicionada, falam alto, extravagantes, 

bombásticas e impacientes. Elas amam se gabar, tomar riscos, e elas frequentemente 
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fazem mais inimigos do que elas fazem amigos. Elas desconsideram a tradição e odeiam 

jogar pelas regras. Elas frequentemente têm um ego grande e um senso de auto 

importância exagerado. Essa posição pode ajudar a redefinir baixa autoestima, timidez e 

uma falta de confiança em um mapa. Se há uma predominância de signos de fogo, ou 

outros planetas em Áries, os traços negativos dessa posição são amplificados para onde 

o indivíduo pode ser muito inconsciente das necessidades dos outros, colocando ele 

mesmo primeiro e acima de tudo.  

Touro 

Dinheiro alegra elas. Elas amam dar e receber presentes. Luxúrias são essenciais até 

mesmo quando essas pessoas estão na pobreza. Elas acham isso necessário para fazer 

os outros confortáveis e fazer o bem-estar daqueles que estão doentes. Essa posição dá 

saúde e em alguns casos, talentos físicos excepcionais. Elas são sensuais, e podem ser 

hedonistas. Dinheiro é frequentemente gasto em viagens e/ou educação, seja 

aprendizagem formal ou através de auto estudo.  

Gêmeos 

Aqui estão os cérebros do zodíaco, os intelectuais. Muitas com essa posição têm 

educação extensiva e excelência nas comunicações. Elas são muito falantes e tem 

habilidade para escrever e ensinar. Essas pessoas são mutáveis e ficam entediadas 

facilmente. Devido à natureza dualística de Gêmeos, elas podem mudar suas mentes 

frequentemente e sofrer de indecisão. Se você quer impressionar essas pessoas, mostre 

a elas que vocês são inteligentes. Muitas dessas pessoas são talentosas com as mãos. 

Elas são estudantes da vida toda que têm mentes ativas e que gostam de aprender.  

Câncer 

Júpiter em Câncer é muito amante do lar. Família é muito importante, e elas resultam em 

indulgentes, protetivas e pais cuidadosos. Essas pessoas são frequentemente patrióticas 

e tem valores tradicionais, com um interesse e fascinação com certas eras ou tempos na 

história. Como uma regra, elas amam e lidam bem com crianças. Feriados e celebrações 

são momentos importantes para serem gastos com a família. Refeições caseiras atraem 

elas e comida é frequentemente equiparada com amor. Elas têm uma necessidade forte 

por segurança e são muito sensíveis e protetoras por natureza. Elas são 

costumeiramente boas cozinheiras e donas de casa e têm um aspecto nutridor às 

personalidades delas.  

Leão 

Essa posição dá um forte senso de orgulho pessoal. Estarem aptos a livremente se 

expressarem é muito importante. Essas pessoas têm talento criativo. Júpiter em Leão dá 

habilidade de liderança, especialmente se há outros fatores no mapa apoiando isso. A 

menos que outras posições contradigam isso, aquelas com Júpiter em Leão apreciam 

estar sentadas no centro e amam o holofote. Elas são românticas e frequentemente tem 

um senso de drama nas personalidades delas. Elas são amantes da diversão e apreciam 

recreação.  

Virgem 

Essas pessoas são trabalhadoras duras, críticas, analíticas e organizadas. Elas podem 
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frequentemente ficam perdidas nos detalhes e perdem toda mensagem geral. Limpeza, 

boa higiene, a atenção a dieta e saúde da pessoa são importantes para elas. Elas podem 

ser viciadas em trabalho se há outros fatores no mapa que apoiam isso. O trabalho delas 

é importante para elas e obtém satisfação pessoal do trabalho bem feito. Elas são 

excelentes em qualquer carreira que é de trazer serviço aos outros. Elas são excelentes 

enfermeiras, doutoras, e trabalhadoras na profissão médica. Elas são perfeccionistas e 

preocupadas.  

Libra 

Relacionamentos e amor são de extrema importância para essas pessoas que não 

gostam de ficar sozinhas. Elas podem ser indiscriminadas na escolha de seus parceiros, 

olhando o melhor em todos. Júpiter em Libra ama paz e harmonia e podem fazer amigos 

saírem de inimigos; elas são excelentes mediadoras. Essas pessoas frequentemente 

negligenciam as próprias necessidades, colocando os outros primeiros. Elas têm um forte 

senso de justiça e equidade e não conseguem tolerar ver os outros serem tratados 

injustamente. Essa posição dá talento artístico e um olho para o belo.  

Escorpião 

Há um interesse forte no oculto e no espiritual. Júpiter em Escorpião dá um poderoso 

desejo sexual, junto com uma preocupação com sexo. Elas podem ser desconfiadas por 

natureza, especialmente se há aspectos difíceis Saturno/Plutão no mapa. Problemas de 

poder e controle estão dominando frequentemente fatores nas vidas dessas pessoas. 

Júpiter em Escorpião dá intensidade às emoções. Essas pessoas podem ser muito 

ciumentas e possessivas nos relacionamentos amorosos. Elas são raramente neutras em 

relação a alguma coisa e ou amam ou odeiam, a menos que haja uma ênfase nos signos 

de ar no mapa.  

Sagitário 

Essas pessoas são estudantes da vida toda. Muitas têm envolvimento direto e/ou 

carreiras nas universidades, especialmente se Júpiter em Sagitário é proeminentemente 

posicionado. Elas são amantes de viagem e frequentemente tem um interesse em 

pessoas e culturas estrangeiras. Como Júpiter em Gêmeos, elas ficam entediadas muito 

facilmente e preferem ser ativas com novas experiências. Júpiter em Sagitário resultam 

em extrema honestidade na maneira de achar hipocrisia intolerável e na busca pela 

verdade. Uma vez Júpiter em Sagitário tenha encontrado o que elas acreditam ser a 

verdade, elas frequentemente tentam converter os outros as crenças delas. Mentir para 

essas pessoas é imperdoável. Elas podem ser muito francas e extrovertidas nas 

comunicações delas. Em alguns casos, pode haver superotimismo e uma recusa a 

aprender dos erros passados. Liberdade pessoal é de extrema importância. Muitas 

pessoas com essa posição apreciam os ambientes externos e participação nos esportes 

e atletismo. Há uma tendência em relação a excesso, exagero e indulgência.  

Capricórnio 

Essas resultam em boas gerentes e são naturais em estar nas posições de autoridade. 

Status é importante para elas e elas tem uma necessidade forte pelo respeito e 

reconhecimento das nobrezas delas. Elas amam poder e não se importam em fazer os 

sacrifícios necessários para obtê-lo. Extremamente ambiciosas, elas podem ser frias e 
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calculistas em relação aos outros. Elas são tradicionais e preferem pontuar com o testado 

e comprovado. Práticas, orientadas a segurança e adeptas na manipulação de dinheiro, 

elas podem ser viciadas em trabalho. Essa posição é conhecida por aquelas que 

trabalham muito duro. Júpiter em Capricórnio detesta fraqueza. Quaisquer fraquezas que 

elas estão conscientes de dentro delas mesmas, elas trabalham diligentemente para 

superá-las. Elas são tanto duras com elas mesmas quanto com os outros. Essa posição 

dá uma natureza séria a personalidade.  

Aquário 

Essas pessoas são mais felizes quando elas estão como parte de um grupo e/ou estão 

com os amigos delas. Muitas tratam seus amigos igualmente e não gostam de eleger 

favoritos. Elas são fortemente interessadas nas reformas sociais e melhoramento da 

humanidade. Elas gostam de ser diferentes, e são atraídas pelo excêntrico e incomum. 

Opinativas fortemente, elas podem ser intáteis em expressar elas mesmas. Injustiça 

incomoda-as terrivelmente. Elas são progressivas e tem um forte interesse no futuro. 

Tecnologia fascina elas e elas olham para fazer melhoramentos nas maneiras existentes 

de fazer as coisas. Elas são rebeldes por natureza e apreciam quebra de regras e 

desafiar tabus. Fortemente individualistas, liberdade pessoal e liberdade são de 

excepcional importância para essas pessoas. Elas não podem tolerar serem sufocadas 

ou ter de responder a aqueles que são possessivas nos relacionamentos delas.  

Peixes 

Compassivas a falhas, essas pessoas podem frequentemente serem aproveitadas. 

Júpiter em Peixes podem sentir as dores e sofrimentos dos outros. Elas podem ser 

preguiçosas, indecisas, e falta de foco. Sonhadoras e idealistas, elas têm uma tendência 

a deixar suas imaginações selvagens, algumas vezes resultando em paranoia e têm hora 

difícil para separar fato da fantasia. Essas pessoas tem uma sensibilidade ao mundo 

espiritual e as crenças espirituais delas são importantes para elas. Algumas podem até 

mesmo devotar suas vidas a objetivos espirituais. Se outros fatores no mapa apoiam 

isso, pode haver habilidade psíquica.  

 

JÚPITER NAS CASAS  

1ª Casa 

Júpiter na primeira casa frequentemente dá um corpo grande de alguma maneira, assim 

como ossos grandes, altura, e frequentemente uma tendência para colocar-se no peso 

facilmente. Pessoas com essa posição vão frequentemente viajar longe e amplamente. 

Otimistas, sociáveis e alegres, elas podem se tornar autoridades na filosofia, educação, 

espiritualidade e leis. Júpiter na primeira casa dá autoconfiança, habilidade para 

liderança, uma natureza extrovertida, e uma tendência à autoindulgência. Há 

frequentemente um senso de proteção e boa sorte, vindo de uma vida passada que ajuda 

essas pessoas. Elas podem tender a exagero e tomar certas coisas ao extremo. 

2ª Casa 
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Dinheiro frequentemente desaparece tão rápido quanto vem. Essas pessoas podem não 

valorizar muito o dinheiro em relação as finanças e podem gastar demais. Se Júpiter está 

bem aspectado e no grau favorável, pode haver sorte de dinheiro. Essas pessoas gastam 

dinheiro com viagens e/ou ensino superior. Muitas vezes, as finanças delas estão ligadas 

à suas crenças pessoas de alguma maneira, e elas podem usar dinheiro para se 

promoverem. Em alguns casos, Júpiter na segunda casa faz compras enormes que 

exigem quantidades extremas de dinheiro sem considerar as consequências futuras. 

3ª Casa 

Essas pessoas são frequentemente muito intelectuais. Há um talento forte para fala, 

escrita, e todas as comunicações em geral. Elas amam falar. Há um amor por livros e 

leitura, enigmas de palavras e jogos que engajam a mente. Como Júpiter em Gêmeos e 

em Sagitário, essas pessoas são estudantes da vida toda que gostam de aprendizado. 

Em alguns casos, pode haver um número grande de irmãos e/ou um irmão com uma 

ênfase forte Júpiter/Sagitário no mapa dele/dela. Júpiter na terceira casa dá uma 

perspectiva otimista, e geralmente boas relações com os irmãos, parentes e vizinhos. Em 

alguns casos, podem ter um irmão ou parente que esteja numa religião ou trabalho em 

uma universidade, ou outro envolvimento direto com educação. Há frequentemente muita 

atividade no ambiente imediato com plenitude de viagens de curta distância, assim como 

nas próprias áreas onde elas vivem. 

4ª Casa 

A mãe pode ter uma ênfase forte Júpiter/Sagitário no mapa dela, e/ou estar diretamente 

envolvida na educação ou religião de alguma maneira. Há frequentemente boa sorte na 

segunda metade da vida. Essa posição pode dar uma infância feliz, e a família pode ser 

segura financeiramente. A família da pessoa pode influenciar fortemente nas crenças 

religiosas/morais dela. Em alguns casos, um ou mais parentes podem ser muito 

influentes, tendo crenças fortes e vistas que elas influenciam naquelas pessoas com essa 

posição, especialmente quando cresciam; isso pode também incluir uma influência forte 

em relação a educação. Júpiter na quarta casa pode dar uma família grande. 

5ª Casa 

Júpiter na quinta casa pode ser uma forte influência na aposta, e é algumas vezes visto 

nos mapas de apostadores viciados. Pode haver perdas financeiras, já que essas 

pessoas podem ser otimistas e super prolongam elas mesmas. Elas podem ter uma 

criança com uma ênfase forte Júpiter/Sagitário no mapa dele/dela. Júpiter na quinta casa 

é amante da diversão, calorosa e cuidadosa em relação às crianças. Pessoas com essa 

posição podem fortemente influenciar a necessidade por educação e/ou religião nas 

crianças delas. Há frequentemente muito talento criativo com uma forte necessidade por 

liberdade na autoexpressão. Essas pessoas são frequentemente muito amantes de 

esportes e podem ter habilidade atlética natural. Recreação, hobbies, e diversão são 

muito importantes. 

6ª Casa 
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Trabalho é muito importante para essas pessoas e elas derivam satisfação pessoal disso. 

Júpiter na sexta casa dá um interesse na cura tanto do corpo como da mente. Pode 

haver uma tendência em relação a problemas de saúde relacionados a açúcar no 

sangue. Elas são naturais para o trabalho nos campos médicos e de cura. Trabalhos 

podem envolver viagens de longa distância, interação com culturas estrangeiras, e 

povos; trabalhando em universidades ou outros lugares de ensino superior, ou com 

religião. Relações com colegas de trabalho são frequentemente amistosas. Aquelas com 

essa posição podem trabalhar em um outro país, longe do local de nascimento delas. 

7ª Casa 

O parceiro de casamento pode ter uma ênfase forte Júpiter/Sagitário no mapa dele/dela. 

Há uma necessidade por liberdade e independência nos relacionamentos, mas ao 

mesmo tempo, essas pessoas desejam um senso de segurança. Casamento pode ser 

com alguém de riquezas e/ou alto nível social em alguns casos. O parceiro de casamento 

pode estar diretamente envolvido na educação ou religião. Muita ajuda e boa vontade 

podem vir dos outros, incluindo do parceiro. Essas pessoas valorizam justiça e equidade. 

8ª Casa 

O parceiro de casamento provavelmente tem dinheiro. Pode haver benefícios através de 

heranças e outros dinheiros vindo dos outros. Há frequentemente um interesse forte na 

vida após a morte, e quando a morte vem, é frequentemente tarde na vida, 

pacificamente, e devido a causas naturais. Essas pessoas frequentemente têm notáveis 

poderes recuperativos e uma habilidade para regenerar elas mesmas em muitas áreas 

de suas vidas. O desejo sexual é frequentemente muito forte e há um interesse acima da 

média em sexo. Essa posição pode dar um interesse forte no espiritual e no oculto, junto 

com habilidade psíquica. 

9ª Casa 

Há grande respeito por conhecimento, e essas pessoas frequentemente trabalham para 

obter tanta educação quanto possível, seja através de educação escolar ou através de 

estudos informais por elas próprias. Júpiter é forte na sua própria casa natal aqui, e as 

características de Júpiter estão pronunciadas na vida. Essa posição muitas vezes traz 

viagens e um interesse nos povos e culturas estrangeiras. Benefícios podem vir através 

de universidades ou através de objetivos espirituais. Há um forte senso de honestidade e 

um ódio de hipocrisia. Em muitos casos, pessoas com essa posição desenvolvem suas 

próprias crenças e filosofias próprias e podem ser leis para elas. Há um talento para 

ensinar, escrever e para influenciar as crenças dos outros. Se Júpiter está conjunto ao 

meio-do-céu, pode haver fama e vir diante do público. 

10ª Casa 

Há frequentemente sucesso profissional e grandes realizações na parte tardia da vida. 

Essas pessoas geralmente têm boas reputações e são altamente respeitadas pelos 

outros. A carreira pode focar na educação, religião, viagem, povos e culturas 

estrangeiras. O pai pode ter uma ênfase forte Júpiter/Sagitário no mapa dele, e/ou pode 
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estar diretamente envolvido na educação e/ou religião. Muitas vezes, as pessoas com 

essa posição têm a atenção daquelas em posições de poder e autoridade e através 

desses contatos, elas podem ascender a proeminência. 

11ª Casa 

Muita felicidade vem dos amigos, grupos e associações. Frequentemente, há um grande 

número de amigos. Objetivos podem ser atingidos através do trabalho com os outros, e 

essa posição é excelente para trabalho em equipe. Interesses dos grupos podem 

diretamente envolver educação de alguma maneira tal como fraternidades, e grupos de 

estudo, e/ou pode ter um foco espiritual ou religioso. Em alguns casos, interesses do 

grupo podem envolver trabalhar por ideais humanitários. Essas pessoas algumas vezes 

não valorizam seus amigos. Pode haver muito idealismo, junto com uma falta de realismo 

em relação a definir objetivos. Amigos podem ter um Júpiter forte e/ou ênfase Sagitário 

nos mapas delas. Em alguns casos, pode haver amizades com estrangeiros ou pessoas 

de culturas diferentes. 

12ª Casa 

Essas pessoas podem ter problemas em manter segredos, especialmente se Mercúrio 

está aspectado por Netuno. Júpiter Expansivo na décima-segunda casa de segredos 

resulta em fofoca. Esse é um posicionamento excelente para meditação, estudos 

metafísicos e psíquicos e aplicações deles. Em muitos casos, há habilidade psíquica 

natural. Pode haver trabalho ou envolvimento com hospitais, instituições e prisões. Em 

alguns casos, crenças religiosas e pessoais podem ser mantidas escondidas dos outros. 

A imaginação é frequentemente bem desenvolvida e elas podem ter uma tendência a 

fantasiar. Pode haver uma necessidade por períodos de solidão. Há frequentemente um 

interesse em psicologia e os trabalhos da mente. Essa posição é algumas vezes 

encontrada nos mapas de conselheiros, psiquiatras e psicólogos. 

 

ASPECTOS A JÚPITER  

Júpiter/Saturno: 

Há frequentemente uma perspectiva séria na vida. Pode haver responsabilidades 

pesadas, e plenitude de trabalho duro, mas com paciência, essas pessoas podem 

construir coisas de valor duradouro. Já com Júpiter na primeira casa, esse aspecto 

frequentemente dá proteção em circunstâncias terríveis. Pode haver uma falta de 

autoestima, especialmente quando aquelas com essa posição comparam-se com os 

outros. Há muito potencial por grande sucesso, mas apenas com muita disciplina e 

trabalho duro. Os assuntos regidos pela casa com Capricórnio na cúspide vão se 

beneficiar desse aspecto. Por outro lado, os assuntos da casa com Sagitário na cúspide 

podem estar sujeitos a problemas e/ou atraso. Essas pessoas podem ser viciadas em 

trabalho com uma tendência a exagerar nas coisas.  

Júpiter/Urano: 

Liberdade pessoal é de excepcional importância para essas pessoas; elas são rebeldes e 

não podem tolerar ser controladas pelos outros. Frequentemente excêntricos e nervosos, 
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elas são postas a ataques de nervos que podem ocorrer repentinamente e sem aviso. 

Essas pessoas olham para soluções novas e incomuns na solução de problemas. 

Aspectos entre Júpiter e Urano resultam em impraticabilidade, uma natureza impulsiva e 

em algum caso, uma personalidade perturbadora. Pode haver aptidão por tecnologia, as 

ciências e com matemática. Essas pessoas não gostam de conformar e são 

frequentemente com forte força de vontade. Assuntos regidos pela casa com Aquário na 

cúspide frequentemente se beneficiam desse contato.  

Júpiter/Netuno: 

Júpiter no aspecto à Netuno dá uma imaginação poderosa e bem desenvolvida. Tempo 

pode ser gasto em sonhos-lúcidos e fantasia. Júpiter/Netuno dá muito talento artístico e 

criatividade, com gostos refinados e uma apreciação pelo belo. Há muita compaixão 

pelos outros com esse aspecto, junto com uma habilidade psíquica e a habilidade para 

sentir as emoções e até mesmo os sofrimentos dos outros. Há uma em relação a ser 

influenciável e até mesmo ingênuo. Júpiter/Netuno dá grande sensibilidade. Assuntos 

regidos pela casa com Peixes na cúspide frequentemente se beneficia desse contato.  

Júpiter/Plutão:  

Esse aspecto concede uma vontade forte, e uma natureza intensa. Essas pessoas 

frequentemente são altamente opinativas e se identificam fortemente com as crenças 

delas ao ponto de fanatismo. Raramente neutras sobre alguma coisa, ou elas amam 

alguma coisa ou odeiam. Podem haver transformações drásticas e mudança de pontos 

ocorrendo na vida em relação a religião e crenças espirituais. Assuntos regidos pela casa 

com Escorpião na cúspide frequentemente se beneficiam desse contato.  

 

Saturno: Seus Signos, Casas e Aspectos 

 

Saturno é o infortúnio nos mapas e onde nós experimentamos sofrimento, perda, miséria 

e problemas na vida.  

 

SATURNO NOS SIGNOS  

Áries 

Pessoas com Saturno em Áries tem problemas para assertar elas mesmas e podem ter 

uma natureza pessimista, tímida. Muitas vezes, elas tendem a segurar o ódio delas 

dentro. Elas podem ser supercautelosas e com medo para tomar quaisquer riscos. 

Outros planetas em Áries [especialmente se não em conjunção com Saturno], um Marte 

e Júpiter fortemente posicionados podem redefinir essas tendências. Essa posição pode 

dar uma falta de confiança e baixa autoestima. A menos que outros fatores no mapa 

contradigam isso, Saturno em Áries pode esgotar a vitalidade e energia de alguém. 

Muitas vezes, a primeira metade da vida é mais difícil do que os últimos anos.  

Touro 

Mais frequentes, são problemas na vida revolvendo a posses materiais e dinheiro; mais 

do que com a média das pessoas. Pobreza pode afetar essas pessoas profundamente e 
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deixar cicatrizes duradouras, aonde até mesmo se elas assegurarem renda confortável 

mais tarde na vida, elas podem ainda ser gananciosas, sovinas, acumuladoras em 

relação ao dinheiro. Aqueles que cresceram na pobreza pode sempre sentir inferiores 

aos outros que tem mais importância financeiramente. Pode haver uma obsessão com 

dinheiro e riqueza. Muitas pessoas com essa posição devem trabalhar muito duro para 

obter qualquer segurança financeira na vida. Em casos raros, especialmente se Netuno é 

proeminente, pode haver total renúncia de qualquer coisa material. No outro extremo, são 

crianças de extrema riqueza que tem essa posição e são aqueles que foram mais do que 

provavelmente comprados por seus pais na maneira de ser satisfeitas com dinheiro e 

posses materiais, embora se demonstrasse pouca ou nenhuma atenção e amor. Podem 

ser nítidas as tendências egoístas e uma falta de vontade para partilhar qualquer coisa 

com os outros. 

Gêmeos 

Pessoas com essa posição frequentemente sentem-se inferiores aos outros 

intelectualmente, elas frequentemente tem medo de ser tomadas como estúpidas. Em 

alguns casos, elas podem estar no lado lento em relação a inteligência, e/ou pode haver 

falta de educação. Problemas com comunicação também são comuns com Saturno em 

Gêmeos. Pode haver deficiências de aprendizado, dislexia, problemas com a fala, escrita 

e em alguns casos raros, aflições envolvendo os sentidos físicos tais como impedimentos 

na fala, e audição defeituosa e/ou visão, ou com as mãos da pessoa. Pode também 

haver problemas com os irmãos.  

Câncer 

A vida do lar com aquelas que tem Saturno em Câncer está frequentemente muito 

incerta. Muitas pessoas com essa posição mudam de residência frequentemente durante 

suas vidas. Pode haver muitas responsabilidades e demandas em relação a família. Elas 

podem variar em qualquer coisa como encargos financeiros pesados até o cuidado com 

membros da família que estão incapacitados para cuidar deles mesmos. Problemas 

maiores na vida revolvem ao lar e família. Segurança e estabilidade podem ser muito 

ilusórios, com o destino sempre criando circunstâncias onde mudanças perturbadoras 

ocorram que impedem qualquer permanência em estabelecer uma vida do lar feliz, 

segura e resolvida. 

Leão 

Essas pessoas pode ser extremamente sérias. Elas são frequentemente viciados em 

trabalho que tem pouquíssima diversão na vida. “Todas trabalham e não brincam”. Elas 

podem ter irracionalmente grandes expectativas tanto delas como dos outros. Muitas 

vezes, há problemas envolvendo crianças. Em alguns casos, pessoas com essa posição 

não tem crianças. Saturno em Leão pode muito dominante, rígido e até mesmo abusivo 

como pai. Pode haver também outros problemas envolvendo crianças tal como ser um 

pai sem custódia, ou ter responsabilidades pesadas em relação as crianças. O senso de 

humor é frequentemente ausente, a menos que há outros fatores no mapa que redefinam 

isso. Essas pessoas são frequentemente super responsáveis, e em alguns casos, podem 

sentir que são não amáveis.  
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Virgem 

Muitas pessoas com Saturno em Virgem tem problemas de saúde ao longo da vida. 

Saúde frágil é comum na infância e pode resultar em baixa autoestima. Problemas de 

saúde são frequentemente crônicos, podem ser severos e em alguns casos, até mesmo 

incapacitantes. Elas podem ser supercríticas tanto delas quanto dos outros. Há 

frequentemente problemas envolvendo trabalho, tal como períodos de desemprego, 

trabalhar sob as habilidades dos outros ou outros problemas.  

Libra 

Essa posição produz mais pessoas solteiras/divorciadas do que qualquer outra. Está 

sempre mais perto da sorte difícil envolvendo a vida amorosa. Saturno frequentemente 

traz os parceiros errados; aqueles que são abusivos e completamente podres nas vidas 

dessas pessoas. Em alguns casos, se há um amor verdadeiro e profundo, circunstâncias 

pode intervir e destruir isso através da morte, separação forçada ou outras interferências 

drásticas. Algumas pessoas com essa posição podem ter um problema físico ou 

deficiência que impede elas de formar quaisquer relacionamentos amorosos. 

Responsabilidades familiares pode impedir a pessoa com Saturno em Libra de entrar em 

um relacionamento para casamento, e/ou pais extremamente dominantes pode também 

intervir, impedindo qualquer amor na vida. O primeiro relacionamento amoroso é 

frequentemente o pior. Pode haver amor não correspondido e coração partido. 

Escorpião 

Há frequentemente problemas maiores de um jeito ou de outro que envolva débitos, 

taxas, e finanças. Essas pessoas podem resistir a mudanças e como resultado, tentam 

segurar e controlar tudo e todos na vida delas para criar um senso de segurança. Em 

alguns casos, pode haver hipocrisia, inibições sexuais, e rigidez sexual com essa 

posição. Pode haver problemas com exagerar nas coisas e/ou com comportamento 

compulsivo. 

Sagitário 

Problemas na vida podem girar em torno de dogmas ou crenças religiosas. Em alguns 

casos, Saturno em Sagitário é alimentado com dogma ao ponto de rejeitar qualquer coisa 

espiritual e desejam apenas acreditar em alguma coisa dada a prova material. Pais, 

família e outros podem ser insuportáveis e até mesmo hostis com aquelas que tem essa 

posição em relação a crenças espirituais. Saturno em Sagitário é frequentemente visto 

nos mapas de professores de faculdade e daquelas que trabalham nas universidades e 

outros lugares de educação. Pessoas que tem essa posição frequentemente viajam, mas 

problemas podem ser encontrados em terras estrangeiras. Essas pessoas são melhores 

em desenvolver seu próprio senso de morais e crenças espirituais, mais do que tentar 

fazer sentido ao dogma dos outros. Liberdade pessoal é muito importante para elas e 

elas não gostam de se sentir controladas ou amarradas a alguma coisa.  

Capricórnio 

Sucesso profissional frequentemente vem depois de muito trabalho duro e esforço 

pessoal. Essas pessoas podem ser viciadas em trabalho, e algumas podem até mesmo 

se sentir mais confortáveis no trabalho do que em casa. Elas são excelentes em 

planejamento e organização. Preferem se manter nos panos de fundos, elas são 



 

73 

 

reservadas e cautelosas, apontam para o testado e comprovado. Essa posição dá 

plenitude de resistência. Segurança é importante para elas e elas tem uma natureza 

prática. Elas são dependentes, confiáveis, e responsáveis como regra. Elas cuidam em 

relação a suas reputações e as impressões que fazem nos outros. Essa posição dá um 

talento para negócios.  

Aquário 

Essas pessoas, especialmente conforme ficam velhas na vida se tornam solitárias por 

escolha. A natureza emocional com essa posição pode ser calma, desatada, e 

controlada, a menos que haja uma ênfase forte em Escorpião no mapa. Em alguns 

casos, pode haver responsabilidades pesadas envolvendo grupos ou organizações. Nos 

primeiros anos, amigos podem ter decepcionado essas pessoas e depois mais tarde na 

vida; elas sentem que trabalham melhor quando trabalham sozinhas. Problemas na vida 

podem girar em torno das liberdades pessoas e liberdade. Pessoas com essa posição 

podem decepcionar seus amigos ou apenas não estar lá para eles.  

Peixes 

Essas pessoas podem ter uma tendência autodestrutiva. Elas frequentemente colocam 

as necessidades dos outros à frente das próprias. Elas também fazem o trabalho dos 

outros para elas, especialmente quando os outros não estão fazendo os trabalhos delas; 

tomam todos os tipos de abusos. Pode haver problemas com os pés. Essa posição dá 

uma tendência forte em relação ao perfeccionismo e auto criticismo.  

 

SATURNO NAS CASAS  

1ª Casa 

Saturno na primeira casa frequentemente dá uma natureza séria a personalidade, junto 

com uma disposição tímida, a menos que outros fatores no mapa redefinam isso. Pode 

haver problemas com o eu físico de alguma maneira. Essas pessoas são trabalhadoras 

duras e tomam a responsabilidade muito a sério. Durante a infância, frequentemente 

houve dificuldades e muitas com essa posição foram forçadas a crescem muito 

rapidamente. Os assuntos da casa com Capricórnio na cúspide vão mais do 

provavelmente ter um foco forte na vida. Saturno na primeira casa dá um forte senso de 

resistência e autodisciplina. 

2ª Casa 

Problemas na vida giram em torno de dinheiro, posses materiais, e finanças. Muito 

frequentemente, qualquer segurança financeira na vida resultará de muito trabalho duro, 

mas essa posição é também proeminente nos mapas de alguns milionários. Essas 

pessoas tomam dinheiro muito a sério. Elas são ofendidas por quaisquer presentes 

baratos e colocam o valor do presente acima de qualquer outra coisa. Como com Saturno 

em Touro, pobreza afeta elas profundamente e deixa cicatrizes duradouras. Dinheiro está 

ligado ao senso de autoestima.  

3ª Casa 
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Isso pode resultar em sérios problemas envolvendo um irmão. Em alguns casos, um 

irmão é favorecido pelos pais e outros membros da família, deixando essas pessoas se 

sentirem não amadas. Em casos extremos, o irmão pode ser abusivo e tomar vantagem 

das pessoas que tem Saturno na terceira casa. Isso é um problema muito sério e pode 

ser contínuo até a morte, a menos que a pessoa com o Saturno na terceira casa esteja 

forte o bastante para romper isso. Ele/ela pode sentir que elas são muito úteis para o 

irmão, mas o irmão costumeiramente recusa a ajudar ele/ela e consequentemente, 

brutalmente usa e toma vantagem da pessoa do Saturno na terceira casa. Pessoas com 

essa posição pode ter um irmão com um Capricórnio forte e/ou ênfase em Saturno no 

mapa dele/dela. Pode também haver problemas no aprendizado e envolvem o processo 

de pensar. Em alguns casos, há deficiências de aprendizado, uma falta de destreza. 

Pessoas com essa posição podem se sentir inferiores aos outros e tem medo de serem 

tomadas como estúpidas.  

4ª Casa 

Essa posição resulta uma infância muito infeliz. A mãe pode ser distante, indisponível 

emocionalmente, e até mesmo abusiva e fria. Em alguns casos, a mãe é completamente 

ausente da vida da criança. Muito frequentemente, aquelas com um Saturno na quarta 

casa se sentem não amadas; as necessidades emocionais delas não foram satisfeitas 

quanto crianças. Em alguns casos, pode haver responsabilidades maiores envolvendo a 

família que impede aquelas com essa posição de terem as próprias vidas. Problemas na 

vida giram em torno de experiências passadas desagradáveis tais como trauma 

emocional, abuso, privação emocional, e muitos problemas familiares. Saturno na quarta 

casa é frequentemente vista nos mapas dos órfãos.  

5ª Casa 

Muitas daquelas com Saturno na quinta casa são sem filhos. Essa posição dá uma 

grande porcentagem de pessoas que são inférteis e incapazes de ter filhos. Se tem 

filhos, pode haver problemas tais como deficiências ou outros problemas que requerem 

responsabilidades maiores. Muito frequentemente, há infortúnio de alguma maneira 

envolvendo crianças. 

6ª Casa 

Essas pessoas podem ser viciadas em trabalho. Trabalho pode ser um fator maior nas 

vidas delas e em muitos casos; elas trabalham nos empregos sob suas habilidades. Pode 

haver problemas crônicos de saúde, e períodos de desemprego. A linha de trabalho pode 

ser opressiva, exigente e totalmente consumidora, deixando a pessoa com essa posição 

com pouco tempo para qualquer outra coisa. Eu tenho visto Saturno na sexta casa com 

pessoas que foram forçadas a trabalhar duro longas horas nos negócios da família. Se 

trabalho não é o principal foco, então há frequentemente sérios problemas de saúde na 

vida. 

7ª Casa 



 

75 

 

Saturno na sétima casa frequentemente traz uma diferença de idade com o parceiro de 

casamento. Em alguns casos, o parceiro de casamento é mais de uma atitude parental 

do que de um esposo e os aspectos amorosos do relacionamento são falhos e frios. Essa 

posição traz atrasos e algumas vezes como Saturno em Libra, até mesmo negação de 

um casamento/parceria, e resulta em infelicidade nessa área da vida. O parceiro de 

casamento pode ser abusivo, sovina, frio, e emocionalmente insuportável. Em adição, 

estão na sétima casa dos outros [platônica] na vida; pessoas que tem essa posição são 

frequentemente tratadas mal, e tomam muito abuso. Em alguns casos, o parceiro de 

casamento pode ter um Capricórnio forte e/ou ênfase em Saturno no mapa dele/dela. 

8ª Casa 

Muitas com essa posição têm pobreza a vida toda e a pobreza pode ser extrema. Em 

alguns casos, há longos débitos na vida que impedem essas pessoas de se apropriar de 

alguma coisa ou de obter qualquer segurança financeira. Aquelas com essa posição 

devem ficar fora de débitos tanto quanto possível. Essas pessoas não gostam de estar 

em dívida com alguém até mesmo com qualquer coisa na hora de fazer as coisas. Elas 

preferem fazer o próximo do impossível para elas do que pedir por ajuda. Pessoas com 

essa posição não gostam de ser dependentes de alguém; elas têm que se sentir 

autossuficientes. Saturno na oitava casa pode dar uma vida longa, com a pessoa 

morrendo de causas naturais. Em alguns casos, pode haver impedimentos sexuais ou 

outros problemas envolvendo sexo. Pode haver longos períodos sem qualquer sexo, 

seguido por vezes de extremas indulgências sexuais. Elas frequentemente almejam uma 

união profunda alma-a-alma com um amante, mas o destino impede isso. 

9ª Casa 

A educação pode estar faltando de alguma maneira, ou pode estar incompleta. Pode 

haver infortúnios envolvendo viagens, problemas vindos de pessoas que são de 

diferentes panos de fundo culturais e/ou raciais, e problemas envolvendo crenças 

espirituais e educação. Aquelas com essa posição podem ser dogmáticas e sem 

imaginação. Elas são costumeiramente cautelosas e não prontamente se arriscam, a 

menos que outros fatores no mapa que contradigam isso. Através do trabalho duro, pode 

haver avanços através de universidades e outros lugares de ensino superior. 

10ª Casa 

O pai pode ser extremamente rígido e até mesmo abusivo. Trabalho duro e perseverança 

pode levar a posições de status e liderança. Em alguns casos, a reputação pode sofrer. 

Essa posição dá um talento para administração, autoridade, e bom senso de negócios. 

Essas pessoas são líderes naturais. Saturno na décima casa dá uma vontade forte e 

natureza responsável. 

11ª Casa 

Pessoas com essa posição podem decepcionar em relação aos amigos, e/ou elas podem 

ter alguns poucos amigos muito próximos. Em alguns casos, há responsabilidades 

pesadas envolvendo grupos e organizações. Objetivos pessoais podem ser restritos a 
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uma maneira ou outra. Amizades são frequentemente estabelecidas com aquelas que 

são muito mais maduras e em alguns casos, em posições de autoridade e poder. Amigos 

e/ou grupos podem resultar em exigências pesadas sobre aquelas que tem essa posição. 

12ª Casa 

Pessoas com Saturno na décima-segunda casa são postas a depressão. Muitas 

frequentemente acreditam que tem seus segredos são muito piores do que os segredos 

dos outros. Pode haver sentimentos de isolamento emocional e solidão. Hospitais, 

instituições, e outros lugares de confinamento podem ter maior foco na vida, 

frequentemente através do emprego da pessoa. Pode haver medos irracionais e uma 

imaginação superativa. Os assuntos da casa com Capricórnio na cúspide são 

frequentemente desafortunados de alguma maneira. 

 

ASPECTOS DE SATURNO 

Saturno/Urano 

Quanto mais estreito esse aspecto no orbe, mais aquelas que tem isso serão forçadas a 

conformidade na vida delas. Em muitos casos, enquanto cresciam, os pais foram muito 

rígidos e permitiram pouca se alguma individualidade, ou liberdade de expressão. Essas 

pessoas aprenderam que elas são aceitas pelos outros através da adesão aos padrões 

de comportamento aceitos. Elas estão costumeiramente no controle delas mesmas.  

Saturno/Netuno  

Aquelas com esse aspecto frequentemente sentem pena delas mesmas, especialmente 

na infância. Em alguns casos, aquelas com essa posição negligenciam a importância do 

dinheiro e em casos extremos, renunciam todo o materialismo; com ambas as instâncias, 

deixam elas na pobreza. Em outras palavras, dinheiro e riqueza material não são levadas 

tão a sério quanto deveriam. A imaginação é bem desenvolvida e pode ser mórbida. 

Frequentemente, o pior são ambos medos e expectativas em relação ao futuro e 

problemas pendentes. Em alguns casos, como com aspectos Netuno/Sol, se há outros 

fatores no mapa apoiando isso, o pai pode vitimizar a criança Saturno/Netuno de uma 

maneira ou de outra, até mesmo sem intenção.  

Saturno/Plutão  

Aqui é o aspecto da pessoa cínica. Essas pessoas podem ser duras e aprendem através 

de suas vidas que elas podem confiar em muito poucas se em alguma outra pessoa. 

Frequentemente elas vêm de caminho difícil e tem aprendido a sobreviver. Esse aspecto 

dá uma vontade forte, junto com uma fria e até mesmo cruel natureza emocional. Pode 

haver sérias confrontações com aquelas em posições de autoridade e poder. Essas 

pessoas podem se sentir perseguidas e reagirem violentamente de alguma maneira.  

 

Urano: Signos, Casas e Aspectos 

Urano é um planeta geracional. Os planetas mais lentos, Urano, Netuno e Plutão, quando 

nos signos são geracionais no que eles influenciam gerações inteiras de pessoas, mais 
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do que são pessoais e individuais. As influências pessoais deles são nas casas que eles 

ocupam, não tanto como nos signos, a menos que Urano seja o regente ou co-regente do 

mapa e/ou esteja conjunto a um ângulo, e é interpretado um pouco diferente.  

 

URANO NOS SIGNOS  

Áries 

A geração Urano em Áries traz novos conhecimentos em relação a ciência, indústria, 

tecnologia, o militarismo, e avanços em pesquisas; é pioneiro nas ciências e tecnologias, 

e trabalham para fazer melhorias e introduzir novas maneiras de fazer as coisas nessas 

áreas. Alexander Graham Bell e Thomas Alva Edison foram ambos nascidos com Urano 

em Áries. Pessoas Urano em Áries também trazem em relação a mudanças no 

militarismo, nas técnicas de combate e com armas. Essa geração, como um todo, 

frequentemente, resulta em uma ruptura do passado de alguma maneira. Urano em Áries 

desencadeia agressão gratuita. Eu constatei que muitas das gerações nascidas com 

essa posição estão frequentemente envolvidas em uma guerra principal. Aquelas 

nascidas nos anos 1573-1600; a Guerra dos Trinta Anos surgiu em 1618, quando 

aquelas nascidas com Urano em Áries se tornaram adultas. Muitas daquelas que 

nasceram em 1759-1767; suas vidas foram diretamente afetadas pela Guerra 

Revolucionária nos Estados Unidos, e a Revolução Francesa [1789-1799] na Europa. 

Aquelas nascidas nos anos 1843-1850 foram afetadas pela Guerra Civil Americana 

[1861-1865], e aquelas nascidas em 1927-1934 foram diretamente afetadas pelo 

Segunda Guerra Mundial.  

Touro 

O que eu notei dessa posição é que as gerações que tem Urano em Touro cresceram 

depois de grandes revoluções econômicas, tais como Segunda Guerra Mundial, e depois 

da Declaração de Independência. Muitas famílias se mudaram para o novo Estados 

Unidos da América, e isso mudou as finanças delas e também suas raízes [Touro], 

seguindo o estabelecimento do novo país. Mais uma vez, para aquelas nascidas quando 

Urano estava novamente em Touro 1850-1858, a Guerra Civil Americana criou agitações 

econômicas e essa geração nasceu logo antes que esse tempo crescesse nos 

resultados. Quando a geração com Urano em Touro atingir a idade adulta, elas trabalham 

para fazer mudanças em relação a finanças que frequentemente substituem as maneiras 

estabelecidas de controlar a economia. Quando Urano está em Touro, há 

frequentemente problemas em relação a propriedade e terras. Urano estava em Touro 

1600-1607 e essa geração fez muitos avanços no estabelecimento de colônias no “Novo 

Mundo”. Urano é o planeta de revoluções e mudanças e quando esse planeta transita 

Touro, há mudanças em relação a propriedades, terras e finanças. As gerações que tem 

essa posição, frequentemente se tornam envolvidos nesses problemas. Pessoas com 

Urano em Touro valorizam independência financeira.  

Gêmeos 

Essa geração frequentemente muda as maneiras estabelecidas de pensar e comunicar. 

Essa geração valoriza livre pensamento. Com novas colônias sendo estabelecidas nas 

Américas no início do século 17, isso mudou as comunicações, fazendo distâncias 
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maiores. Novas informações e ideias também vieram das Américas durante esse 

período. Aquelas nascidas em 1858-1866 foram as primeiras a ter acesso aos recém 

inventados fonógrafo e telefone, quando adultas. Há originalidade na maneira de pensar 

e com as ideias. A geração 1941-1948 manifestada no movimento hippie junto com 

outros grupos que foram oposição as maneiras estabelecidas de pensamento. 

Câncer 

Essa geração, muitas das quais foram hippies, viveram em comunas. Urano em Câncer 

traz ideias não tradicionais em relação a família e vida do lar. Essas pessoas 

frequentemente rompem e se ressentem da autoridade parental e autoridades em geral. 

A influência de Urano em Câncer pode também levar a rupturas e separações entre os 

familiares. Muitas pessoas se mudaram para as Américas de todas as partes do mundo, 

deixando suas famílias para trás em outros países.  

Leão 

Essa geração valoriza liberdade em relação a amor e sexo; também a liberdade para ter 

crianças sem terem se casado. Urano em Leão muda as ideias tradicionais e morais. 

Novos gêneros e mudanças em relação ao teatro, as artes, e criatividade se manifestam.  

Virgem 

Essa geração produz novos e alternativos métodos de cura e medicina. É frequente 

muita consciência envolvendo a saúde da comunidade, hábitos de dieta, e novos 

métodos de exercício e vida saudável. Novos remédios e curas são frequentemente 

descobertos pelos membros dessa geração. Aquelas nascidas em 1961-1968 trouxeram 

a indústria das academias de ginástica e uma consciência da necessidade do exercício 

físico com atenção a dieta e saúde.  

Libra 

Há uma forte necessidade por liberdade nos relacionamentos. Essa geração faz 

mudanças em relação a costumes estabelecidos de casamento e relacionamentos 

formais, também em relação a igualdade social e a lei.  

Escorpião 

Essa geração traz novos conhecimentos junto com uma consciência do espiritual e do 

oculto. Conspirações e outros por tempos mantidos em segredo são frequentemente 

trazidos a luz e expostos. Essa posição dá um forte interesse em psicologia e os 

trabalhos da mente. Essa geração é revolucionária em transformar o mundo. Muitas com 

Urano em Escorpião 1723-1730 estavam diretamente envolvidas no planejamento e luta 

na Revolução Americana. Muitos dos líderes dos países diretamente envolvidos na luta 

na Segunda Guerra Mundial nasceram nos anos 1890-1897.  

Sagitário 

Ideias não convencionais e crenças religiosas. Essa geração rompe das crenças 

religiosas tradicionais e ortodoxas, e traz mudanças nessas áreas, substituindo dogma 

com espiritualidade. Aquelas que tem Urano em Sagitário proeminentemente posicionado 

nos mapas delas são frequentemente pioneiras nos campos de viagens, tais como 

astronautas, e exploradores. Essas pessoas valorizam liberdade religiosa e livre 

pensamento.  
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Capricórnio 

Essas pessoas trazem mudanças importantes no governo estabelecido e estruturas de 

poder nos negócios. Urano em Capricórnio derruba estruturas rígidas de poder.  

Aquário 

Essa geração traz mudanças que avançam a humanidade. Urano em Aquário supera 

restrições e traz novas ideias em relação a tecnologia, ciência, viagem espacial, e 

invenções. Independência e liberdade.  

Peixes 

Há frequentemente novas ideias onde misticismo está relacionado, e essa geração 

produz inovações de nova arte e formas de música. Essas pessoas são frequentemente 

idealistas.  

 

URANO NAS CASAS  

Primeira Casa 

A personalidade é frequentemente incomum, até mesmo excêntrica de alguma maneira. 

Essas pessoas são amantes da liberdade e rebeldes. Pode haver eventos repentinos e 

drásticos na vida que são inesperados. Urano na primeira casa é altamente individualista, 

frequentemente com habilidade científica e intuitiva. Amizades são importantes para 

essas pessoas e é frequente desejo por posições de liderança em grupos/organizações. 

É frequente um envolvimento com o novo, o não testado e com novas invenções. Um 

interesse forte no futuro.  

Segunda Casa 

Finanças incertas. Dinheiro pode vir e ir inesperadamente. Pessoas com essa posição 

frequentemente tem talentos incomuns e métodos para fazer dinheiro. Dinheiro pode ser 

feito através de invenções, eletrônicos, e esforços científicos. Os valores são não 

convencionais. Urano na segunda casa gosta de gastar dinheiro em programas de 

computador, eletrônicos, aparelhos científicos desenhados para o futuro, e coisas que 

são únicas, ímpares e/ou incomuns. Dinheiro é frequentemente gasto com amigos, e/ou 

grupos, organizações, causas humanitárias, e associações. 

 

Terceira Casa 

Essa posição é muito comum com livre pensamento e originalidade no pensamento. 

Urano na terceira casa é comum nos mapas daquelas sem quaisquer irmãos. Pode 

também haver uma separação dos irmãos da pessoa. Urano nessa casa pode dar 

intelecto superior ou produzir um gênio. Sentimentos de alienação durante os anos 

escolares são comuns com essa posição. Pessoas que escrevem sobre astrologia, 

espiritualidade e o oculto frequentemente tem Urano na terceira casa.  

Quarta Casa 
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Pode haver frequentes e/ou repentinas inesperadas mudanças de residência, e 

mudanças dentro da família ao longo das vidas daquelas com essa posição. A mãe pode 

ser incomum de alguma maneira. Separação da mãe pode ocorrer no início da infância, 

frequentemente através do divórcio dos pais. Amigos próximos podem ser relacionados 

como família e amigos podem até mesmo viver com as famílias dessas pessoas. 

Pessoas com essa posição precisam de liberdade nos ambientes domésticos delas e não 

toleram interferência de membros da família nas suas vidas pessoais. A mãe pode ter um 

Urano forte e/ou ênfase em Aquário no mapa dela.  

Quinta Casa 

Essa posição é frequentemente encontrada nos mapas de muitas estrelas do rock e 

músicos. Urano aqui dá habilidade original, criativa, única. Apostas podem trazer 

mudanças drásticas para melhor ou para pior. As crianças delas podem ser excepcionais 

de alguma maneira, frequentemente gênias. Urano na quinta casa resulta para aquelas 

que são mais amigas das figuras de autoridade para suas crianças, dos quais elas 

permitem muita liberdade. A criança de alguém pode ter um Urano forte e/ou ênfase em 

Aquário no mapa dele/dela. 

Sexta Casa 

Essa posição é excelente para aquelas que trabalham com computadores, tecnologia 

avançada, engenharia eletrônica, aquelas que técnicas, trabalham envolvendo 

matemática, e nos mapas dos inventores. Liberdade é necessária no ambiente de 

trabalho. Pode haver mudanças repentinas no trabalho ou com o trabalho. A pessoa 

também muda seu/sua trabalho ou linha de trabalho frequentemente. Em ambos os 

casos, há um ódio pelo trabalho tradicional. Problemas de saúde podem surgir 

inesperadamente e desaparecer tão rápido quanto. Urano na sexta casa é comum com 

autônomos e é frequentemente visto nos mapas de astrólogos profissionais e físicos. 

Sétima Casa 

Relacionamentos começam e terminam repentinamente e inesperadamente. 

Frequentemente há divórcio. Aquelas com essa posição têm uma grande necessidade 

por liberdade nos relacionamentos delas. O parceiro pode ter um Urano proeminente 

e/ou ênfase em Aquário no mapa dele/dela. Há uma necessidade para o parceiro ser um 

amigo tão bem quanto um amante para essas pessoas. O parceiro pode ser muito 

individualista, único; até mesmo excêntrico de alguma maneira e em casos raros pode 

ser um gênio.  

Oitava Casa 

Morte vem repentinamente ou sob circunstâncias incomuns, costumeiramente através de 

um acidente; inesperadamente. Pode haver mudanças repentinas nas finanças da 

pessoa, assim como uma herança inesperada ou alguma outra mudança drástica 

relacionada ao dinheiro vindo de outras fontes do que da própria pessoa. Liberdade é 

necessária nos relacionamentos sexuais. Pode haver fetiches incomuns ou um desejo 

por experimentar sexualmente. Essa posição frequentemente dá um interesse forte no 
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oculto, espiritualidade, vida após a morte, junto com um talento natural em ter habilidades 

psíquicas e intuitivas.  

Nona Casa 

Essas pessoas precisam de liberdade em relação as crenças delas. Crenças espirituais e 

religiosas são frequentemente muito não convencionais e muito contrárias ao que elas 

foram levadas a acreditar. Há frequentemente um interesse em astrologia e na 

metafísica. Urano na nona casa rebela contra dogma religioso, e restrições. 

Espiritualidade deve ser aberta e livre. Como com Urano na terceira casa, essa posição 

pode estar nos mapas de gênios. Essas pessoas frequentemente trazem novas visões 

nos conceitos educacionais. Elas podem viajar repentinamente. Lugares distantes que 

são exóticos ou muito incomuns de alguma maneira frequentemente atraem elas. Há um 

dom para detectar tendências futuras. Educação superior, como no caso de uma 

universidade pode acabar repentinamente ou inesperadamente, sendo curta e incompleta 

devido a circunstâncias.  

Décima Casa 

A carreira pode envolver trabalhar com eletrônicos, tecnologia, computadores, e/ou 

invenções novas. Como com Urano na sexta casa, Urano na décima casa é 

frequentemente visto no mapa de inventores, astrólogos, físicos e aqueles que trabalham 

com o espiritual e o oculto. Como regra, essas pessoas não gostam de autoridade e 

rebelam contra restrições, especialmente no ambiente de trabalho e em relação a 

carreira. Elas frequentemente trabalham no seu melhor quando elas são autônomas. 

Pode haver mudanças drásticas e inesperadas que afetam a carreira e direção da vida. 

Aquelas com essa posição podem estar envolvidas em projetos humanitários. 

Décima-primeira Casa 

Aquelas com essa posição frequentemente têm um interesse no avanço e melhoramento 

da humanidade. Amigos podem ter um Urano proeminente, e/ou Aquário no mapa deles, 

e são muito únicos ou incomuns de alguma maneira. Os amigos dessas pessoas 

frequentemente não se conformam e podem rebelar de alguma maneira. Amizades e 

envolvimento em grupos que tem um interesse comum de importância nas vidas das 

pessoas que tem essa posição. Pode haver mudanças repentinas e drásticas nos 

objetivos da pessoa. Amizades podem começar e terminar repentinamente. 

Décima-segunda Casa 

Urano na décima-segunda casa dá habilidades intuitivas e clarividentes altamente 

desenvolvidas. Aquelas com essa posição são frequentemente muito psíquicas, e tem 

flashes de intuição que podem vir quando elas estão conscientes ou durante sonhos. 

Pode haver envolvimento direto com organizações secretas. Essas pessoas podem estar 

postas a insônia e/ou sono em horas estranhas. Em alguns casos, pode haver atividades 

clandestinas/ilegais com amigos, grupos ou organizações. 

 

ASPECTOS DE URANO 
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*Essas são influências geracionais, a menos que Urano seja o regente ou co-regente no 

mapa e/ou posicionado proeminentemente. 

Urano/Netuno 

Muitas da geração hippie que experimentaram drogas psicodélicas nasceram durante 

uma quadratura Urano/Netuno. Essa geração também provocou um interesse em 

meditação e estados alterados de consciência. Pode haver reações inesperadas a 

drogas, já que Netuno rege drogas de todos os tipos, alergias e sensibilidades. Essa 

geração também provoca interesse público no oculto, astrologia e outras disciplinas 

espirituais.  

Urano/Plutão 

Aquelas nascidas com aspectos Urano/Plutão, especialmente nos aspectos difíceis são 

frequentemente afetadas diretamente por influências poderosas, tais como governo, 

guerra atômica, e tecnologia nuclear. Há uma consciência de tecnologia mortal e suas 

consequências possíveis. Muitas pessoas que foram pegas no Segunda Guerra Mundial 

tinham Urano no aspecto quadratura a Plutão.  

Netuno: Signos, Casas e Aspectos 

NETUNO NOS SIGNOS é geracional, manifestando ele mesmo em eventos mundiais, a 

menos que Netuno seja o regente ou co-regente do mapa, e/ou posicionado 

proeminentemente.  

 

Áries  

Netuno rege o desprivilegiado. Quando Netuno estava no signo de Áries, ação foi tomado 

para ajudar aquelas que foram menos afortunadas, e desprivilegiadas financeiramente. O 

Exército de Salvação foi fundado quando Netuno estava em Áries. Áries rege Marte, e 

Marte rege a guerra. A Guerra Civil ocorreu nos Estados Unidos da América. Netuno rege 

química, líquidos, os mares, e os oceanos. Em 1866, o primeiro torpedo subaquático foi 

inventado.  

Touro 

Touro rege a terra, Netuno enfraquece, mina e dissolve. No ano de 1878, houve 

generalizada falha na colheita e fome. Mais de 10000000 de pessoas morreram de fome 

na China. Touro rege dinheiro, houve também uma depressão econômica. 

Gêmeos  

Netuno rege files, dramaturgia, música, e as artes. Gêmeos rege comunicação. As 

máquinas de projeção de filmes foram inventadas. O fonógrafo também foi inventado, e 

as pessoas dessa geração fizeram muitos avanços na tecnologia das comunicações.  

Câncer  

Patriotismo correu alto com a Segunda Guerra Mundial. A família era idealizada. Durante 

essa época, enormes mansões ornamentadas foram construídas. Muitas famílias das 

pessoas nascidas nessa geração foram rompidas e destruídas pela Segunda Guerra 

Mundial. 
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Leão  

Leão rege a monarquia. O regime czarista na Rússia e o colapso do Império Otomano. 

Leão também rege prazer. Netuno mina. A proibição foi imposta.  

Virgem  

Virgem rege a força de trabalho e bem-estar. A depressão veio e muitas pessoas foram 

desempregadas. Fome varreu a Ucrânia sob a direção de Stálin e milhões morreram de 

fome. Em 1932, 34 milhões de Americanos não tiveram nenhuma renda. Virgem é signo 

de terra, Netuno rege água, e severa seca varreu muito dos Estados Unidos da América.  

Libra  

Libra é o signo de paz; Netuno mina. Segunda Guerra Mundial, a invenção da bomba 

atômica, a guerra fria, a guerra Coreana todas ocorreram quando Netuno estava em 

Libra.  

Escorpião  

Netuno rege drogas, e o signo de Escorpião rege o que está escondido. Drogas 

psicodélicas se tornaram um jeito de proibir o subconsciente. Espionar e trabalho detetive 

foram glamourizados com filmes de James Bond. Netuno rege compaixão, Escorpião 

regido por Plutão rege a morte. Durante esse período, hospícios e lugares especiais para 

males terminais foram estabelecidos.  

Sagitário  

Netuno rege espiritualidade e a psique. Quando Netuno estava em Sagitário, interesse 

nas religiões orientais aumentou. Além disso, muitos cultos religiosos prosperaram 

durante esse período. Netuno também rege enganação.  

Capricórnio  

Capricórnio rege estrutura, Saturno regido por Capricórnio rege restrição. O colapso da 

União Soviética, a queda do muro de Berlim, e a reunificação da Alemanha. Europa foi 

reestruturada. Houve dissolução do totalitarismo.  

Aquário  

Aquário rege tecnologia. Netuno mina. Netuno em Aquário pode minar liberdade e 

liberdades individuais. Netuno estava em Aquário em 1348 quando a Peste Negra 

eliminou 3/4 de toda a Europa e destruiu muitas outras partes do mundo.  

Peixes  

Netuno está em casa em Peixes. Netuno estava em Peixes nos últimos dias de Roma. 

Após Roma cair, o mundo entrou na Idade das Trevas. Que estava na Era de Peixes. 

Nós estamos agora indo a Aquário. Precedendo cada Era, frequentemente há uma 

catástrofe e perda de vida.  

 

NETUNO NAS CASAS  

1ª Casa 
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A influência de Netuno frequentemente resulta em alguém fraco, não confiável, posto à 

abuso de droga/álcool, e casos extremos, pode haver males mentais ou outras 

aberrações. Isso é amplificado especialmente se Netuno está em um grau ruim. Aquelas 

com essa posição são ultrassensíveis, altamente influenciáveis, e ingênuas, com uma 

tendência a derivar sem rumo durante a vida. 

2ª Casa 

Aquelas com essa posição são frequentemente não práticas em relação a dinheiro. 

Dinheiro é frequentemente gasto em música, teatro e/ou as artes, e nos objetivos 

espirituais. Essas pessoas podem ser facilmente trapaceadas. Pode haver evasividade 

em relação a finanças. Algumas vezes elas dependem de outros para apoio financeiro ou 

vice-versa. Há potencial forte para bancarrota e/ou a erosão dos ativos da pessoa. Em 

alguns casos, a pessoa com Netuno na segunda casa pode considerar o dinheiro e 

finanças sem importância como com aquelas que tomam um juramento de pobreza em 

certos programas “religiosos”. 

3ª Casa 

Há frequentemente meios-irmãos e/ou irmãs. Essas pessoas podem ter um ou mais 

pseudônimos ou apelidos. Essa posição frequentemente dá mente fraca, mas também 

habilidade psíquica, junto com uma imaginação vívida e um dom para visualização. 

Como aquelas com Urano na terceira casa, pessoa com Netuno aqui frequentemente 

escrevem e/ou comunicam sobre astrologia, e outras disciplinas espirituais. Em alguns 

casos, pode haver dislexia, deficiências de aprendizado ou até mesmo males mentais. 

4ª Casa 

A mãe é algumas vezes idealizada. Ela pode ser uma fanática religiosa. Pode haver 

privação e/ou abandono na infância, ou o oposto pode ocorrer quando o pai/s são super 

protetores. Pode haver enganação por parte de donos de propriedades e/ou em relação a 

imóveis e propriedades. Frequentemente há um desejo de viver próximo a água ou o 

oceano. Essa pessoa pode terminar a vida em uma instituição. Em alguns casos, a mãe 

pode ser viciada em álcool e/ou drogas. Ela pode ser fraca e em casos raros, 

mentalmente doente. Aquelas com essa posição podem gradualmente se afastam do 

contato com seus familiares, conforme ficam mais velhas. 

5ª Casa 

Há frequentemente circunstâncias secretas em relação a crianças nascidas daquelas 

com essa posição. Pode haver abortos, possíveis abortos espontâneos e circunstâncias 

ocultas em relação ao outro pai da criança. Pessoas que tem Netuno na quinta casa 

frequentemente tem casos amorosos secretos, podem ter mais de um parceiro sexual ao 

mesmo tempo. Essas pessoas frequentemente idealizam suas crianças, mas podem 

negligencia-las sem intenção. O relacionamento pais/criança pode algumas vezes se 

distanciar quando a criança atinge a fase adulta. Há muita criatividade, habilidade 

artística e dramática com essa posição. A criança da pessoa é frequentemente dotada 

fisicamente, sensível e intuitiva. 



 

85 

 

6ª Casa 

Pode haver períodos de desemprego. Algumas vezes aquelas com essa posição não são 

confiáveis em relação ao trabalho delas. Problemas de saúde são frequentemente 

evasivos e difíceis para diagnosticar, e pode haver hipocondria, alergias, asma, e outras 

sensibilidades. Essas pessoas frequentemente olham para o trabalho ideal e como 

resultado, elas permanecem desempregadas. Aquelas com essa posição podem ter um 

trabalho envolvendo química, biologia marinha, serviços sociais, hospitais, instituições ou 

em prisões. 

7ª Casa 

O parceiro é frequentemente não confiável, evasivo e pode até mesmo ser enganador. 

Ele/Ela pode abusar de drogas e/ou álcool. Há casos onde aquelas com essa posição 

pode elas mesmas trazer para fora o pior nos outros. O parceiro pode ter um Netuno 

fortemente posicionado e/ou ênfase em Peixes. Netuno na sétima casa frequentemente 

traz enganação nos relacionamentos. Pode haver uma atitude idealista em relação ao 

amor e casamento. Em muitos casos raros, pode não haver sexo físico no casamento, já 

que Netuno rege celibato e relacionamentos platônicos. Pode haver comunicações 

telepáticas com um parceiro e possivelmente uma união alma-a-alma. O parceiro pode 

estar envolvido em dramaturgia, arte, teatro, música ou dança. 

8ª Casa 

Renda conjunta com essa posição pode ser desafortunada. Essas pessoas podem ser 

enganadas em relação a seus recursos financeiros. Elas podem ser trapaceadas e até 

mesmo tapeadas de uma herança, ou de outro dinheiro vindo a elas. Pode haver 

tentativas de evasão fiscal, e retirar seguros e outros golpes que envolvem dinheiro. Essa 

é uma posição forte para celibato. Circunstâncias incomuns frequentemente rodeiam a 

morte. Quando sublimada, há um interesse forte no oculto. Relações sexuais podem ser 

estáticas e até mesmo alcançar um nível espiritual. Um talento para feitiçaria e avanço da 

alma é comum com essa posição, dado que as energias estão dirigidas apropriadamente. 

Aquelas com essa posição podem ser adeptas naturais na magia negra. 

9ª Casa 

É frequente um interesse nas religiões orientais. Essas pessoas podem ser vulneráveis 

em relação a adesão aos cultos como os Moonies, e ao se juntar a comunas religiosos 

como uma na Guiana, onde suicídio em massa ocorreu. Essas pessoas podem acreditar 

que são escolhidas de alguma maneira ou que elas são ótimas líderes espirituais. Pode 

haver enganação e perdas nos países estrangeiros, e com viagens de longa distância. 

Viagens podem ocorrer para propósitos espirituais onde muito é aprendido. Quando 

sublimada, Netuno na nona casa pode dar habilidades espirituais e uma aptidão para 

meditação. Pode haver impraticabilidade e até mesmo confusão em relação a ensino 

superior. Em alguns casos, pode haver confusão religiosa e espiritual. 

10ª Casa 
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Em alguns casos, há apatia em relação a carreira. Essa posição é excelente para 

biólogos marinhos e oceanógrafos [Jacques Cousteau tinha Netuno na décima casa]. 

Muitos dançarinos, atores, animadores, bailarinas, aquelas que trabalham no teatro, as 

artes, músicos, astrólogos, físicos profissionais, e místicos tem Netuno na décima casa. 

O pai pode ser um viciado em droga e/ou álcool ou fraco de alguma maneira. Ele também 

pode ter um Netuno forte e/ou ênfase Peixes no mapa dele. Em casos raros, o pai pode 

ser mentalmente doente. 

11ª Casa 

Pessoas com essa posição frequentemente tem amigos que abusam de drogas e/ou 

álcool. Os amigos podem ser enganadores, não confiáveis ou uma completa má 

influência. Pode haver adesão em grupos com objetivos espirituais e/ou humanitários.  

12ª Casa 

Essa posição dá clarividência, habilidade psíquica, intuição notável, habilidade artística e 

poética. Pode também haver isolamento, paranoia e neurose. Essas pessoas são 

frequentemente muito sensíveis e feiura pode ter efeito muito negativo e duradouro sobre 

elas. A natureza é muitas vezes muito compassiva e cuidadosa em relação aos outros. 

Os sofrimentos dos outros afetam elas profundamente. Essas pessoas são empatas 

naturais que pode facilmente pegar os pensamentos dos outros e o tom geral dos 

ambientes imediatos delas, fisicamente. Elas devem ficar longe de pessoas e situações 

negativas. Elas podem trabalhar em instituições onde elas cuidam dos desprivilegiados 

e/ou aquelas com em necessidade. Há costumeiramente um interesse muito forte na 

mente, na psique e na espiritualidade. 

 

Plutão: Signos, Casas e Aspectos 

PLUTÃO NOS SIGNOS é geracional, manifestando ele mesmo nos eventos mundiais, a 

menos que Plutão seja o regente ou co-regente do mapa, e/ou posicionado 

proeminentemente. Plutão traz mudanças permanentes e drásticas em relação a 

eventos.  

Áries 1823-53 

Muitas daquelas nascidas com Plutão em Áries foram pioneiras; exploradoras; as 

pessoas que colonizaram o Oeste dos Estados Unidos da América. Na Europa e em 

outras partes do mundo, a revolução industrial ocorreu. 

Touro 1853-84 

Economia passou por mudanças duradouras com capitalismo, e crescimento de indústria 

e finanças. Impérios de riquezas [monopólios e cartéis] foram estabelecidos que 

cresceram da revolução industrial. Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, e outros plutocratas 

emergiram nessa cena. Touro rege terras, dinheiro, finanças e propriedade. 

Gêmeos 1884-1914 
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A geração com Plutão em Gêmeos fez avanços paralelos na tecnologia e comunicações, 

tais como o telefone, avião, o fonógrafo, filmes, o automóvel, o rádio, e muitos outros. 

Viagem e comunicação deram grande salto a frente. 

Câncer 1914-1938  

A queda do mercado acionário, a revolução Bolchevique, Primeira Guerra Mundial, a 

depressão e a entrada na Segunda Guerra Mundial. Isso reestruturou o lar a família. 

Mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, e famílias foram dilaceradas. Câncer rege 

a Lua e a Lua rege mulheres. As saias saíram dos tornozelos, e a ratificação da 19ª 

alteração deu as mulheres o direito ao voto. Às mulheres dessa geração foi dado maior 

liberdade e direitos. Plutão rege a morte e muitas com Plutão em Câncer tiveram seus 

lares e famílias destruídas na guerra. Quase toda a vida do lar e familiar foi 

drasticamente alterada durante esse tempo. 

Leão 1938-56  

A geração Plutão em Leão foram os baby boomers; aquelas que nos trouxeram à 

geração hippie. Leão rege prazer. Atitudes em relação a sexo mudaram e a revolução 

sexual ocorreu, e drogas recreacionais se tornaram popular. Leão rege crianças; não 

mais houve mães solteiras tratadas com desrespeito, como nos tempos anteriores. Leão 

também rege amor e amor se torna livre. Leão também rege autoridade e orgulho. As 

pessoas dessa geração foram ou hippies ou elas foram militantes. 

Virgem 1956-71  

Essa geração deu nos todos as academias de ginástica, com promoção da medicina 

alternativa, junto com uma dieta “saudável”. Pessoas dessa geração estão em busca do 

corpo perfeito. Essas pessoas têm também avançado a tecnologia médica como nunca 

antes. Virgem rege saúde e trabalho do dia-a-dia. O local de trabalho também mudou 

drasticamente com novas tecnologias tais como o computador e a internet.  

Libra 1971-83  

Essa geração vai mudar as leis e o sistema de justiça, [esperamos que para melhor]. 

Além disso, haverá mudanças relacionadas a casamento e divórcio.  

Escorpião 1736-1748; 1983-95 

Aqui está a geração de lutadoras da liberdade e revolucionárias. Muitas nascidas com 

Plutão em Escorpião, foram que combateram na Guerra Revolucionária dos Estados 

Unidos da América e na Revolução Francesa. Essa geração fez mudanças maiores na 

derrubada da tirania. O colapso do comunismo e da URSS, e o fim do muro de Berlim, 

junto com a reunificação da Alemanha, todas ocorreram quando Plutão estava em 

Escorpião. As pessoas nascidas com Plutão em Escorpião mudaram o mundo e vão 

fazer isso novamente ao trazer a Era de Aquário. Quando Plutão esteve em Escorpião, 

1490-1502, o “Novo Mundo” foi descoberto e tudo mudou para sempre. Plutão esteve em 

Escorpião, tanto no início e fim das Cruzadas: 996-1008, 1243-1255. Isso finalizou a 

Idade das Trevas e abriu o caminho para o Renascimento. 
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Sagitário 1995-2008 

Na última vez Plutão estava em Sagitário [1748-1762], grandes avanços foram feitos na 

educação disponível para todos. Quando Plutão estava no meio de Sagitário, o ano 2002 

e após, [esse signo também rege religião], a Igreja Cristã finalmente foi exposta, [planeta 

Saturno estava entrando e se opondo a Plutão por Gêmeos], o signo da mídia e 

comunicação; elas não puderam mais esconder seus crimes contra a humanidade. 

Quando a geração com Plutão em Sagitário atingir a maturidade, [costumeiramente 

depois do primeiro retorno de Saturno; idades 28-30] elas poderão finalmente pôr um fim 

permanente ao que está restando daquela instituição odiosa. 

  

Capricórnio 1762-1778, 2008-2023/24 

Revolução, e a derrubada da tirania. Tudo a redor do mundo, governos repressivos e 

poderes foram forçosamente removidos. A Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América foi assinada. 

Aquário 1778-1798, 2024-2043  

Aquário rege a pessoa comum. América estabeleceu uma nova forma de governo onde 

monarcas e dinastias não mais regiam. As pessoas comuns tiveram voz no governo. O 

próximo trânsito de Plutão em Aquário deve significar a realidade da Era de Aquário. Nós 

estamos agora nos últimos dias de Peixes. Aquário é signo de liberdade e iluminação. 

Peixes 1798-1823, 2043-  

O primeiro submarino foi construído; Peixes rege os oceanos e água. Houve muitas 

viagens através do Oceano Atlântico com imigrantes vindo a América e ao Novo Mundo. 

 

PLUTÃO NAS CASAS  

1ª Casa 

Essas pessoas tem uma vontade poderosa. Elas são intensas, tem habilidade psíquica 

natural, e nos primeiros anos são frequentemente preenchidas com dureza, deixando 

cicatrizes emocionais duradouras. Início da infância foi marcado com esforços para 

sobrevivência. As famílias daquelas nascidas com essa posição estiveram 

frequentemente em pobreza extrema. Essas pessoas tendem a ser solitárias e manter a 

parte mais íntima delas distante dos outros. Os sentimentos delas são profundos e elas 

podem ser difíceis de conhecer em um nível pessoal.  

2ª Casa 

É frequente uma obsessão por riqueza material e dinheiro. Essas pessoas podem ser 

gananciosas. Concentrar-se em atingir uma coisa pode se tornar uma obsessão. Pode 

haver segredo envolvendo ativos, e até mesmo mudanças drásticas em relação a 

finanças. 
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3ª Casa 

Essas pessoas vão continuar reiterando elas mesmas, como muitas vezes com essa 

posição, a pessoa não se sente ouvida tal como uma criança. Ele/ela foi frequentemente 

ignorado, especialmente por adultos. Elas expressam seus pensamentos e opiniões 

intensamente. Há frequentemente uma obsessão com conhecimento e pesquisa. Um 

colapso nervoso pode ocorrer alguma vez na vida, [especialmente se o Sol conjunta esse 

Plutão por progressão], levando a regeneração da mente. Pessoas com essa posição 

frequentemente tem opiniões muito fortes, e se comunicam intensamente. Elas podem 

ser responsáveis por informações secretas de importância extrema. Pode também haver 

um irmão com ênfase forte Escorpião/Plutão no mapa dele/dela, ou em uma posição de 

poder. Pode haver uma atividade intensa no ambiente imediato. Essas pessoas são 

frequentemente em movimento e tem mais recados do que elas podem lidar. Muito tempo 

é frequentemente gasto no estudo e aprendizado. 

4ª Casa 

Frequentemente a mãe e/ou pai são controladores, dominantes e interferem muito na 

vida adulta. Por exemplo, a mãe é quem chama os filhos adultos dela todo dia, mantém 

controle nos paradeiros e nas atividades deles. De um jeito ou de outro, pessoas com 

essa posição mais do que frequentemente tem problemas com a mãe para melhor ou 

para pior. Em casos raros dos pais pode morrer cedo na vida. Pode haver laços próximos 

com a terra, um talento para radiestesia, e geologia. Pode haver envolvimento em 

minerar e trabalho subterrâneo. Luta pelo poder pode frequentemente ocorrer com pais 

ou outros membros da família. Pode ter um trauma de infância ou abuso físico, deixando 

as pessoas com essa posição se sentindo como se elas não tivessem controle sobre a 

vida delas. Em alguns casos, posições de poder pode vir a essas pessoas mais tarde na 

vida. 

5ª Casa 

Pode haver severas perdas através de apostas. Plutão na quinta casa pode traz um vício 

em apostar. Essas pessoas podem resultar dominantes, super restritivas ou até mesmo 

pais abusivos. Há muito poder criativo com essa posição. Casos amorosos são 

costumeiramente profundos e apaixonados. Poder é afrodisíaco definitivo para essas 

pessoas. Casos extraconjugais são comuns com Plutão na quinta casa.  

6ª Casa 

Coveiros, patologistas, mineiros, aqueles que trabalham nas indústrias de recuperação e 

nos projetos atômicos do governo provavelmente tem Plutão na sexta casa. Pode haver 

segredo envolvendo o trabalho. Curadores espirituais também já conhecidos por Plutão 

na sexta casa. Pode haver extrema força física e resistência, junto com poderes 

recuperativos e regenerativos fortes. Essa posição também traz problemas com o 

sistema sexual e/ou reprodutivo, incluindo doenças sexualmente transmitidas. 

7ª Casa 
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Aqui o parceiro de casamento pode ser super ciumento, controlador e até mesmo 

abusivo fisicamente. Essa é uma posição que esposas maltratadas frequentemente têm. 

As vidas delas podem ser alteradas drasticamente pelos casamentos e parcerias, e até 

mesmo com as relações com outras pessoas. Pessoas com essa posição precisam ser 

cautelosas em relação a quem elas se associam. O parceiro é mais do que 

provavelmente tem poder sobre essa pessoa; o tipo errado de poder. Isso vale para 

ambos os sexos. Em casos extremos, a pessoa que está envolvida com essa posição 

pode acabar morta. A homicida Susan Atkins com Saturno, Plutão e Marte todos na 

sétima casa dela, foi atraída fortemente a Charles Manson. Não preciso dizer, ele levou o 

pior para ela e essa associação transformou completamente a vida dela de um jeito muito 

feio. 

8ª Casa 

Essa posição dá formidável força e resistência, junto com uma notável força vital. Há 

frequentemente um alto desejo sexual. Vida é negócio sério para essas pessoas, e 

muitas têm uma atitude faça ou morra. Dons ocultos tais como clarividência, 

clariaudiência, e telepatia são pronunciadas e muito comuns com Plutão na oitava casa. 

Essas pessoas tem um talento natural para pesquisa e investigação. Pode haver segredo 

em relação a dívidas ocultas, e em casos extremos, pode haver negociações com agiotas 

e dinheiro envolvendo conexões do submundo. Essas pessoas frequentemente têm 

fetiches sexuais secretos. Elas estão postas a se envolver em circunstâncias drásticas da 

vida/morte. Muitas atividades são levadas em segredo e apenas se manifestam durante 

os estágios finais de desenvolvimento. Pessoas com essa posição devem ter uma 

expressão sexual para elas sobre toda saúde mental e física, já que o desejo sexual 

delas é muito mais forte do que muitas e podem colocar isso em outras coisas de 

natureza não prazerosa, se não atendidas. Uma pessoa notada com Plutão em 

conjunção a Netuno na oitava casa atingiu a Magnum Opus. 

9ª Casa 

Pode haver fanatismo religioso, frequentemente com mudanças drásticas nas crenças 

espirituais mais tarde na vida. Essas pessoas amam mistérios, enigmas e jogos mentais. 

Sogros podem ser controladores e/ou manipuladores; elas podem ser pessoas de poder 

e influência. O segundo parceiro de casamento pode ser como Plutão na sétima casa 

[veja acima]. Há frequentemente ambições fortes para atingir reconhecimento nas áreas 

de ensino superior, e/ou fins espirituais. Essas pessoas podem ter dogmas morais rígidos 

e fanáticos, tendo pouco tolerância pelos outros e empurram suas crenças. Essa posição 

é também indicativa de ateístas militantes. Tanto faz o que o indivíduo com o Plutão na 

nona casa acredite, ou desacredite, há uma tendência forte em relação ao fanatismo. 

10ª Casa 

O pai [regido pela décima casa] é frequentemente de natureza dominante e controladora. 

Ele pode estar em uma posição de poder e influência. Pessoas com essa posição tem 

um talento para negociar com aquelas em posições de poder e autoridade. A carreira ou 

objetivos desses indivíduos pode se tornar uma obsessão, com uma tendência forte em 

relação a serem viciados em trabalho. Independente das pessoas com essa posição 
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atingirem poder ou status, elas são mais do que prováveis para atrair a atenção daquelas 

que fazem. Pode haver circunstâncias secretas em torno da carreira. 

11ª Casa 

Aquelas com essa posição frequentemente têm amigos poderosos, e amizades 

competitivas. Amigos podem ser de natureza ciumenta tão bem quanto possessiva, 

controladora e dominadora. Pode haver envolvimento em grupos ocultos, junto com 

posições de liderança, e/ou poder dentro de grupos/associações. Os grupos que essas 

pessoas pertencem podem ser secretas, e algumas vezes de natureza muito séria. 

Aquelas com Plutão na décima-primeira casa podem ser dominadas e manipuladas de 

alguma maneira pelos grupos que elas aderem, até mesmo envolvendo vida e morte… 

“sangue por sangue” por assim dizer. 

12ª Casa 

Pessoas que tem Plutão na décima-segunda casa são frequentemente solitárias 

intensamente. Há muita habilidade psíquica e talento espiritual. Em alguns casos, elas 

podem ser extremamente particulares, e precisam do tempo delas sozinhas. Pode haver 

poderosos e até mesmo mortais inimigos. Aquelas com essa posição são capazes de 

meditação profunda, entendimento intuitivo, e são frequentemente adeptas na magia 

negra. Elas são muito telepáticas por natureza. Plutão nessa casa pode ser um protetor, 

destruindo inimigos e evitando perdas pessoais. 

 

As Casas do Zodíaco 

A PRIMEIRA CASA: 

Angular 

Casa da Vida 

 A primeira e mais importante dos quatro ângulos, a primeira casa rege o eu e 

representa o eu; o tipo de corpo, potencial para liderança, a personalidade, a visão de 

mundo, o eu físico, a aparência, a saúde física do corpo, inícios na vida, a autoimagem, 

ponto de vista, e como alguém projeta a si mesmo. Essa é a mais importante casa no 

mapa natal. 

A SEGUNDA CASA: 

Sucedente 

Casa da Substância 

 Rege: Dinheiro, posses materiais, desejos materiais, ganho material e financeiro, 

ou perda de renda, e capacidades para ganhos e gastos. A segunda casa também revela 

os valores materiais de alguém, como alguém gasta o dinheiro dele/dela, e como alguém 

atrai dinheiro. 
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A TERCEIRA CASA: 

Cadente 

Casa dos Relacionamentos 

 Rege: Irmãos, irmãs, parentes, vizinhos, comunicações, educação precoce, 

viagens curtas, o/a ambiente/vizinhança, automóveis, ônibus, trens, habilidade para 

aprender, rádios, TVs, jornais, pensamentos, a maneira na qual alguém se comunica, 

ações físicas, habilidades, fala e visão, audição e destreza manual. 

A QUARTA CASA: 

Angular 

Casa dos Términos 

 Rege: O lar, a mãe, a família, o princípio da infância de alguém, as condições na 

idade velha, todas as coisas domésticas, e fundações psicológicas de alguém. A quarta 

casa rege o local de nascimento, a propriedade doméstica de alguém, posses reais, 

terra, o subterrâneo, minas, e outros lugares subterrâneos. 

A QUINTA CASA: 

Sucedente 

Casa da Vida 

 Rege: As crianças de alguém, primeira criança de alguém [a segunda criança é 

regida pela 7ª casa, a terceira pela 9ª, a quarta pela 11ª e assim vai, cada um pulando 

uma casa], como alguém se diverte, atletas, atletismo, ação, recreação, assuntos 

amorosos, teatros, apostas, tomada de riscos, jogos e esportes, e o potencial criativo de 

alguém. A quinta casa também rege os animais de estimação de alguém.  

A SEXTA CASA: 

Cadente 

Casa de Substância 

 Rege: A saúde, dia-dia trabalho e serviço, o que você dá, animais pequenos, 

limpeza, higiene, preferências de comida, pessoas que estão sob sua supervisão no 

trabalho e sua atitude em relação a elas, vestuário, empregados, clima/tempo e como 

eles afetam sua saúde, responsabilidades da rotina e tarefas diárias, e o tipo de trabalho 

de alguém. 

A SÉTIMA CASA: 

Angular 

Casa dos Relacionamentos 
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 Rege: O parceiro do casamento/significância, a segunda criança, outras pessoas 

na sua vida, a lei, ações judiciais, como os outros tratam você, as pessoas que você atrai 

como parceiros, contratos, acordos, inimigos abertos, rivais, os avós do lado da sua mãe, 

parceiros de negócios, o que atrai em relação a um parceiro, e as interações de alguém 

com as pessoas em geral. 

A OITAVA CASA: 

Sucedente 

Casa dos Términos 

 Rege: Sexo, morte, taxas, heranças, dinheiro que alguém deve, as finanças do 

parceiro, o que alguém recebe dos outros, o tipo de morte que alguém terá, contatos a 

profunda alma de um colega, mudanças causadas por uma crise maior, legados e 

vontades, como alguém evolui através do sofrimento. A Oitava é a casa do oculto, do 

espiritual e uma casa de poder. 

*Planetas na Oitava, se eles estão regendo alguma das casas de relacionamentos, as 

pessoas regidas pela casa, talvez morram. Por exemplo- Sagitário na cúspide da terceira 

[casa de irmãos]; com Júpiter na Oitava; um irmão ou irmã talvez morra prematuramente. 

Isso é somente uma possibilidade. A Oitava casa é também a casa de poder extremo. Se 

o regente do casamento de alguém é posicionado na Oitava [regente da 7ª na 8ª], o 

parceiro talvez seja excepcionalmente importante e poderoso.  

A NONA CASA: 

Cadente 

Casa de Vida 

 Rege: A segunda esposa de alguém, a terceira criança de alguém, parente por 

casamento de alguém, e as crenças religiosas e espirituais de alguém, viagem longa, 

universidades e educação superior, netos de alguém, potencial de escrita de alguém. A 

nona casa rege publicidade, países estrangeiros e culturas, pessoas de outras raças, 

pessoas estrangeiras, qualquer coisa internacional, treinamento avançado, ações 

judiciais, (juntamente com a 7ª casa), decisões legais, juízes, e todas as crenças e 

filosofias de alguém. 

A DÉCIMA CASA: 

Cardinal 

Casa de Substância 

 Rege: A carreira, fama, posição pública, o pai de alguém, a reputação de alguém, 

a classe social de alguém, pessoas que estão nas posições de poder assim como chefes 

de alguém, e o governo, juntamente com a atitude de alguém em relação às figuras de 

autoridade. 

A DÉCIMA-PRIMEIRA CASA 
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Sucedente 

Casa de Relacionamentos 

 Rege: Amigos, grupos, objetivos, associações, organizações, esperanças e 

desejos, atividades sociais, a terceira esposa, e enteados. 

A DÉCIMA-SEGUNDA CASA 

Cadente 

Casa dos Términos 

 A 12ª casa é a casa de pesar. Em um sentido positivo, ela é a casa da habilidade 

psíquica. Ela rege e representa a psique, o inconsciente, inimigos secretos, auto ruína, 

segredos, e esqueletos no guarda-roupa. A décima-segunda é a casa do confinamento, 

doença, afastamento, instituições, hospitais, animais grandes, segredos e emoções mais 

internos de alguém. Ela rege aprisionamento, e prisões. A décima-segunda é casa dos 

segredos. 

 Planetas na 12ª, os assuntos das casas que eles regem são sujeitos a infortúnio. 

Vitimização, ressentimento, perda, desapontamento, e infortúnio podem ocorrer 

considerando os assuntos das casas que tem seus regentes posicionados na décima-

segunda casa. A 12ª casa é casa-de-força da habilidade psíquica e energia, quando 

apropriadamente sublimada. 

 

TUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO REGENTE DO MAPA 

 O regente do mapa é regente do signo em Ascendente. Há casos onde há um 

signo interceptado na primeira casa, ou um signo no tal qual Escorpião, do qual é regido 

por ambos Plutão [seu principal regente] e o co-regente Marte, e quaisquer planetas na 

primeira casa, são co-regentes. O principal e mais importante regente do mapa é o 

planeta que é regente primário do signo em Ascendente e esse planeta representa você. 

O regente do mapa é o mais importante planeta e é secundário a nenhum. 

CONJUNÇÕES DO REGENTE/S DO MAPA A OUTROS PLANETAS E SUAS 

INFLUÊNCIAS: 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM O SOL 

 Esse aspecto dá boa saúde, força física, energia, e vitalidade. Essa é 

costumeiramente uma posição afortunada, tendendo em relação a uma vida longa e força 

física mesmo em idade avançada. Os poderes recuperativos são muito fortes. 

Dependendo do signo, essa posição dá uma disposição otimista e desfazer aspectos de 

baixa autoestima. O regente do mapa em conjunção ao Sol ajuda a desfazer aspectos 

negativos. Essa posição também dá um senso de carisma e faz de alguém bem desejado 

pelos outros. Os assuntos da casa com Leão na cúspide são de provável importância e 

foco na vida. 
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REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM A LUA 

 A natureza aqui é orientada a família, sensível e emocional. Essas pessoas são 

frequentes apreciadoras da comida e dos bons pratos. Elas podem ter um aspecto que 

nutre as personalidades e são cuidadosas e protetoras em relação aos outros. Há 

frequente capacidade psíquica acentuada, com uma tendência a absorver os 

sentimentos, emoções e tom geral do ambiente ao redor delas. Essas pessoas são 

temperamentais e frequentes apreciadoras de lugares próximos a água. Elas são 

maternais. Lar e família são muito importantes para elas. É frequente a tendência a 

mudanças na área de manter diferentes identidades, pseudônimos, e continuar isso pelas 

fases de suas vidas.  Em alguns casos, elas podem mudar a cor do cabelo e seus estilos 

de roupa completamente com frequência. Os assuntos da casa com Câncer na cúspide 

são de provável importância e foco na vida. 

REGENTE/S EM CONJUNÇÃO COM MERCÚRIO 

 Essas pessoas são frequentes intelectuais, falantes e tem boa destreza e 

coordenação física. Elas têm mente ativa e podem ficar entediadas facilmente. Elas são 

frequentes inquietas e impacientes. Essa posição frequentemente dá um talento aos 

atletas. Os assuntos na casa com Gêmeos na cúspide são de provável importância e 

foco na vida. 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM VÊNUS 

 Esse aspecto costumeiramente faz de alguém atraente, charmoso, dá beleza, 

talento artístico e um senso de bom gosto. Essas pessoas têm carisma juntamente com 

uma personalidade agradável e a menos que Marte seja forte no mapa, elas são 

costumeiramente refinadas e com boas maneiras, com um forte desagrado de grosserias 

e comportamento cruel dos outros. Elas não gostam de confrontos e preferem um 

ambiente e relações harmoniosas e pacíficas com os outros. Os assuntos da casa com 

Touro e Libra nas cúspides são de provável importância e foco na vida. 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM MARTE 

 Esse aspecto se faz para uma natureza sociável, impulsiva, energética e 

combativa. É bom para saúde, energia e vitalidade, mas pode fazer alguém rude, cruel, 

grosseiro e com maus modos. Essas pessoas são geralmente impacientes e gostam de 

ser diretas ao ponto. Detalhes as entediam. Marte em conjunção com o regente dá 

competitividade, habilidade marcial e atlética juntamente com espírito pioneiro destemido. 

Pessoas com essa posição são frequentes líderes natas. Muitos líderes militares tais 

como oficiais, generais e aqueles com carreiras longas e importantes nas forças armadas 

tem essa conjunção. Os assuntos da casa com Áries na cúspide são de provável 

importância e foco na vida. 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM JÚPITER 

 Júpiter dá proteção ao longo da vida. Esse aspecto dá autoconfiança, uma 

natureza alegre, e otimismo, e pode desfazer fatores negativos tais como baixa 

autoestima no mapa. Em alguns casos, elas são estudantes da vida toda e muitos 

benefícios podem vir do envolvimento com universidades e outros lugares de educação. 

Elas podem ser super condescendentes e apreciadores de viagens. Isso dá a 

personalidade uma prazerosa disposição e elas são geralmente bem desejadas pelos 
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outros. Há também uma tendência a ser grande de alguma maneira, pode ser de ossos 

grandes, altura ou peso. Os assuntos da casa com Sagitário na cúspide são de provável 

importância e foco na vida. 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM SATURNO 

 Quanto mais estreita a conjunção, mais maléfica a influência pode ser. É frequente 

uma personalidade ser inibida, juntamente com pessimismo, em alguns casos má sorte, 

e uma superposição de natureza séria. Outros aspectos precisam ser levados em 

consideração. Os assuntos da casa com Capricórnio na cúspide são de provável 

importância e foco na vida. 

 Um exemplo trágico que eu constatei foi o de uma criança chamada Lisa. Sua mãe 

a colocou para adoção no orfanato. Ela foi adotada pelo suspeitoso Joel Steinberg e sua 

esposa através de meios suspeitos. Lisa resistiu seis horríveis anos de abuso extremo 

nas mãos desse casal, que terminou quando Joel Steinberg bateu nela até a morte. O 

regente do mapa dela, a Lua foi a uma conjunção exata próxima com Saturno em Libra 

na quarta casa de lar e família. Saturno em Libra é sublime e muito mais poderoso em 

suas influências nesse signo, intensificando sua natureza maligna. Ela nunca nem 

mesmo teve uma chance. 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM URANO 

 Essas pessoas são frequentes rebeldes, livre amorosos, originais, incomuns, e 

podem mesmo ser excêntrico. Esse aspecto pode dar genialidade, talento para 

eletrônicos, invenções e aptidão para matemática. Ataques de nervos são comuns, 

juntamente com natureza muito forte. Pessoas com essa posição são de prováveis 

modos excepcionais e/ou muito incomuns. Os assuntos da casa com Aquário na cúspide 

são de provável importância e foco na vida. 

REGENTE/S DO MAPA EM CONJUNÇÃO COM NETUNO 

 Netuno pode ser um maléfico quando conjunta com um planeta regente. É de 

frequente achado nos mapas dos mentalmente doentes, que são viciados em droga e/ou 

álcool, que são aberrações, fracos de desejo, anormalmente sensitivos, e dos que não 

são de confiança. Essas pessoas são frequentemente influenciáveis e abertas para 

serem enganadas e passadas para trás pelos outros. Ele não é bom para saúde mental. 

[somente com a conjunção o mencionado acima se aplica]. No que foi dito, o regente do 

mapa que conjunta a Netuno é encontrado nos mapas de muitos famosos compositores e 

músicos. Netuno é a Oitava Superior de Vênus na habilidade para criar beleza. Poetas, 

artistas, e dançarinos frequentemente tem essa conjunção. Os assuntos da casa com 

Peixes na cúspide são de provável importância e foco na vida. 

REGENTE/S EM CONJUNÇÃO COM PLUTÃO 

 Conjunções com Plutão dão intensidade. Há habilidade e aptidão para prática 

mágica, concentração intensa, e foco na mente. Esse aspecto dá um desejo forte, força 

interior, e uma atitude “faça ou morra”. Esse aspecto é frequentemente visto nos mapas 

daqueles que nasceram feiticeiros. Essas pessoas tendem a transformar aqueles que 

eles vierem a contatar e interagir. 
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Configurações planetárias 

GRANDES TRÍGONOS 

NO FOGO 

 Aqueles que têm grandes trígonos de fogo são costumeiramente muito sociáveis e 

carismáticos ou auto absorvido. Ou seja, há muita ênfase no eu. Essas pessoas têm 

grandes egos, juntamente com um senso de auto importância; elas são orgulhosas e 

podem ser egoístas. 

 Há tremenda habilidade criativa. Elas preferem ser ativas. Algumas vezes elas 

gostam de objetivos perigosos, dos quais se jogam destemidamente, como se elas 

fossem aventureiras. Aqui é alguém que odeia ser subordinada.  

NA TERRA 

 Dinheiro, prazer físico e sensualidade são importantes a essas pessoas, mais do 

que tudo. Elas são organizadoras e planejadoras. Segurança é de primeira importância e 

elas não gostam de espontaneidade, a menos que tenha muitos planetas nos signos 

mutáveis. Essas pessoas podem ser muito autoindulgentes. O elemento terra dá 

tremenda resistência, teimosia e determinação. 

 Muitas trabalham duro e suas vidas podem girar ao redor de seus trabalhos e 

negócios. Elas não gostam de arriscar ou apostar. Elas têm boa organização, tal que 

muitas pensam a frente e não se apressam nas coisas. 

 Essas pessoas podem ser estúpidas assim como elas não socializam como as 

pessoas de fogo, mas elas são confiáveis e levam vidas mais organizadas. Suas vidas 

podem se tornar presas nas mesmas velhas rotinas. Trabalho e produtividade são 

altamente valorosos, frequentemente acima de tudo mais. 

NO AR 

 Aqui nós temos o intelectual. Essas pessoas podem viver em suas cabeças daí 

falam. Elas são idealistas, valorizam sabedoria e educação. Sendo idealistas, elas podem 

ser não práticas. Ar, por si só é frio, elemento intelectual. Essas pessoas não gostam de 

relacionamentos onde muitas demandas são postas sobre elas. Comunicação e 

discussão com os outros são importantes para elas. Elas são boas para argumentar. 

 Diferente de fogo e água, ar não é muito apaixonado, preferem se relacionar aos 

outros intelectualmente. Uma boa conversa e entendimento comunicativo são muito 

importantes a essas pessoas. Essas pessoas são versáteis e podem ser muitas 

diferentes coisas para muitas pessoas diferentes assim que elas se adaptam. Elas são 

impessoais e podem olhar as coisas de maneira imparcial, vendo ambos os lados de um 

problema. Elas podem ser excelentes escritoras, jornalistas e tem muito talento onde a 

comunicação está envolvida. 

NA ÁGUA 
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 Água é elemento de emoção e sentimento. Aqui temos o psíquico. Essas pessoas 

podem com frequência sentir o que os outros sentem ou pensam. Como o elemento fogo, 

água dá criatividade. Os indivíduos trígonos na água são supersensíveis. Água é o 

elemento da fertilidade e pode dar famílias grandes. Essas pessoas podem ser 

escapistas. A imaginação é ativa e rica com sonhos ao dia e fantasias. Pessoas de água 

são frequentemente artistas. 

 Há muito empatia para os outros e um forte senso de justiça. O sofrimento dos 

outros e do mundo profundamente atingem elas. Se há muito planetas em Câncer e 

Escorpião, essas pessoas guardam rancor e podem se tornar inimigos perigosos. 

GRANDE TRÍGONO DISSOCIADO 

 Isso é quando um planeta está fora de posição. Verifica o elemento que os outros 

dois estão dentro. Os acordos serão mais fracos, do que um grande trígono elemental 

puro. 

 

Planetas Retrógrados 

Quatro ou mais planetas que sejam retrógrados no mapa astrológico natal da pessoa 

indica que a metade posterior da vida será mais agitada, e se o sucesso for vir, ocorrerá 

mais tarde na vida. A casa/s regida por planetas retrógrados indica assuntos que vão 

ocorrer mais tarde na vida. Por exemplo, a casa do casamento; casamento ou amor pode 

ocorrer após os 30 anos de idade ou mais tarde. Além disso, muito planetas retrógrados 

podem resultar em alguém introvertido e tímido. Pessoas que tem quatro ou mais de 

seus planetas retrógrados são conhecidas como “tardio-florescedores”. 

Se o regente principal do mapa é retrógrado, então o dito acima se aplica, já que o 

regente do mapa tem mais ênfase e importância na determinação do destino da pessoa. 

Se o co-regente/s é retrógrado, e o regente principal do mapa não, isso vai afetar a vida, 

mas não tanto quanto se o regente principal é retrógrado. O “regente principal” é o 

planeta que rege o ascendente. 

O Sol e a Lua nunca são retrógrados.  

Pessoas que tem Mercúrio Retrógrado podem algumas vezes ser um pouco mais lentas 

em aprender ou entender, do que aquelas que nasceram com esse planeta direto. Essas 

pessoas podem se perder nos detalhes e tem problema para ver o ponto inteiro, mas 

podem ser excelentes em pesquisa ou em trabalhar com detalhes. A mente pode ser 

muito ativa e os pensamentos vão fundo. Ideias e pensamentos podem se repetir até que 

a pessoa sinta um tipo de esgotamento mental. Pessoas com Mercúrio retrógrado 

percebem informação e comunicações a um pouco diferente. Ironicamente, aquelas 

nascidas com um Mercúrio retrógrado funcionam muito melhor quando Mercúrio 

transitando for retrógrado. Mercúrio retrógrado costumeiramente indica problemas 

relacionados a um ou mais das áreas da vida regidas por Mercúrio: fala, escrita, 

aprendizado, os sentidos: visão, e audição, o cérebro, percebendo informações e 

expressão verbal. Em alguns casos, aquelas que tem Mercúrio retrógrado podem ser 
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reservadas, tímidas e quietas. Além disso, uma ou mais áreas da vida regidos pela casa 

na qual Mercúrio retrógrado está posicionado, junto com as casas com Gêmeos e Virgem 

nas cúspides podem algumas vezes experimentar atrasos ou outros problemas.   

Com Vênus retrógrado, amor frequentemente vem mais tarde na vida. Essas pessoas 

podem ser muito tímidas quando vem aos relacionamentos amorosos, e tem problemas 

para expressar as afeições delas. Em alguns casos, pode haver problemas físicos ou 

outras circunstâncias que impedem a pessoa de buscar um relacionamento amoroso. 

Essas pessoas podem também sentir indignas de amor por alguma razão. Qualquer 

segurança financeira frequentemente vem mais tarde na vida. Com Vênus retrógrado, os 

relacionamentos amorosos da pessoa podem ser muito não convencionais. Além disso, 

uma ou mais das áreas regidas pela casa na qual Vênus retrógrado está posicionado, 

junto com as casas com Libra e Touro nas cúspides podem experimentar atrasos ou 

outros problemas.  

Marte retrógrado segura a raiva da pessoa dentro. Muitas vezes, a pessoa foi 

severamente punida na infância por expressar qualquer raiva. Essas pessoas não 

gostam e evitam confrontos abertos. Elas podem se enfurecer e ferver por dentro com 

raiva, mas costumeiramente, a vontade não vai expressar abertamente isso. Aquelas que 

estão em uma relação próxima com pessoas com Marte retrógrado frequentemente tem 

que aprender como “ler elas” já que a pessoa com Marte retrógrado esconde o ódio 

dele/dela. Pessoas Marte retrógrado não sabem como expressar raiva de uma maneira 

aceitável. Se elas são empurradas a certo ponto, aonde elas não podem mais segurar a 

raiva dentro, elas frequentemente reagem exageradamente e podem ser explosivas. 

Dado que Marte rege o desejo sexual, em alguns casos, homens que tem Marte 

retrógrado podem sofrer de impotência sexual. Para determinar isso, deve-se olhar para 

as outras indicações no mapa. Marte direto, posicionado na 12ª casa pode ter a mesma 

significância que Marte retrógrado. Se Marte retrógrado está em Peixes, Libra, ou em 

aspecto difícil à Saturno, os efeitos de expressar o eu da pessoa são até mesmo mais 

restritos. Eu tenho visto um caso onde Marte estava retrógrado e posicionado na 12ª 

casa. A pessoa com isso teve sérios problemas psicológicos e problemas sexuais, mas lá 

havia também outros aspectos que apoiavam isso no mapa dele. Além disso, uma ou 

mais das áreas regidas pela casa na qual Marte retrógrado está posicionado, junto com 

as casas com Áries e Escorpião nas cúspides pode experimentar atrasos ou outros 

problemas.  

Com os planetas externos, a pessoa deve olhar para o mapa inteiro e a posição do 

planeta retrógrado no mapa para determinar a força dessa influência. Quando os 

planetas pessoais estão retrógrados, a influência é muito maior do que com os planetas 

externos, a menos que estejam proeminentemente posicionados no mapa. Posições 

proeminentes significam em um ângulo [conjunto ao ascendente, descendente, meio-do-

céu, ou fundo-do-céu], o regente do mapa, ou co-regente, ou em aspecto próximo ao 

regente/co-regente.  

Júpiter retrógrado dá a pessoa um senso de preenchimento interno, paz e 

contentamento. Quando retrógrado, Júpiter gira para dentro. Tomando tudo por si só, 

Júpiter retrógrado não é muito relacionado aos aspectos materiais da vida. Essas 
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pessoas [a menos que haja influências contraditórias no mapa], são muito relacionadas 

com conforto espiritual e paz da mente e da alma. Elas frequentemente buscam 

conhecimento espiritual nelas mesmas e em suas crenças, ao invés de serem 

doutrinadas pelos outros. Elas podem pensar por elas mesmas, e elas frequentemente 

olham para suas respostas espirituais internas, do que aceitam dogmas religiosos. Além 

disso, uma ou mais das áreas regidas pela casa na qual Júpiter retrógrado está 

posicionado, junto com as casas com Sagitário e Peixes nas cúspides podem algumas 

vezes experimentar atrasos ou outros problemas.  

Pessoas com Saturno retrógrado frequentemente não tem um senso de limites, como 

fazem aquelas nascidas com Saturno direto. Ele/ela pode assumir muito trabalho, 

assumir muitas responsabilidades, e assumir muito pelos outros. Essas pessoas 

frequentemente têm seus próprios conjuntos de valores. Disciplina, exigências, e 

severidade são voltadas para dentro de si. Pessoas com Saturno retrógrado são 

frequentemente muito autocríticas e duras com elas mesmas. Elas podem fazer muitas 

exigências grandes delas mesmas para objetivo pessoal. Essas pessoas podem ser 

fáceis de lidar quando assumem ordens dos outros ou quando dão trabalho ou 

responsabilidades extras, mas por dentro, essa é uma história diferente. Saturno 

retrógrado frequentemente se ressente de muitas exigências e pode reagir contra elas de 

maneira indireta. Tomado só, Saturno retrógrado não deseja fama ou publicidade: 

sucesso aqui é mais pessoal. Essas pessoas frequentemente têm problemas em ser 

autoridade com os outros se necessário. Elas têm um momento difícil para dizer “não”. 

Saturno retrógrado frequentemente tem dificuldade na autoestima, mas tenha certeza de 

olhar as outras posições em um mapa considerando essa tendência. Além disso, uma ou 

mais das áreas regidas pela casa na qual Saturno retrógrado está posicionado, junto com 

as casas com Capricórnio e Aquário nas cúspides podem experimentar atrasos ou outros 

problemas. 

Urano retrógrado indica a necessidade por liberdade e rebelião está muito pronunciada. 

Quando retrógrado, Urano dá um senso de intuição forte, especialmente se há outros 

posicionamentos no mapa da pessoa que apoiem isso. Externamente, pessoas com 

Urano retrógrado podem parecer conformadas, mas elas são muito originais e não 

convencionais ao um nível pessoal. Essas pessoas são frequentemente nervosas. Elas 

vão segurar estresse dentro até que repentinamente; elas explodem e reagem 

exageradamente, indo a extremos emocionais. Há uma tendência forte a coisas 

exageradas. Urano retrógrado influencia a pessoa a olhar por orientação interna, ao invés 

de buscar respostas externas a ela, mas procuram reformar e derrubar o que já está 

estabelecido no mundo externo. Essas pessoas podem se sentir alienadas pelos outros e 

muitas vezes, elas não se encaixam na sociedade. Na infância, pessoas com Urano 

retrógrado frequentemente sentiram-se sufocadas ao expressar as individualidades 

delas, e quando maduras, elas têm uma tendência a tomar as coisas ao extremo. Além 

disso, uma ou mais das áreas regidas pela casa na qual Urano retrógrado está 

posicionado, junto com a casa que tem Aquário na cúspide pode algumas vezes 

experimentar atrasos ou outros problemas.  

Netuno retrógrado dá um imaginação muito rica e vida de fantasia. Pode haver muita 

confusão interna. As habilidades psíquicas e intuitivas são costumeiramente muito bem 
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desenvolvidas. Essas pessoas podem ter tendências escapistas, com uma 

susceptibilidade forte ao abuso de drogas e álcool. Quando retrógrado, Netuno dá 

sensibilidade extrema, junto com um senso de idealismo. Com planetas retrógrados, as 

energias do planeta estão voltadas para dentro. Essas pessoas podem muitas vezes 

viver nos seus próprios mundos de fantasia, e se retiram da vida externa. A casa que 

contém Netuno, junto com a casa onde Peixes está na cúspide pode experimentar 

atrasos e outros problemas. Netuno retrógrado pode manifestar-se como um Netuno 

pronunciado. Como com os outros planetas retrógrados, a pessoa deve olhar para a 

posição no mapa para determinar a força da influência retrógrada.  

Plutão retrógrado dá uma intensidade interior pronunciada, junto com um senso de 

distanciamento. Essas pessoas são costumeiramente muito secretas, e muito poucas se 

qualquer um conhecer elas ao um nível pessoal. Pode haver casos de repressão extrema 

e emoções extremas, junto com compulsões e sentimentos de isolamento. Esse é o tipo 

de indivíduo “tanto faz”, “ou” “faça ou morra”. Elas ou amam alguma coisa ou elas 

odeiam, não há área cinza ou meio-termo. Elas são tudo ou nada. Se outras posições e 

aspectos apoiam isso no mapa, o indivíduo pode ser um introvertido e solitário. Como 

com os outros planetas retrógrados externos, a pessoa deve olhar para a posição no 

mapa para determinar a força da influência retrógrada. A casa que contém Plutão, junto 

com a casa onde Escorpião está na cúspide pode experimentar atrasos ou outros 

problemas.  

 

Posições planetárias notáveis 

 A tabela abaixo contém as posições notáveis dos planetas. Planetas nos seus 

signos exaltados e natais são mais fortes em suas influências sobre a personalidade de 

alguém e assuntos da vida, do que quando em seus signos de detrimento e queda. Isso 

também inclui planetas transitando. No mapa natal, olhe os assuntos regidos pela casa 

contendo o signo regido pelo planeta e os assuntos da casa que o planeta está 

posicionado. Por exemplo, um Leão-Sol será muito mais forte do que um Aquário ou 

Libra-Sol [signos de seu detrimento e queda] se estão em aspecto com Saturno ou 

Netuno, ambos dos quais podem minar a autoestima e vitalidade [regidos pelo Sol]. O Sol 

forte também funciona melhor considerando os assuntos da vida com Leão na cúspide e 

também os assuntos da casa contendo o Sol.  

 Em contraste, um Saturno forte como em Libra pode ser mais maléfico. Sempre 

lembra, através da meditação de poder, os aspectos e posições planetárias podem ser 

sublimadas e direcionadas. 

 Planetas em seus detrimentos e quedas não funcionam tão bem quanto quando 

em seus signos exaltados e natais. 

 

PLANETA CASA/SIGNO 

REGENTE 

EXALTAÇÃO DETRIMENTO QUEDA 
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SOL LEÃO ÁRIES AQUÁRIO LIBRA 

LUA CÂNCER TOURO CAPRICÓRNIO ESCORPIÃO 

MERCÚRIO GÊMEOS/VIRGEM AQUÁRIO SAGITÁRIO/PEIX

ES 

LEÃO 

VÊNUS TOURO/LIBRA PEIXES ESCORPIÃO/ÁRIE

S 

VIRGEM 

MARTE ÁRIES (CO-REGE 

ESCORPIÃO) 

CAPRICÓRNI

O 

LIBRA (TOURO) CÂNCER 

JÚPITER SAGITÁRIO (CO-

REGE PEIXES) 

CÂNCER GÊMEOS 

(VIRGEM) 

CAPRICÓRNIO 

SATURNO CAPRICÓRNIO 

(CO-REGE 

AQUÁRIO) 

LIBRA CÂNCER (LEÃO) ÁRIES 

URANO AQUÁRIO ESCORPIÃO LEÃO TOURO 

NETUNO PEIXES CÂNCER VIRGEM CAPRICÓRNIO 

PLUTÃO ESCORPIÃO LEÃO TOURO AQUÁRIO 

  

 

Graus astrológicos e estrelas fixas 

0-1 Graus de todos os signos significam o início de eventos importantes na vida de 

alguém com astrologia preditiva, da qual a solar e lunar preveem. 

 

29 Graus de todos os signos trazem sobre o fim de eventos na vida, tais como 

relacionamentos, deixar um local de residência e assim por diante com a astrologia 

preditiva, da qual a solar e lunar preveem. 

0-1 Graus de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são graus extremamente críticos, ambos 

na astrologia preditiva e natal. Esses são os quatro signos cardinais; os pontos solstícios 

do Zodíaco. O que começou pode ou não durar. Os signos cardinais indicam inícios 

fortes, mas perda de estabilidade dos signos fixos ou a adaptabilidade dos signos 

mutáveis. 0 -1 de Libra muitas vezes significa início de um relacionamento na astrologia 

preditiva. Os assuntos regidos pelos planetas desses graus, as casas que eles estão 

posicionados e a casa que apontam com o signo que eles regem no mapa natal, são 

costumeiramente de significante importância na vida. 

  

0-1 Graus de Touro é sempre permanente, na predição, para melhor ou para pior.  
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0-1 Graus dos outros signos fixos: Leão, Escorpião, e Aquário são juntamente 

duradouros. Signos fixos significam permanência, estabilidade, e coisas que duram. Na 

astrologia preditiva, o que começou vai mais do que provavelmente durar. 

 

0-1 Graus de Gêmeos, Virgem, Sagitário, e Peixes tem inícios sujeitos a mudança. 

Signos mutáveis sempre significam adaptabilidade, impaciência e mudança. Elas podem 

ser vacilantes e fracas. Na astrologia preditiva, o que começou está sujeito a mudança. 

 

29 Graus de Peixes significa um fim permanente na astrologia preditiva, quando está em 

29 graus de Touro.  

 

13 e 26 Graus de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio dão especial importância a/o 

planeta/s ou pontas de casa ocupando o grau. Os assuntos regidos pelos planetas, os 

assuntos regidos pelas casas regidas pelos planetas, ou pelas casas desses graus 

apontadas a alguma coisa do mencionado acima ocorrendo na vida do dono do mapa. 

 

9 e 21 Graus de Touro, Leão, Escorpião, e Aquário tem uma tendência a infortúnio. 21 

Graus de Escorpião é definitivamente um grau de perda, tanto no mapa natal e no 

preditivo, mas a perda nem sempre é negativa.  

 

4 e 17 de Gêmeos, Virgem, Sagitário, e Peixes são similares ao 13 e 26 Graus dos 

signos Cardinais. 

 

15 Graus de Leão é um dos piores graus no zodíaco, tanto no mapa natal ou no preditivo. 

Proeminente nos mapas de assassinos em série, criminosos servindo sentenças de vida, 

nos mapas daqueles que tem má sorte predestinada, etc. Helen Keller, tanto cega e 

surda desde muito nova teve o co-regente do seu mapa Marte nos graus 15 de Leão, 

juntamente com a ausência de signos do ar. [Signos do ar são comunicação]. Stevie 

Wonder [cego] Plutão nos graus 15 de Leão, Ludwig van Beethoven, surdo, Saturno nos 

graus 15 de Leão. 

 

25 Graus de Leão é violento, e alguns que tem isso estão na prisão por crimes violentos, 

especialmente aqueles com seus regentes do mapa nesse grau. Além do mais, esse não 

é um bom grau para um planeta estar no mapa preditivo. Problemas serão resultado 

dessa posição de acordo com os assuntos que ela rege e/ou casa que está. Esse é um 

dos mais fortes graus do alcoolismo. Muitos que são alcoólatras crônicos tem planetas 

proeminentes no Grau 25 de Touro, Leão, Escorpião ou Aquário. A influência é 

especialmente forte se Netuno está envolvido. 
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15 Graus de Touro, Escorpião e Aquário são também infortúnio, mas não extenso como 

em 15 graus de Leão, é um dos piores graus no Zodíaco. 

16, 17, 18, 19, 22, e 25 Graus de Touro são todos graus de violência. 

9 Graus de Gêmeos e Sagitário são ambos graus de homicídio. 

17 Graus de Gêmeos é um grau de homicídio. 

6 Graus dos signos Cardinais: Câncer, Libra, Capricórnio, e Áries indica uma possível 

incapacidade física, e em menor extensão, especialmente se o planeta ocupa a primeira 

casa, é proeminente e/ou outros fatores no mapa que apoiem isso. 

6 Graus de Leão e 6 Graus de Aquário são ambos muitos ruins para a visão. 

12 Graus de Leão é um grau de beleza. 

9 Graus de Virgem e Peixes são conhecidos como graus fatais, graus do corpo na vala e 

graus de sofrimento. 

9 Graus de Peixes é um dos piores graus do Zodíaco. 

9 Graus de Sagitário é um grau guerreiro, e é também um grau de homicídio. Planetas 

proeminentes nesse grau são também vistos nos mapas de religiosos e reformadores 

espirituais. 

22 Graus de todos os signos, especialmente os signos fixos é ruim, tanto no mapa natal 

ou no preditivo. 

ESTRELAS FIXAS: Permite que 1 – 2 graus orbitem para conjunções e oposições a 

outros planetas. Conjunções e oposições são os únicos aspectos que importam, com as 

conjunções sendo as mais importantes. As interpretações seguintes dizem quando uma 

estrela fixa está conjunta a um planeta no mapa de alguém ou um ângulo ou está 

proeminente. A natureza do planeta também deve ser misturada com a natureza da 

estrela fixa. Planetas pessoais tal como regente/s do mapa e ângulos são importantes, 

com a influência da estrela fixa sendo enfatizada em ambos os assuntos da vida e na 

personalidade. 

As quatro estrelas fixas mais proeminentes são: 

Aldebaran; 9 graus de Gêmeos 

Regulus; 29 graus de Leão 

Antares; 9 graus de Sagitário 

Formalhaut; 3 graus de Peixes 

 

Essas estrelas podem também ser proeminentes na magia. 
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Aldebaran é conhecida como “Vigilante do Leste.” 

Regulus é conhecida como “Vigilante do Norte.” 

Antares é conhecida como “Vigilante do Oeste.” 

Formalhaut é conhecida como “Vigilante do Sul.” 

 

ALPHERATZ – [Sirrah] [14 graus Áries] 

 Liberdade, amor pelo mover, velocidade, intelecto e pode indicar riquezas e 

honras. A personalidade muitas vezes tem motivação forte, voluntarismo, e habilidade de 

agir. Aquelas com essa posição muitas vezes vêm à frente ao público e são populares 

com as massas. É uma natureza pensativa e harmoniosa, o que é bom para 

relacionamentos. 

BATEN KAITOS – [20 graus de Áries] 

 Pode estar em migrações forçadas, acidentes e naufrágio. 

MIRACH – [0 graus de Touro] 

 Essa estrela pode dar felicidade no casamento, dar talento artístico, e dar um amor 

pelo belo. É frequente intuição forte, juntamente com uma mente brilhante, e muito 

talento criativo. A disposição é generosa e amável. Essas pessoas frequentemente fazem 

amigos facilmente e inspiram os outros. Mirach dá beleza, e um amor pelo lar e família. 

HAMAL – [6 graus de Touro] 

 Há uma necessidade por independência pessoal. Essas pessoas frequentemente 

tem um desejo forte, e não gostam de autoridade. Essa posição dá pensamento 

independente e habilidade para liderança. Em alguns casos, pode ser também crueldade 

e crime premeditado. 

ALMACH [Alamack] – [14 graus de Touro] 

 Essa estrela dá uma influência popular, fazendo alguém ser bem desejado e trazer 

benefícios vindos dos outros, juntamente com uma posição proeminente, e possível 

fama. É frequente habilidade artística. 

CAPUT ALGOL – [25 graus de Touro] 

 Caput Algol é uma das mais violentas estrelas no zodíaco. Nos mapas natais, dá 

uma disposição mais violenta, juntamente com tendências assassinarias. Essas 

tendências violentas são intensificadas quando alguém está intoxicada com drogas e/ou 

álcool. Aqui estão o sujo, o violento, o baixo, e o bêbado viciado. No dito acima, ela pode 

dar habilidade atlética. A natureza intensa, quando exaltada, pode dar o caminho para 

atingir o topo, mas os assuntos do planeta ocupando esse grau frequentemente terminam 

em desastre e infortúnio. Quando conjunta o descendente, violência pode vir dos outros, 
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especialmente o amado ou parceiro de casamento. Eu constatei mais do que uma 

pessoa com o Sol em conjunção com essa estrela ser mentirosa patológica. 

ALCYONE – AS PLÊIADES – [29 graus de Touro] 

 Essa estrela é ruim para a visão e pode até mesmo trazer cegueira. Ela também 

traz eventos tristes com alguma coisa para chorar. Pode também aguçar o insight, 

ambição forte, e uma desagradável natureza de julgamentos. É frequente o amor pela 

natureza, e as áreas abertas. Pode ser possível ferimentos no rosto.   

HYADES – [5 graus de Gêmeos] 

 Hyades dá um vigor sexual poderoso, juntamente com uma ganância, super 

indulgência e natureza excessiva. Essas pessoas são frequentes explosivas aos outros. 

Podem ter tremendo sucesso na vida, mas uma perda de controle e maus hábitos podem 

causar a ruína dela. É frequente muita vitalidade e o nível de energia é alto. Essa posição 

dá um talento para atividades marciais e forças armadas. 

O ALVO DO NORTE, EPSILON TAURI – [7 graus de Gêmeos] 

 Essa estrela dá talento artístico, habilidade na escrita, popularidade, habilidade 

científica e oculta, e é frequentemente proeminente nos mapas de astrólogos. Essas 

pessoas são de frequentes contribuições notáveis nos seus campos escolhidos. 

ALBEBARAN – [9 graus de Gêmeos] 

Vigilante do Leste 

 Aldebaran rege as mãos e dedos. Tem uma tendência a fraqueza dos pulmões e 

possível pneumonia. A morte é frequentemente violenta. Aquelas com essa posição têm 

grandes ambições, e elas frequentemente atraem inimigos perigosos. 

RIGEL – [16 graus de Gêmeos] 

 Rigel dá riquezas duradouras, honras e favores. Quando proeminente, é boa para 

carreiras militares, [especialmente se na conjunção com o meio-do-céu] e habilidade 

mecânica. Tem habilidade para ensinar e a personalidade é um tanto quanto conformista. 

Ambição e trabalho duro, essas pessoas podem permanecer no topo, por quanto o 

esforço for mantido. 

BELLATRIX – [20 graus de Gêmeos] 

 Bellatrix traz carreira militar e outras honras das quais podem acabar em desastre. 

Essa estrela é ruim para a visão. Há uma aptidão para tomada rápida de decisões. 

Aquelas com essa estrela proeminente são muitas vezes fortemente opinativas, e tem 

uma natureza beligerante, atrevida e um tanto aventureira. Se Bellatrix está em 

conjunção com o meio-do-céu, alguém talvez seja um trapaceiro ou falsário. 

CAPELLA – [21 graus de Gêmeos] 
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 Tem frequentemente inteligência superior, juntamente com um amor pelo 

conhecimento e pesquisa científica. Capella traz honras e riquezas marciais e/ou 

eclesiásticas, frequentemente seguidas por esbanjo e desperdício, levando a ruína. A 

personalidade pode ser de algum modo, excêntrica e incomum. 

ALNILAM – [23 graus de Gêmeos] 

 Alnilam dá honras, especialmente quando em conjunção com o meio-do-céu. 

POLARIS – [28 graus de Gêmeos] 

 Polaris pode dar poderes espirituais e muito respeito adquirido dos outros. Pode 

ser possível males crônicos e/ou problemas físicos. Dinheiro vindo dos outros pode 

encontrar problemas e perda. Quando essa estrela está proeminente, os instintos e 

senso comum estão fortes juntamente com a habilidade para descobrir o jeito de alguém. 

BETELGEUSE – [28 graus de Gêmeos] 

 Essa é uma das mais afortunadas estrelas fixas e é frequentemente proeminente 

nos mapas daqueles que tem maior sucesso na vida. Betelgeuse traz riquezas, honras, 

fama e fortuna. 

SIRIUS [ALPHA CANIS MAJOR] ESTRELA CÃO MAIOR DE ÓRION – [13 graus de 

Câncer] 

 Posição poderosa no governo, juntamente com honras e fama. Pode haver perigo 

vindo de cachorros, juntamente com ser vulnerável a violência. 

CASTOR – [20 graus de Câncer] 

 Violência possível, juntamente com fama repentina, seguida por prisão ou 

desgraça. Castor traz fraqueza dos olhos, e ferimentos no rosto. A disposição é 

costumeiramente bem-educada, com fortes princípios. 

POLLUX – [23 graus de Câncer] 

 Pollux dá habilidade atlética, e é favorável para artistas marciais, boxeadores, 

lutadores e guerreiros. Essa estrela é ruim para a visão, e pode trazer ferimentos aos 

olhos e ao rosto. Pode haver conexões com venenos. Honras são frequentemente 

seguidas por desgraças, e possível aprisionamento. Pode ter uma natureza cruel, sutil e 

intrigante. 

PROCYON – [25 graus de Câncer] 

 Amor pelos cachorros, mas pode haver perigo nas mordidas deles. Realizações 

vêm através de esforços pessoais. Perigo vindo de líquidos, venenos e gases. A natureza 

é frequentemente ciumenta, combativa, e de forte autocontrole. Essas pessoas gostam 

de ver ideias colocadas em ação. 

PRAESEPE – [7 graus em Leão] 
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 Praesepe é muito ruim para a visão. Perdas podem vir dos outros. O caráter é um 

tanto aventureiro, brutal, perverso e negligente. 

ALPHARD – [26 graus em Leão] 

 Perda de controle, violência, antiética, sujeito a aprisionamento e tragédia. 

Conexão com venenos e toxinas. 

REGULUS – [29 graus em Leão] 

Vigilante do Norte 

 Habilidade astrológica, espiritualizado e independente. Pode ter tendências 

destrutivas, e honras militares. Essas pessoas frequentemente obtêm posições de poder, 

juntamente com sucesso, e tem habilidade para liderança. Há também a possibilidade de 

desgraça e uma queda desastrosa de uma posição proeminente. 

ZOSMA – [9 graus de Virgem] 

 Vitimização, infelicidade, sofrimento, sujeito a desvantagem e abuso. Aquelas com 

essa estrela proeminente muitas vezes de alguma maneira sofrem seriamente. Pode 

haver problemas físicos e/ou incapacidades. 

DENEBOLA – [21 graus em Virgem] 

 Honras e riquezas, impulsividade, desgraça, mágoas, infortúnios através de forças 

naturais. 

VINDEMIATRIX – [9 graus em Libra] 

 Pode ter uma tendência em ter problemas na espinha. O casamento pode ser 

desafortunado, e em alguns casos, a perda do parceiro através da morte. Há 

frequentemente maiores problemas e perdas através das mulheres. [Bill Clinton é um 

exemplo perfeito aqui]. 

ALGORAB – [13 graus de Libra] 

 Alguém que é destrutivo, malévolo, diabólico, desonesto e falso. Aqui está o 

homem-de-negócios ou político desonestos. O caráter é autocentrado, e pode ser 

charmoso e astuto. Há tendência muito forte em relação a desonestidade. 

SPICA – [23 graus de Libra] 

 Pode ter riquezas e honras, juntamente com fortuna e fama. Spica dá habilidade 

em ciências, em artes, habilidade na escrita, talentos musicais, e muita criatividade. 

Essas pessoas são costumeiramente sociáveis. Spica é um grande benfeitor a qualquer 

planeta que ele está conjunto. 

ARCTURUS – [23 graus de Libra] 

 Sucesso duradouro através de esforço pessoal e autodeterminação. Fortuna pode 

vir através de viagem. A natureza pode ser de temperamento quente. 
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PRINCEPS – [2 graus de Escorpião] 

 Inteligência acima da média, bom para pesquisas científicas e um talento para 

ciência. 

 

ALPHECCA – [11 graus de Escorpião] 

 Essa estrela faz de alguém artista, com talento para poesia, e habilidade para o 

oculto e cura. Há frequente sucesso nos negócios, juntamente com habilidade para 

liderança. Há uma tendência para ser um solitário. 

SOUTH SCALE – [14 graus de Escorpião] 

 Essa estrela pode trazer problemas, quando ela conjunta em 15 graus. Pode haver 

anomalias físicas e/ou problemas de saúde sérios. Ela tem uma reputação para fazer 

alguém suscetível a envenenamento. 

NORTH SCALE – [18 graus de Escorpião] 

 Essa estrela frequentemente dá honra, distinção, ambição, e boa sorte. 

UNUKALHAI – [21 graus de Escorpião] 

 Essa estrela indica uma perda em alguma área, tanto no mapa natal e no preditivo. 

Pode haver perversões, uma perda de autocontrole e um perigo para venenos. A 

personalidade pode ser crua e vulgar. 

ANTARES – [9 graus de Sagitário] 

Vigilante do Oeste 

 A natureza pode ser impulsiva, cabeça-dura, obstinado e corajoso. Na vida 

encontra com eventos imprevisíveis, preocupações e mudanças inesperadas, e uma 

perda de sucesso que pode vir da auto ruína. Há aptidão militar e marcial, trazendo honra 

e favores. Essa é uma estrela guerreira. Aqueles que têm essa estrela proeminente em 

seus mapas frequentemente se rebelam contra opressão espiritual e religiosa, trazendo 

mudanças drásticas nessas áreas. 

LESATH – [23 graus em Sagitário] 

 Franco, perverso, associado com ácidos e o perigo. 

ACULEUS –[25 graus em Sagitário] 

 Pode haver problema com a visão. Aculeus dá habilidade para liderança, mas faz 

de alguém sujeito a ataque mental, verbal, e/ou espiritual. Essas pessoas são frequentes 

vítimas de fofocas. 

ACUMEN – [27 graus em Sagitário] 
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 Aquelas pessoas na pior podem estar cansadas da vida e apenas não ligam para 

mais nada. Pode haver desgraça, problemas legais, e possível aprisionamento. 

WEGA – [15 graus em Capricórnio] 

 Talento oculto, juntamente com riquezas e fama. A natureza é idealista, 

pretensiosa, esperançosa, artística e refinada. 

DENEB – [19 graus em Capricórnio] 

 Bom para forças armadas, guerreiros de sucesso, habilidade para liderança e 

comando. A natureza é frequentemente benevolente. 

TEREBELLUM – [24 graus em Capricórnio] 

 Ganancioso, instigador, astuto. Pode haver fortuna, mais com culpa e 

possivelmente uma má reputação. 

ALTAIR – [1 grau em Aquário] 

 Corajoso, confiante, obstinado, riqueza repentina, posição de alto comando, perigo 

vindo dos répteis, um especulador que assume riscos. 

GIEDI – [2 graus em Aquário] 

 Sacrifícios são feitos frequentemente, e eventos estranhos ocorrem em sua vida. 

Há muita suspeita e desconfiança. 

ARMUS – [11 graus em Aquário] 

 Amolador, instável, desprezível, malévolo.  

DENEB ALGEDI – [23 graus em Aquário] 

 A vida de alguém é cheia de mudanças, juntamente com viver no limite. Essas 

pessoas são costumeiramente honoráveis, justas, e limpas, com um conhecimento da 

natureza humana. 

FORMALHAUT – [3 graus de Peixes] 

Vigilante do Sul 

 Os efeitos dessa estrela podem variar, para melhor ou para pior. Essa estrela pode 

trazer sucesso e riqueza financeira, mas é frequente muito trabalho duro juntamente com 

muita responsabilidade. Ela pode aumentar ou amplificar seja qual for o planeta que ela 

conjunta. 

DENEB ADIGE – [4 graus de Peixes] 

 Essa estrela frequentemente dá inteligência acima da média, e uma natureza 

idealista. Dinheiro pode ser feito através das artes e ciências. Há frequente talento 

psíquico e uma disposição promissora. 
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ACHERNAR – [15 graus de Peixes] 

 Honras Reais, sucesso no ofício público, filosófico, paciente, inclinado a religião. 

Pode haver infortúnio e problemas com quaisquer planetas nos 15 graus. 

MARKAB – [23 graus de Peixes] 

 Há uma tendência a perigo vindo do fogo, febre, corte e pancadas. Essa estrela 

traz boa sorte, e é favorável para objetivos espirituais e meditação. As ambições de 

alguém frequentemente não se realizam. 

SCHEAT – [28 graus em Peixes] 

 Pode haver infortúnio, possível suicídio, afogamento, alguém ser assassinado, 

juntamente com rápido ganho e também perda de amigos. A natureza é frequentemente 

imprevisível, com uma tendência a fantasiar. 

 

Elementos no mapa 

Aquelas que faltam um elemento frequentemente expressam os traços de personalidade 

do elemento de maneira diferente do que aquelas que tem o elemento. Reichsführer 

Heinrich Himmler trabalhou duro extremamente e foi confiável e consistente. A falta de 

elemento terra dele se manifestou no idealismo dele. Ele passou muito da vida dele 

trabalhando muito duro. Ele foi muito paciente e auto disciplinado. 

Aquelas que faltam o elemento água podem realmente ser pouco emocionais. Adolf Hitler 

faltou elemento água, mas foi muito emocional. Isso pode ser visto nos discursos dele. 

Aqueles de nós que encontrou ele no astral sabe que ele é atencioso e responsável ao 

extremo. Apesar das mentiras intermináveis ditas sobre ele, foi um dos maiores 

humanitários que já viveu e ele também amou animais e colocou leis pelos direitos dos 

animais em efeito na Alemanha Nacional-Socialista. 

Helen Keller, tanto cega e surda desde a infância [isso é como a falta de elemento ar se 

manifestou no mapa dela, junto com o regente do mapa dela estando em 15 graus de 

Leão, um grau que pode causar cegueira e/ou surdez]; ele passou a vida inteira se 

comunicando. Ela foi autora de muito livros e dá numerosas palestras apesar das 

deficiências dela. 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

Símbolos Astrológicos 

Os signos 

 

 

Os Aspectos 
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Os Planetas 

 

 

Os Signos do Zodíaco 

ÁRIES: 21 de Março - 20 de Abril 

Símbolo: Carneiro  

Elemento: Fogo  

Qualidade: Cardinal  

Planeta: Marte  

Cor: Vermelho  

Metal: Ferro  

Carta do Tarô: O Mago  

Pedra preciosa: Diamante  

Áreas do corpo: A cabeça, face, seios paranasais, cérebro [junto com Gêmeos], e olhos  

Sistema do corpo: Cerebral 

Fertilidade: Infértil; quente; seco  

Gênero: Masculino; positivo  

Países: Grã-Bretanha, Dinamarca, Alemanha, Lituânia, Síria 

 

TOURO: 21 de Abril a 21 de Maio 

Símbolo: Touro 



 

114 

 

Elemento: Terra  

Qualidade: Fixo  

Planeta: Vênus  

Cor: Verde  

Metal: Cobre  

Carta do Tarô: Imperatriz  

Pedra Preciosa: Esmeralda  

Áreas do Corpo: Pescoço, garganta, ouvidos  

Sistema do corpo: Muscular  

Fertilidade: Fecundo  

Gênero: Feminino  

Países: Azerbaijão, Ásia Menor, Cáucaso, Geórgia, Países Baixos, Irlanda, Pérsia [Irã], 

Polônia, Bielorrússia 

 

GÊMEOS: 22 de Maio a 21 de Junho  

Símbolo: Gêmeos  

Elemento: Ar  

Qualidade: Mutável/comum  

Planeta: Mercúrio  

Cor: Amarelo  

Metal: Mercúrio  

Carta do Tarô: Os Amantes  

Pedra Preciosa: Ágata  

Áreas do corpo: As mãos, braços, ombros, peitoral e pulmões  

Sistema do corpo: O sistema nervoso e o pulmonar 

Fertilidade: Infértil  

Gênero: Masculino; positivo  

Países: Armênia, Bélgica, Brabante, Baixo Egito, País de Gales, Flandres, Lombardia, 

Sardenha  
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CÂNCER: 22 de Junho a 22 de Julho  

Símbolo: Caranguejo  

Elemento: Água  

Qualidade: Cardinal  

Planeta: Lua  

Cor: Prata, Silver, Verde-mar  

Metal: Prata  

Carta do Tarô: O Carro  

Pedra Preciosa: Pérola, Pedra-da-lua  

Sistema do corpo: Os seios, o sistema digestivo, o estômago, fluidos corporais, e 

glândulas linfáticas.  

Doenças: Úlceras, pleurisia, edemas, câncer, gastrite do estômago.  

Fertilidade: Fecundo  

Gênero: Feminino, negativo  

Países: Estados Unidos, África do Norte, Países Baixos, Escócia, Nova Zelândia 

 

LEÃO: 23 de Julho a 22 Agosto  

Símbolo: Leão  

Elemento: Fogo  

Qualidade: Fixo  

Planeta: O Sol  

Cor: Laranja 

Metal: Ouro  

Carta do Tarô: Força  

Pedra Preciosa: Rubi 

Sistema do corpo: Cardíaco  

Doenças: Todas as doenças do coração, problemas com as artérias, desvios de disco, 

todos os problemas das costas e espinhal, meningites. 
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Fertilidade: Infértil  

Gênero: Masculino, positivo  

Países: França, Itália, Sicília, Boémia, Caldéia, Tiro.  

 

VIRGEM: 23 de Agosto a 22 de Setembro  

Símbolo: Virgem  

Elemento: Terra  

Qualidade: Mutável  

Planeta: Mercúrio  

Cor: Azul marinho, cinza  

Metal: Mercúrio  

Carta do Tarô: O Eremita  

Pedra Preciosa: Sardônix  

Sistema do Corpo: As entranhas, os intestinos, e trato digestivo.  

Doenças: Todos os problemas com os intestinos, a digestão, parasitas intestinais, e 

problemas com o baço. Colite, Doença de Crohn, e diverticulose. 

Fertilidade: Infértil  

Gênero: Feminino, negativo  

Países: Mesopotâmia, Creta, Croácia, Turquia, Suíça. 

 

LIBRA: 23 de Setembro a 22 de Outubro  

Símbolo: Balança 

Elemento: Ar  

Qualidade: Cardinal  

Planeta: Vênus  

Cor: Azul  

Metal: Cobre  

Carta do Tarô: Justiça  
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Pedra Preciosa: Safira  

Sistema do corpo: os rins, o fígado, e as glândulas suprarrenais. 

Doenças: Todas as doenças dos rins, infecções da bexiga, e pedras nos rins.  

Fertilidade: Semi-fecundo  

Gênero: Masculino, positivo  

Países: Áustria, Argentina, China, Egito.  

 

ESCORPIÃO: 23 de Outubro a 22 de Novembro 

Símbolo: Escorpião, Águia  

Elemento: Água  

Qualidade: Fixo  

Planeta: Plutão (Marte co-regente)  

Cor: Vermelho Escuro, Preto  

Metal: Ferro  

Carta do Tarô: Morte 

Pedra Preciosa: Topázio  

Sistema do corpo: Os órgãos reprodutivos e sexuais.  

Doenças: Doenças venéreas, cistite, hérnias, hemorroidas, e todas as doenças dos 

órgãos sexuais.  

Fertilidade: Fértil  

Gênero: Feminino, negativo  

Países: Argélia, Barbária, Bavária, Marrocos, Noruega  

 

SAGITÁRIO: 22 de Novembro a 20 de Dezembro 

Símbolo: Arqueiro, Centauro  

Elemento: Fogo  

Qualidade: Mutável  

Planeta: Júpiter  
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Cor: Azul Real, Roxo  

Metal: Estanho 

Carta do Tarô: O Hierofante  

Pedra Preciosa: Lápis-lazúli, Turquesa  

Sistema do corpo: Hepático, Sagitário rege os quadris e as coxas; as artérias.  

Doenças: Diabetes, baixo açúcar no sangue, problemas ciáticos.  

Fertilidade: Semi-fecundo  

Gênero: Masculino, positivo  

Países: Arábia, Dalmácia, Hungria, Espanha, Toscana 

 

CAPRICÓRNIO: 22 de Dezembro a 20 de Janeiro  

Símbolo: Bode, Cabra do mar  

Elemento: Terra  

Qualidade: Cardinal  

Planeta: Saturno  

Cor: Preto, Marrom-escuro  

Metal: Chumbo  

Carta do Tarô: O Diabo  

Pedra Preciosa: Obsidiana, Ônix  

Sistema do corpo: Esquelético  

Doenças: Artrite, raquitismo, fraturas, luxações, problemas dentários, problemas e 

doenças de pele, problemas de audição, surdez, e doenças crônicas.  

Fertilidade: Infértil  

Gênero: Feminino, negativo  

Países: Bulgária, Lituânia, Bósnia, México, Macedônia  

 

AQUÁRIO: 20 de Janeiro a 19 de Fevereiro  

Símbolo: Aguadeiro  
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Elemento: Ar  

Qualidade: Fixo  

Planeta: Urano (co-regente Saturno)  

Cor: Azul Elétrico  

Metal: Urânio, Chumbo  

Carta do Tarô: A Estrela  

Pedra Preciosa: Safira, Ônix  

Sistema do corpo: Circulatório, Aquário rege as panturrilhas e tornozelos  

Doenças: Problemas com as panturrilhas e tornozelos tais como inchaços e calafrios, 

circulação ruim, dores ciáticas.  

Fertilidade: Infértil  

Gênero: Masculino, Positivo  

Países: Suécia, Prússia, Abissínia 

 

PEIXES: 18 de Fevereiro a 19 de Março  

Símbolo: Peixe  

Elemento: Água  

Qualidade: Mutável  

Planeta: Netuno (co-regente Júpiter)  

Cores: Verde-mar, cores pálidas  

Metais: Neptúnio, Estanho  

Carta do Tarô: A Lua  

Pedra Preciosa: Água-marinha  

Sistema do corpo: Linfático. Peixes rege os pés  

Doenças: Resfriados, bronquites, alergias, irritações, erupções, todos os problemas com 

os pés.  

Fertilidade: Fértil  

Gênero: Feminino, Negativo  

Países: Sul da Ásia, Normandia, Núbia, Portugal  
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ASTROLOGIA PREDITIVA, MAGIA E SINCRONISMO: 
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Dicas de Predição e Sinastria 

 

Planetas na predição e suas influências:  

O Sol é usado nas PROGRESSÕES, já que ele se move muito rápido para trânsitos. O 

Sol é uma influência neutra/positiva. O Sol pode algumas vezes agir como um gatilho 

para eventos em trânsito, assim como os planetas de movimento mais rápido.  

Sol- Lua:  

Casamento, amor, (um novo começo com uma Lua Nova- Sol conjunto Lua)  

Sol- Mercúrio:  

Escrita, educação, todas as áreas de Mercúrio estão positivamente focadas.  

Sol- Vênus:  

Amor maior, casamento (relacionamento significante) para ambos os sexos.  

Sol- Marte:  

Vitalidade energética, casamento para uma mulher.  

Sol- Júpiter:  

Conquista pessoal, autoconfiança, reconhecimento.  

Sol- Saturno:  

Não é boa hora, melhor para disciplina. Excesso de trabalho, cansado.  

Sol- Urano:  

Rompimento, rebelião, procura por liberdade, irromper.  

Sol- Netuno:  

Psíquico, ilusão, com algum uso aumentado de drogas, bom para espiritualismo.  

Sol- Plutão:  

Esgotamento total da percepção extra-sensorial com a conjunção; ataque de nervos com 

outros aspectos difíceis, exaustão. 

Sol- conjunção Meio-do-céu:  

Vinda diante o público, fama; também com o Sol conjunto ao regente do mapa.  

Sol- Ascendente:  

Boa saúde, casamento para uma mulher, ser notado, dado reconhecimento.  
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Lua-  

Quando a Lua progredida vai através das casas, os assuntos das casas vão assumir 

importância.  

Mercúrio-  

a mente e o aprendizado.  

À Vênus-  

arte, indo a escola para tal.  

À Marte-  

argumentos, a pessoa fica sarcástica e altiloquente durante esse período; a mente está 

afiada.  

À Júpiter- 

educação, bom para a mente.  

Saturno- 

depressão e/ou disciplina mental  

Urano- 

Flashes de percepção, intuição, mente está no seu melhor.  

Netuno- 

Psíquico, uso de drogas, confusão, possível enganação. Quando elevado, isso é 

excelente para comunicação espiritual; meditação, entendimento espiritual, importantes 

descobertas.  

Plutão- 

Intenso aprendizado de uma nota séria. Intensidade mental, pesquisa, a mente pode 

estar sobrecarregada com conhecimento.  

Vênus: 

À Marte- bom para a vida sexual; apaixonar-se.  

Júpiter- 

Super indulgência, luxo, divertimento, dinheiro, prazer.  

Saturno- 

Relacionamento amoroso com diferença de idade; rejeição.  

Urano- 

Tudo de atrações repentinas.  

Plutão- 

Amor obsessivo, compulsivo, emoções MUITO profundas; fora de controle.  

Marte: 
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À Júpiter- 

Autoconfiança, tomada de riscos.  

Saturno- 

possíveis acidentes, excesso de trabalho, estresse, preocupação.  

Urano- 

Procura por liberdade, rebelar-se contra restrições.  

Netuno- 

Psíquico, espiritualismo, alergias, baixa energia.  

Plutão- 

Voluntarioso, muita autoconfiança; quaisquer medos diminuem, competitivo.  

Os planetas além de Marte nas progressões se movem muito lentamente para se ter 

muita significância; para aspectos exatos, consulte os trânsitos para interpretação. 

TRÂNSITOS são o que acontecendo no céu agora.  

Em suma: 

*Marte é apenas significante quando ele está retrógrado. Estacionário em um planeta 

específico- Retrógrado através de uma casa.  

Marte cria tensão; rompimento, argumentos, lutas, competição em qualquer casa que ele 

estiver. 

Júpiter é maravilhoso. Seja qual for a casa que ele esteja, os assuntos se beneficiam. 

Coisas vão bem nessa área de sua vida pela duração da permanência. O trânsito de 

Júpiter na primeira casa é o momento da sua vida. Também quando ele aspecta seu 

regente. 

Saturno é horrível. Quando ele bate na 1ª casa- acidentes, mortes, grandes 

contratempos, má sorte extrema. Seja qual for a casa que ele esteja é onde você está 

tendo problemas ou devotando séria atenção a alguma coisa. Quando ele se torna 

retrógrado é para ter cuidado com tempos difíceis vindo se ele é retrógrado no regente do 

mapa isso vai também ser uma das piores horas na sua vida; isso é menor para os 

planetas pessoais. 

Sol-  

baixa vitalidade, excesso de trabalho.  

Lua-  

depressão e/ou problemas domésticos, solidão, tédio.  

Mercúrio-  

depressão.  
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Vênus-  

rejeição, rompimentos de relacionamentos, solidão, financeiramente amarrado- NEM 

MESMO TENTE SE APROXIMAR DE ALGUÉM PARA UM PRIMEIRO ENCONTRO 

SÉRIO OU MAIS QUANDO SATURNO ESTIVER INFLUENCIANDO SEU VÊNUS, AS 

CHANCES QUE VOCÊ TEM SÃO DE QUE ELAS VÃO TE REJEITAR. 

Marte-  

estresse, preocupação, problemas perturbadores, acidentes, excesso de trabalho.  

Júpiter-  

negativo para os assuntos da casa com o signo de Sagitário na cúspide.  

Saturno-  

aos 29 anos de idade; o retorno de Saturno. Isso é costumeiramente algum tipo de marco 

histórico para melhor ou para pior na vida- casamento, comprar uma casa, começo de 

alguma coisa de significância, romper de carreiras. 

Urano-  

panela de pressão, restrição.  

Netuno-  

medos, experiências psíquicas negativas.  

Plutão-  

dificuldade.  

Saturno na 7ª casa é um momento para evitar confrontações com a lei.  

Urano traz mudança; mudança disruptiva  

Com a Lua-  

Deslocamento, disrupção da família/lar; mudança.  

Com Saturno-  

algum tipo de liberação.  

Netuno confunde, traz alergias, uso de drogas/álcool, experiências psíquicas, males, 

confinamento, vitalidade enfraquecida.  

Excelente para espiritualismo, desenvolvimento psíquico, comunicação espiritual, quando 

sublimado.  

Com o Sol-  

ruim para a saúde, enfraquece vitalidade; males, cirurgia.  

Lua-  

depressão, desesperança. Isso costumeiramente ocorre após algum tipo de crise e pode 

ser um período de sofrimento. 
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Marte-  

alergias, saúde fraca, experiências psíquicas, bom para meditação, desenvolvimento 

espiritual.  

Júpiter-  

confusão religiosa/crença.  

Plutão traz alterações drásticas na vida, mudanças maiores permanentes. Olhe aos 

planetas transitando/progredidos para melhor ou pior.  

Sol-  

mudanças no eu.  

Lua-  

mudanças domésticas- deslocamentos, nascimentos, mortes (apenas com os aspectos 

difíceis de Saturno).  

Mercúrio-  

aprendizado intenso.  

Vênus-  

Amor obsessivo/compulsivo, emoções profundas, apaixonar-se realmente.  

Marte- 

Competitividade- mudanças nos assuntos regidos pela casa com Áries na cúspide.  

Júpiter- 

mudanças nas crenças/religião.  

Saturno-  

mudanças na casa com Capricórnio na cúspide.  

Netuno-  

casa com Peixes.  

 

RELACIONAMENTOS/SINASTRIA: ESQUEÇA O QUE AS ANOTAÇÕES DO SIGNO 

SOLAR DIZEM A VOCÊ. Elas são basicamente sem valor.  

Seu Saturno é teu ponto fraco para ti; seu ponto forte em lidar com os outros.  

Tenho visto cada caso em que no extremo Entre 2 pessoas- em um assassino, 

espancamento severo; assim por diante, O Saturno do assassino está sempre em um 

aspecto difícil- Conjunção, semi-quadratura, quadratura, sesquiquadratura, Inconjunção 

ou oposição ao regente do mapa da vítima.  

Se você tem seu Saturno em um aspecto difícil ao Regente de alguém, você pode fazer o 

dele atravessar, de alguma maneira. Para aquelas que Tem isso com você- elas podem 

fazer você atravessar.  
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Relacionamentos- em suma: (o importante)  

Sol/Sol  

Choque de egos, competitividade, percepção extra-sensorial nos signos de fogo. 

Sol/Lua  

A pessoa de Lua é atraída para a pessoa de Sol. Nos relacionamentos amorosos, há 

muita atração, a pessoa de Sol é dominante no relacionamento.  

Sol/Mercúrio 

Bom para conversação; a pessoa de Sol é o professor.  

Sol/Vênus  

Amor- Love- Sempre que os aspectos do Sol progredido de uma pessoa ao Vênus natal 

de outra, a pessoa de Vênus vai se apaixonar com a pessoa de Sol.  

Sol/Júpiter  

Júpiter ajuda a autoestima da pessoa de Sol, a pessoa de Júpiter faz a de Sol se sentir 

bem com ele/ela mesma.  

Sol/Saturno  

Saturno diminui a autoestima da pessoa de Sol. Saturno sempre sabe mais, é melhor do 

que ela e pode ser um professor à pessoa de Sol. A pessoa de Sol vai se beneficiar do 

aprendizado vindo da pessoa de Saturno, entretanto a pessoa de Saturno sempre vai ter 

uma mão mais alta; ciumenta na parte de Sol. O Sol vai sempre se sentir inferior. 

Sol/Plutão  

Plutão transforma a pessoa de Sol. A pessoa de Sol vai mudar drasticamente como 

resultado do relacionamento para melhor ou para pior.  

Lua/Mercúrio  

Ótimo para rapport com conversa.  

Lua/Vênus  

Amável.  

Lua/Marte  

Marte é frequentemente inconsiderado, abrasivo e rude em relação a pessoa de Lua 

sensível.  

Lua/Júpiter  

Bom para relacionamento; a pessoa de Lua se beneficia dessa associação.  

Lua/Saturno  

Saturno é um desmancha-prazeres, uma influência depressiva na pessoa de Lua. A 

pessoa de Lua sofre muito no relacionamento.  

Lua/Urano  

Urano perturba a Lua. Urano aliena e mantém a Lua a uma distância.  
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Netuno-  

Netuno é confuso, enganador e pode mentir abertamente para Lua.  

Mercúrio:  

Mercúrio/Marte  

Argumentos, ambos vão ter trocas/debates verbais intensos.  

Mercúrio/Júpiter:  

Júpiter escuta Mercúrio- bom para a auto expressão de Mercúrio.  

Saturno/Mercúrio:  

Saturno não dá ouvidos a Mercúrio. Saturno controla a conversação, ignora e/ou 

menospreza as ideias de Mercúrio. Mercúrio não pode falar livremente.  

Netuno/ Mercúrio: 

Netuno é enganador à Mercúrio- algumas vezes uma conexão psíquica.  

Plutão:  

Plutão muda as ideias e o pensamento de Mercúrio.  

Vênus:  

Vênus/Marte  

Bom para sexo; atração sexual, compatível sexualmente. Marte vai buscar Vênus e vai 

ser quem fará o primeiro movimento, costumeiramente.  

Vênus/Júpiter  

Júpiter ama Vênus. Bom para o relacionamento de Vênus.  

Vênus/Saturno:  

Saturno vai ou completamente rejeitar Vênus ou será o primeiro a sair de um 

relacionamento. Saturno é frio em relação à Vênus.  

Netuno:  

Netuno confunde e ilude Vênus.  

Vênus/Plutão: 

Plutão é obsessivo por Vênus. Isso é frequentemente encontrado em atrações fatais. A 

pessoa de Plutão faz avanços indesejados, persegue, e assim por diante.  

Marte:  

Marte/Júpiter  

Júpiter influencia Marte a imprudência; bom para sexo, esportes.  

Saturno  

Saturno reprime Marte. Marte não pode ser expressivo. Saturno age como um freio à 

Marte. 

Com sexo, a pessoa de Saturno frequentemente rejeita os avanços de Marte.  
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Saturno/Urano  

Saturno restringe a liberdade da pessoa de Urano, ou através de ser super ciumenta, 

e/ou controladora.  

Saturno/Netuno  

Saturno sabe como assustar Netuno e brinca com as imaginações e medos de Netuno.  

SEU REGENTE DO MAPA:  

Quando os planetas dos outros aspecta seu planeta(s) regente- 

A pessoa de Sol atrai você.  

A pessoa de Lua tem um rapport com você emocionalmente.  

Mercúrio fala com você.  

Vênus atrai seu amor.  

Marte é abrasivo, competitivo, a pessoa de Marte pode até mesmo ser injuriosa, a 

pessoa de Marte é sempre atraída a você de alguma maneira- olhe aos outros planetas.  

Júpiter é bom para você, te sacia, tem boa vontade em relação a você e você se 

beneficia frequentemente dessa associação. A pessoa de Júpiter vai costumeiramente 

gostar de você.  

Saturno- fique longe delas. Inimizade, antipatia mútua, hostilidade. Você tem sua frente e 

costas cobertas; vem pelo lado. 

Urano mantém você a uma distância, te anima, te aliena.  

Netuno te engana, mente para você, confunde e te ilude.  

Plutão muda você. Plutão pode se tornar obsessivo por você.  

 

Plutão transitando 

Plutão, na predição, é um planeta neutro. Plutão transitando traz alterações importantes, 

que alteram a vida, para melhor ou para pior, dependendo dos outros planetas e dos 

padrões de vida no mapa. Plutão é nem positivo nem negativo. As mudanças resultantes 

do trânsito de Plutão são permanentes.  

Plutão rege intensidade e obsessão. Quando ele contata os planetas natais pelo trânsito, 

as vezes intensifica eles, especialmente no caso de Vênus, onde ele pode causar amor 

obsessivo, profundo. Os contatos Vênus/Plutão são os portadores das atrações fatais 

onde há amor unilateral.  

PLUTÃO TRANSITANDO:  

Ao Sol natal-  
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Quando Plutão contata o Sol, há mudanças na autoimagem da pessoa. Esse trânsito 

frequentemente traz a pessoa ao contato com seu próprio poder. O Sol rege o parceiro 

masculino no mapa de uma mulher, o Pai, o chefe masculino, homens que são vistos 

como autoridade, e crianças, especialmente masculinas. Essas mudanças podem afetar 

essas figuras masculinas na vida pessoal da pessoa. Por exemplo, raramente, pode 

haver morte do pai. A cúspide(s) da casa com o signo de Leão (veja) são áreas que há 

maior probabilidade de haver mudança maior. A casa que contém o Sol pode também ser 

afetada. Olha para a casa de onde Plutão está transitando para ter pistas de onde as 

mudanças vão tomar lugar.  

À Lua natal- 

Mudança doméstica. Mudança de casa, alguém nascendo, alguém morrendo, alguém 

partindo, alguém chegando para viver na mesma casa ou mudanças que afetam algum 

dos membros da família e o lar. Olha aos outros aspectos planetários para determinar se 

essa mudança é positiva ou negativa. Plutão transitando em aspecto à Lua da 5ª casa, 

frequentemente significa um nascimento. Plutão em aspecto da 8ª casa, frequentemente 

uma morte.  

Ao Mercúrio natal-  

Frequentemente um período de intenso aprendizado e atividade mental. A pessoa vai 

atravessar mudanças nas visões dela. Durante esse trânsito, a pessoa pode transformar-

se através de aprendizado intenso, ou formal ou informal. Meditação e outros exercícios 

psíquicos vão agir para transformar a mente nessa hora. Também olha para as cúspides 

da casa com Gêmeos e Virgem; a casa contendo o Mercúrio natal e a casa onde o Plutão 

transitando está fazendo aspecto. A pessoa pode ser tornar obcecada com um assunto.  

Ao Vênus natal-  

Esse trânsito costumeiramente incita amor intenso, profundo. Esse amor pode descender 

em obsessão, especialmente se partir só de um lado. Pode haver uma qualidade 

dolorosa ao amor. Emoções podem estar fora do controle da pessoa. Pode haver 

mudanças em relação as finanças, já que Vênus rege dinheiro e posses materiais. 

Verifica as cúspides da casa que tem Touro e Libra, a casa contendo Vênus e a casa 

onde Plutão está fazendo aspecto.  

Ao Marte natal-  

Esse é um bom trânsito para aumentar a autoconfiança e autoestima da pessoa. Durante 

esse tempo, a pessoa se sente mais no controle e em alguns casos, recebe 

reconhecimento marcante de algum tipo. Pessoas passando por esse trânsito, 

frequentemente encontram-se mais competitivas, agressivas, determinadas e intensas. A 

pessoa frequentemente tem mais resistência física e pode devotar ela mesma 

inteiramente e intensamente em um projeto selecionado. O projeto pode se tornar uma 

obsessão e muito trabalho pode ser feito. Verifica as casas com Áries na cúspide(s); a 

casa contendo Marte e a casa que Plutão está transitando para áreas onde possíveis 

mudanças adicionais vão ocorrer.  
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Ao Júpiter natal-  

Mudanças nas crenças religiosas, filosofias e visões da pessoa. Com a conjunção, 

quadratura, e oposição, essas podem ser drásticas. Com o trígono e sextil, as crenças da 

pessoa podem ser aprofundadas e fortalecidas. Verifica a casa(s) com Sagitário na 

cúspide, a casa contendo Júpiter e a casa que Plutão está fazendo o trânsito.  

Ao Saturno natal-  

Pode haver mudanças nas crenças fundamentais da pessoa. O conceito de realidade da 

pessoa pode atravessar mudanças permanentes. Iluminação pode ser em forma de 

sublevação. Esse trânsito costumeiramente afeta os assuntos da casa(s) que tem 

Capricórnio na cúspide e a casa contendo Saturno. Saturno também rege pessoas velhas 

e pode haver mudanças em relação a elas se a pessoa tem alguém no círculo pessoal 

dela. Olha para a casa onde Plutão está fazendo o trânsito. 

Ao Urano, Netuno e Plutão natais- 

Eu descobri que quando Plutão transitando contata esses planetas natais, os assuntos 

que sofrem mudança estão dentro das cúspides da casa que contém os signos que elas 

regem. Aquário, para Urano, Peixes, para Netuno, e Escorpião para Plutão em aspecto a 

ele mesmo. Com Urano, em casos raros, pode haver alguma mudança ligada a liberdade 

ou falta de liberdade para a pessoa; Netuno, drogas, música, arte, álcool, Plutão a si 

mesmo é uma influência geracional. Assuntos com a casa com Escorpião na cúspide 

podem sofrem mudanças.  

Ao regente do mapa-  

Além do dito acima, haverá mudanças maiores e permanentes. Olha para a casa onde o 

Plutão transitando está nela para ver que áreas da vida da pessoa elas vão afetar.  

Ao regente da 2ª casa- financeira, ou mudanças materiais.  

Ao regente da 3ª casa- mudanças no pensamento, irmãos/irmãs, parentes, vizinhos. 

Ao regente da 4ª casa- mudanças no lar, família, a mãe.  

Ao regente da 5ª casa- mudanças em relação a crianças; um nascimento, mudanças em 

relação a atletismo ou projetos criativos.  

Ao regente da 6ª casa- mudanças na saúde e/ou trabalho. 

Ao regente da 7ª casa- casamento, divórcio, algumas vezes problemas legais, 

mudanças em relação a parceria. 

Ao regente da 8ª casa- mudanças nas finanças conjuntas, débitos, sexo.  

Ao regente da 9ª casa- início ou término de ensino superior (universidade), possível 

imigração de longa distância, possível mudança em crenças/filosofias religiosas.  

Ao regente da 10ª casa- mudança na carreira  
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Ao regente da 11ª casa- permanentemente se juntar a um grupo ou organização, 

amizades ou rupturas permanentes com os mencionados acima. Mudanças permanentes 

nos objetivos. 

Ao regente da 12ª casa- mudanças na consciência, em casos raros, aprisionamento ou 

encarceramento. Boa hora para estudos ocultos, entendimento espiritual, meditação e 

cura.  

PLUTÃO PELAS CASAS:  

Plutão cruza o Ascendente- 

Haverá mudanças maiores. Uma mudança de longa distância, mudanças nos 

relacionamentos, uma pausa na carreira, obtenção de poder/posição. A vida da pessoa 

nunca mais será a mesma outra vez.  

Plutão pela primeira casa- Plutão permanece nessa casa em qualquer lugar de 12- 31 

anos. Durante esse tempo, mudanças drásticas no eu podem ocorrer. Mudanças físicas 

tais como perda de peso, auto aperfeiçoamento, obsessão com o eu e objetivos da 

pessoa, realizações pessoais. Esse trânsito é costumeiramente positivo, mas em casos 

raros, as mudanças que alteram a vida podem ser para o pior.   

Plutão pela segunda casa- obter dinheiro e posses materiais podem se tornar 

obsessão, pode haver mudanças drásticas nessas áreas. Ganhar grandes quantias de 

dinheiro, ou grandes perdas pode ocorrer. Uma esmagadora necessidade por segurança, 

costumeiramente financeira.  

Plutão pela terceira casa- ênfase na comunicação, vizinhos, irmãos/irmãs, a 

comunidade e ambiente imediatos. Computadores, viagem de curta distância, escrita. 

Pensamento pode se tornar mais intenso. Meditação, contemplação, obsessão com 

obtenção de conhecimento, relacionamento profundo com irmãos. Obsessão com fazer a 

diferença na comunidade ou ambiente.  

Quando Plutão cruza o fundo-do-céu (IC), há mudanças em relação ao lar e a família. 

Mudanças de longa distância e mudanças de residência são comuns. Se outros fatores 

no mapa apoiam, pode haver casamento. Pode haver divórcio, males, morte na família, 

mas em muitos casos, uma mudança de residência. Mudança na carreira também são 

possíveis.  

Plutão pela quarta casa- Reparos maiores do lar e propriedade, nós familiares podem 

ser aprofundados ou rompidos, pessoas chegando para viver na sua casa e/ou pessoas 

deixando. Mudanças dentro da família, anciãos, a mãe, em casos muito raros, morte, já 

que essa é uma casa de términos. Mudanças no que diz respeito à propriedade 

comprada/vendida.  

Plutão pela quinta casa- Plutão aqui frequentemente significa o nascimento de crianças, 

especialmente quando outros planetas estão em contato. Obsessão com treino físico, 

atletismo, exercício. Intensos projetos criativos, apaixonados casos amorosos. Apostas 

nessa hora pode se tornar um vício. Em casos muito raros, vencer nas apostas. Uma 
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necessidade forte por reconhecimento. Algumas vezes obsessões por amor unilateral 

ocorrem.  

Plutão pela sexta casa- A saúde da pessoa pode se regenerar, e pode haver cura. 

Mudanças na dieta, cuidado do corpo da pessoa. Situações de trabalho intenso onde 

você trabalha muito, costumeiramente trabalho braçal.  Mudanças no emprego, carreira. 

Essa é uma boa hora para cura. Pode haver tendências de vício em trabalho. Em casos 

raros, doenças e mudanças negativas na saúde.  

Plutão cruza o Descendente- Mudanças nos relacionamentos. Se a pessoa é casada, 

frequentemente morte do cônjuge ou divórcio. Se a pessoa é solteira, pode haver 

encontro com a alma gêmea da pessoa; uma união totalmente consumidora. 

Plutão pela sétima casa- Parcerias de todos os tipos vão passar por mudanças maiores 

e nunca mais serão as mesmas. Em novos relacionamentos amorosos, haverá 

profundidade extrema de sentimento. Pode haver também problemas legais significantes. 

Os outros vão exercer influências fortes e incitarão mudanças pessoais na pessoa que 

tem a 7ª casa sendo transitada por Plutão. Atrações a tipos dominantes e secretos, 

daquelas em posições de poder. Pode haver parcerias formadas, alianças de negócios 

ou associações amorosas/sexuais com pessoas em posições de poder. Algumas vezes 

essas são mantidas em segredo.  

Plutão pela oitava casa- mudanças nos débitos, finanças conjuntas. Declaração de 

falência. Obsessão com os mistérios da morte, o oculto e sobrenatural. Em casos raros, 

morte. Legados e mudanças maiores de todos os tipos podem ocorrer com Plutão 

transitando a oitava casa. Obsessão com fetiches e sexualidade intensa.  

Plutão pela nona casa- Mudanças nas crenças religiosas, fanatismo nas crenças, 

viagem de longa distância ou imigração, essa é uma boa hora para aprendizado e 

educação. Nessa hora, a pessoa pode atrair professores poderosos para melhor ou para 

pior. Pode haver mudanças em relação aos sogros ou aos parentes do parceiro. Esse 

trânsito significa envolvimento intenso com religião, outras culturas, metafísica, filosofia, 

educação, e a lei. Também, um segundo casamento é possível, já que a 9ª casa rege o 

segundo relacionamento principal (casamento). 

Plutão cruza o Meio-do-céu- Carreira e mudanças maiores na vida em relação a 

posição e status, para melhor ou para pior.  

Plutão pela décima casa- Mudanças na carreira, obsessão com ficar à frente e poder. 

Pode haver mudanças em relação ao pai. Tendências ao vício em trabalho e ambições 

fortes. Há uma possibilidade para fama, vir diante o público, reconhecimento especial e 

honras. A pessoa nessa hora talvez seja nomeada a uma posição de poder.  

Plutão pela décima-primeira casa- mudanças em relação a amigos, objetivos e grupos. 

A pessoa nessa hora talvez, se junte a um grupo, ou organização permanentemente. 

Amigos poderosos e influentes podem entrar na vida da pessoa nessa hora. Obsessão 

com objetivos e ambições. A pessoa pode ser colocada em uma posição de poder em um 

grupo ou organização. Amizades vão começar e outras vão acabar durante esse trânsito.  
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Plutão pela décima-segunda casa- Esse trânsito pode ou ser para melhor ou para pior. 

No pior, inimigos poderosos e mortais podem entrar na vida da pessoa, encarceramento 

e aprisionamento a longo prazo, doenças que são duradouras e/ou permanentes, 

isolamento. A pessoa, nessa hora, pode ter um desejo intenso por estar sozinha, ou isso 

pode ser forçado sobre a pessoa pelas circunstâncias. Pode haver restrição e 

confinamento, mentalmente ou fisicamente.  

Ao sublimar essa energia, meditação, buscas metafísicas, exercícios de empoderamento 

psíquico e outras formas de aplicação do estudo oculto devem ser consistentemente 

trabalhados. Essa é uma boa hora para desenvolver poderes intuitivos e energia 

psíquica.  

Segredos nessa hora são de importância incomum. A pessoa pode estar envolvida em 

pesquisa, ou algum tipo de atividades secretas.  

 

Predição em Astrologia 

 

Entender o básico é muito importante na predição.  

Há vários métodos de predição.  

1. Progressões: Um dia representa um ano na vida, usando uma efeméride.  

2. Trânsitos: Onde os planetas estão no céu em um determinado momento e como eles 

afetam os planetas no mapa da pessoa.  

3. Retornos Solares: quando o Sol volta ao grau e minuto dele, um mapa vale para o ano 

inteiro.  

4. Retornos Lunares: quando a Lua volta a grau e minuto dela, um mapa vale para o mês 

inteiro.  

5. Progressões do arco solar: Os planetas estão progredidos até que o Sol progredido 

tenha viajado; um dia por um ano, usando uma efeméride.  

6. Dia regresso para os planetas do ano: Ao invés de avançar, eles voltam desde a data 

de nascimento.  

Para conseguir uma realmente clara e precisa imagem dos eventos que vão ocorrer na 

vida, a pessoa deve misturar todas as interpretações dos métodos acima. Tome TUDO 

em consideração. Quanto mais aspectos de suporte e afins, mais certo é que as 

previsões precisas podem ser feitas. Quando um evento importante está para se 

manifestar na vida da pessoa, isso pode frequentemente ser visto em todos os métodos 

de predição acima. 

 

UM DIA PARA UM ANO: PROGRESSÕES  
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Progressões um dia para cada ano são usadas para o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, 

e aos quatro ângulos [ascendente, meio-do-céu, fundo-do-céu, e descendente]. Os 

planetas externos movem-se muito lentamente para esse método. As datas da meia-noite 

e meio-dia determinam os 6 meses para um ano em questão; isso é especialmente útil no 

mapa do curso da Lua, já que ela se move mais rápido do que os outros planetas.  

Um dia para um ano. Por exemplo, se você tem 25 anos, conte para a frente desde sua 

data de nascimento, começando um dia após sua data de nascimento até 25 dias, 

usando uma efeméride. Se há planetas nessa data em aspecto a seus planetas natais 

dentro de 1-2 graus no orbe, um evento vai ocorrer na sua vida. Por exemplo, se teu Sol 

natal [na hora de seu nascimento] está 20 graus em Virgem e você acabou de completar 

25 anos, você conta a página até 25 dias após sua data de nascimento e digamos que 

você encontre Vênus agora em 19 graus, quase 20 graus em Virgem, tenha certeza de 

que, dentro de um ano, você vai estar envolvido em um muito significante interesse 

amoroso, relacionamento ou possível casamento. Com os mapas astrológicos online, a 

pessoa não tem que usar cálculos antiquados. O dito acima é para sua informação, sobre 

como isso funciona.  

 

TRÂNSITOS:  

Trânsitos são onde os planetas estão agora no céu acima, e os aspectos [se houver] eles 

estão fazendo em relação a seus planetas natais. Novamente, se aspectos significantes 

são feitos, eventos vão ocorrer dado as naturezas dos planetas envolvidos. Trânsitos 

cobrem os planetas que se movem mais lentamente: Marte [quando retrógrado], Júpiter, 

Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Em alguns casos, o Sol, Mercúrio ou outro planeta que 

se move mais rápido pode agir como um gatilho, mas não como uma influência maior. 

Eclipses e lunações são importantes também aqui. 

Os graus do orbe são maiores com trânsitos em contraste os orbes de 1-2 graus com 

progressões. Orbes são os graus que os planetas têm influência. Em astrologia natal, os 

orbes para planetas transitando são 8-10 graus para os aspectos Maiores: a conjunção, a 

quadratura, o trígono e a oposição. Com os aspectos menores tais como o sextil, o orbe 

de influência é 5-6 graus. O semi-sextil, quintil, semi-quadratura tem apenas 1-2 graus de 

influência em relação aos orbes deles. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha o 

Júpiter dela em 2 graus de Virgem e o Plutão dela em 7 graus de Virgem. Isso é uma 

conjunção já que os dois planetas estão dentro de 5 graus do orbe. Há cinco graus 

separando Júpiter e Plutão aqui. Agora, digamos que se Plutão estava em 18 graus de 

Virgem, a conjunção não se aplicaria, pois há 16 graus entre os dois planetas, 

influenciando uma conjunção muito ampla.  

Lembre-se, para planetas progredidos os orbes são estreitos: 1-2 apenas.  

Por exemplo, digamos que Plutão está em quadratura com a Lua da pessoa, indicando 

uma mudança doméstica significante. A Lua está 11 graus em Peixes. Plutão está agora 

em 16 graus de Sagitário. Plutão ainda tem influência. Eu descobri que quanto mais 

próximo o aspecto em MUITOS casos, o evento vai ocorrer, mas tem algumas instâncias 

onde o evento ocorreu quando os planetas estão separados por 9-10 graus. Portanto, 
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Plutão vai ter influência sobre a Lua do exemplo acima até que ele passe 21 graus de 

Sagitário, e saia do orbe. 

Eu tenho também encontrado em muitos casos, um planeta transitando que se aproxima 

de um planeta natal dentro de 2-4 graus, até antes disso resultar em uma conjunção 

exata com aquele planeta, isso pode redefinir um evento. Esteja consciente de que 

qualquer planeta se movendo devagar se aproxima dentro de 5 graus de um planeta 

natal. Se nada acontece, esteja ainda consciente, já que eventos podem ocorrer a 

qualquer hora quando o planeta transitando está dentro do orbe do planeta natal. Isso 

também inclui planetas retrógrados. Quando o planeta retrógrado passa sobre o planeta 

natal, então estaciona e volta retrógrado, quando isso está dentro do orbe do planeta 

natal, isso pode redefinir um evento. Quanto mais próximo isso ocorre ao planeta natal 

em graus, mais probabilidade de o evento ocorrer.  

 

RETORNOS SOLARES:  

O próximo ano astrológico da pessoa, sempre começa na data de nascimento da pessoa. 

O tempo exato que o Sol transitando conjunta o Sol natal em grau, minuto e segundo, um 

mapa é feito que revela as influências planetárias para o ano que está vindo. Informações 

adicionais são dadas ao fazer um mapa quando o Sol transitando estiver em quadratura 

[é 90 graus] e oposto [180 graus] ao Sol natal. Isso vai reduzir o ano em partes de três 

meses. 

Por exemplo digamos que teu Sol está 10’44”16 em Gêmeos. Quando o Sol transitando 

chegar a 10’44”16 de Gêmeos, o tempo exato que isso ocorre, um mapa é feito. Quando 

o Sol transitando estiver em 10’44”16 em Virgem [90 graus de distância], um mapa é feito 

e é chamado de “retorno trimestral”. O retorno trimestral tem menor influência do que o 

retorno solar e basicamente age como um cronômetro para os eventos preditos no mapa 

de retorno solar. Quando o Sol está 10’44”16 em Sagitário [180 graus de distância do Sol 

natal], isso marca aproximadamente seis meses desde a data de nascimento da pessoa. 

Eu constatei em muitos casos [mas não todos], eventos preditos no retorno solar 

frequentemente se manifestarem após o Sol transitando se opor ao Sol natal em 180 

graus. Mapas solares de seis meses tem mais influência do que mapas trimestrais, mas 

novamente, isso não é uma regra. Quando o Sol transitando está 10’44”16 em Peixes, 

você tem os últimos três meses de seu ano.  

Em um retorno solar os graus são MUITO importantes, mas muitos astrólogos famosos 

que escrevem os livros não sabem disso ou muito mais em como interpretar eles para 

esse assunto. O retorno solar deve ser misturado com as progressões, trânsitos e outros 

dados preditivos. 

Por exemplo, digamos que com seu mapa de retorno solar, o meio-do-céu está 0 graus 

em Touro, com o regente do mapa de retorno solar, o Sol [com Leão no ascendente do 

retorno solar] conjunto à Lua na segunda casa [dinheiro]. [Luas Novas em um retorno 

solar são muito significantes e indicam começos importantes], junto com o regente do 

meio-do-céu no retorno solar, Vênus na 1ª casa, colocando ênfase na 10ª casa de 

carreira para próximos eventos. Planetas na primeira casa de um retorno solar coloca 
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uma ênfase nos eventos da casa que eles regem no mapa de retorno solar e também no 

mapa natal. As chances são, com as influências acima, a pessoa vai começar uma nova 

carreira.  

 

RETORNOS LUNARES:  

Retornos lunares são muito similares aos retornos solares, com a exceção que eles são 

feitos para a Lua da pessoa a cada mês. Retornos lunares revelam eventos para cada 

mês. O retorno solar tem mais influência para predizer eventos ao longo do ano da 

pessoa. O retorno lunar vai refletir os eventos preditos com o retorno solar, e 

frequentemente agir como um cronômetro.  

 

PROGRESSÕES DO ARCO SOLAR:  

Progressões do arco solar são boas para progredir os planetas externos, já que eles se 

movem muito lentamente para o método um dia para um ano. Descobri que estas são 

mais fracas em influência, do que as progressões padrão. O Sol move um certo número 

de graus a cada dia. Tal como as progressões um dia para um ano, conta-se o número 

de dias na idade. Olha para a posição do Sol nessa data. Ele se moveu um certo número 

de graus. Adiciona esse número de graus a todos dos planetas natais. Orbe de 1-2 graus 

ainda se aplica aqui e se há um aspecto/s a pessoa vai experimentar um evento.  

 

PLANETAS REGRESSOS:  

Eles são um tanto fracos. Regressões são principalmente usadas para revelar tendências 

nas vidas passadas. Você conta os anos para trás.  

 

O sincronismo da tua magia com a Lua 

Sincronizar tua magia com as fases da Lua é essencial para o sucesso. A regra de ouro é 

lembrar que magia branca é melhor feita enquanto a Lua está crescente (aumentando na 

luz; nova para cheia). A melhor hora é tão próximo a Lua Cheia quanto possível. Feitiços 

de amor, conseguir um novo emprego, sucesso financeiro, e assim por diante. 

Quando a Lua é minguando (diminuindo na luz; cheia para nova), essa é a melhor hora 

para ter sucesso na magia negra e trabalhos de destruição, a melhor hora é tão próxima 

a Lua Nova quanto possível. A Lua minguante é também uma boa hora para terminar 

coisas, feitiços de banimento e terminar maus hábitos pessoais, perder peso. 

Lua em Áries 

Projetos iniciados quando a Lua está em Áries frequentemente se iniciam com muito 

entusiasmo, mas tendem a não durar. Essa é uma boa hora para incitar conflitos, energia 

em alta, o eu, o meu, guerra, facas, armamento, armas de fogo, rápido mas não 

duradouro, fogo, coisas afiadas, metais, ousadia, defender você mesmo, tomar riscos, 
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independência e incitar acidentes. NÃO tem procedimentos cirúrgicos feitos na cabeça ou 

rosto nessa hora. Magia regida por Marte tem melhor resultado nessa hora. 

Lua em Touro 

Projetos iniciados quando a Lua está em Touro são costumeiramente permanentes ou 

duradouros, especialmente quando feitos quando a Lua está nos dez primeiros graus do 

signo. Dinheiro, finanças, posses, coisas materiais, sensualidade, terras, ganância, 

permanência, riqueza, coisas que aumentam o valor, empréstimos, entidades bancárias, 

resultados lentos mas duradouros, atrasos de tempo. NÃO tenha procedimentos 

cirúrgicos feitos no pescoço ou garganta nessa hora. Magia regida pela Terra e Vênus 

tem sucesso nessa hora.  

Lua em Gêmeos 

Comunicações, viagens de curta distância, uma Lua em Gêmeos é dualista por natureza 

e rege sobre roubos, fraudes, passar a perna, parentes, irmãos e vizinhos e 

computadores. Gêmeos falta manutenção de poder e projetos iniciados quando a Lua 

está nesse signo tendem a mudar. Não é um bom signo para trabalhos de magia negra. 

Mais neutro por natureza. NÃO tenha procedimentos cirúrgicos feitos nos ombros, 

braços, mãos ou nervos nessa hora. Magia regida por Mercúrio tem melhor resultado 

nessa hora. 

Lua em Câncer  

Câncer rege sobre qualquer coisa para fazer com o lar, família, comida, nutrição, a mãe, 

mulheres em geral. Coisas tendem a durar, pois Câncer é um signo pegajoso. Bom para 

feitiços de amor, feitiços de clima, consagração de altar, abençoar a casa, mediunidade, 

empreendimentos psíquicos, incitar super sentimentalismo. Feitiços para o sucesso em 

comprar terras, comprar imóveis, um lugar decente para viver, e reconciliar membros da 

família são melhores feitos quando a Lua está nesse signo. NÃO tenha procedimentos 

cirúrgicos feitos no estômago nessa hora. Com relacionamentos amorosos ou 

casamentos iniciados quando a Lua está em Câncer, se as partes se separam, elas 

frequentemente tendem a reatar. Magia correspondente a Lua tem sucesso nessa hora. 

Lua em Leão 

Bom para qualquer coisa que tenha a ver com crianças, criatividade, bom para lançar 

feitiços de amor; romance, sucesso em apostas, em vencer, atrair ao centro do palco, 

carisma pessoal, homens em geral, o pai, passatempos, especulação, tomar riscos, 

investimentos, títulos e ações, autoridade e feitiços para ganhar posições de poder sobre 

os outros. NÃO tenha procedimentos cirúrgicos feitos no coração, espinha ou costas 

nessa hora. Leão é um signo fixo e os projetos iniciados quando a Lua está nesse signo 

tendem a durar. Trabalhos mágicos regidos pelo Sol tem sucesso nessa hora.  

Lua em Virgem 

Saúde, doença, bem-estar, coisas que exijam precisão e perfeição, higiene, nutrição, 

ervas, vitaminas, as forças armadas, vestuário, o local de trabalho, colegas de trabalho, 
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trabalhos de magia branca e cura para os outros, serviço para os outros. Coisas que 

envolvam detalhes. Hospitais, cura, a profissão médica, instituições, burocracia, 

formalidades, atenção aos detalhes. Virgem tende em relação a mudança. NÃO tenha 

procedimentos cirúrgicos feitos nos intestinos, ânus ou sistema digestivo nessa hora. 

Trabalhos mágicos regidos por Mercúrio tem sucesso nessa hora.  

Lua em Libra 

Boa hora para formar relacionamentos amorosos, casamentos, parcerias de todos os 

tipos ou lançar feitiços para assegurar o sucesso ou incitá-lo. Paz, diplomacia, 

negociação, matérias legais, trabalhos com duas pessoas, contratos, tomar pessoas para 

fazer o que você quer que elas façam facilmente e pacificamente. NÃO tenha 

proceidmentos cirúrgicos feitos nos rins ou região lombar nessa hora. É melhor para 

feitiços de amor.  

Lua em Escorpião 

Esse é um dos melhores signos para trabalhos de magia negra. Vingança, ódio, 

desabafo, expor segredos, feitiços de morte, cirurgia, transformação, obsessão, sexo 

puro, o oculto, o lado obscuro das coisas, extremos, pesquisa, feitiços de banimento, 

terminar coisas permanentemente, morte e morrer. Esse é um dos mais poderosos e 

intensos de todos os signos da Lua. Secreto, ardiloso, operações secretas, força de 

vontade, destruição drástica. Como seu signo oposto Touro, Escorpião é 

costumeiramente permanente. NÃO tenha procedimentos cirúrgicos feitos na pélvis, 

órgãos sexuais e reprodutivos nessa hora. Trabalhos mágicos regidos por Plutão tem 

sucesso nessa hora.  

Lua em Sagitário 

Religião, universidades, viagens, ensino superior, apostas, boa sorte, bom para magia 

cerimonial, melhor para magia branca, publicações, esportes, os ambientes externos, a 

lei. Executar algo grande. NÃO tenha procedimentos cirúrgicos feitos nos quadris ou 

coxas nessa hora. Trabalhos mágicos regidos por Júpiter tem sucesso nessa hora.  

Lua em Capricórnio 

Quando a Lua está em Capricórnio, esse é um outro momento excelente para trabalhos 

de magia negra. Depressão, crueldade, usar as pessoas viciosamente, resultados a 

longo prazo. Honras, posição social, responsabilidade, autoridade, estrutura, definir 

objetivos a longo prazo e planos para o futuro. NÃO é boa hora para buscar favores 

daqueles em posições de autoridade. Trabalhos mágicos e feitiços que realçam um 

atraso de tempo ou são duradouros, desperdício, manipular pessoas, negócios, 

banimento. NÃO tenha procedimentos cirúrgicos feitos nos ossos/sistema esquelético, 

dentes, ou joelhos nessa hora. Esse é um signo “cruel” da Lua. Trabalhos regidos pelo 

planeta maléfico Saturno são favorecidos nessa hora.  

Lua em Aquário 
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Amigos, grupos, relacionamentos platônicos, sociedade, eletricidade, trabalhos dentro de 

uma cova, computadores, tecnologia, individualidade, originalidade, liberdade, 

independência, humanidade, anarquia, o inesperado, raio caído do céu, gênio, revelação, 

objetivos e ideiais, chocar as pessoas. Esse é o melhor signo da Lua para feitiços de 

independência e quebra de situações restritivas. Liberdade e ir por si só. NÃO tenha 

procedimentos cirúrgicos feitos nas panturrilhas ou tornozelos nessa hora. Trabalhos 

regidos por Urano são favorecidos.  

Lua em Peixes 

Veneno, drogas, auto ruína, enganação, lamento, depressão, isolamento, insanidade, 

coisas psíquicas muito profundas. Bom para sucesso na meditação e em todos os 

objetivos psíquicos. Feitiços para enganar pessoas, segredos, trapaças, vulnerabilidade. 

Inimigos secretos, estados alterados. Esse é um dos melhores momentos para términos, 

especialmente quando a Lua está entre 20-30 graus do signo (tenha certeza que não é 

vazia). Cura psíquica pode ser feita. NÃO tenha procedimentos cirúrgicos feitos nos pés 

nessa hora. 

 

A Lua fora-de-curso (Lua Vazia) 

Sincronismo é tudo. Certas ações tomadas no tempo errado podem resultar em ou falha 

ou sucesso. Saber disso pode ser crucial na determinação do resultado. Conhecimento é 

poder e é a chave para tudo. O universo está trabalhando ou para você, ou contra você.  

Uma Lua fora-de-curso ocorre a cada par de dias mais ou menos, quando a Lua termina 

seu último aspecto a qualquer um dos outros planetas antes de entrar no próximo signo. 

Normalmente, isso dura apenas por algumas horas, a menos que todos os outros 

planetas estejam em graus iniciais. Nesse caso, isso pode durar um dia inteiro.  

A coisa importante a saber é se você começa um projeto em uma Lua vazia, ele mais do 

que provavelmente não se realizará. Projetos iniciados, papéis assinados, itens 

comprados, feitiços lançados e quase tudo iniciado nessa hora tem maior tendência a dar 

errado. Projetos iniciados durante uma Lua fora-de-curso de alguma forma nunca são 

finalizados ou são impedidos de concluírem. Crimes cometidos nessa hora raramente 

são levados à justiça. 

Candidata-se a um emprego ou vá a uma entrevista durante uma lua vazia e você mais 

do que provavelmente não será contratado. Planos feitos durante essa hora são 

frequentemente alterados mais tarde. Roupas compradas podem não servir 

adequadamente ou nunca usadas. 

Fazer empréstimos nessa hora; as chances são, de que você talvez nunca tenha que 

pagar de volta. Essa é uma hora que o universo está cheio de lacunas. A regra de ouro é 

o que é iniciado durante essa hora raramente se completa. Em muitos casos, essa é uma 

hora para fugir de coisas. 
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Essa NÃO é uma hora para fazer feitiços, já que eles vão mais do que provavelmente 

falhar. 

Para informação de quando a Lua é vazia, muitos livros anuais estão disponíveis. O Livro 

Llewellyn’s Moon Sign sai anualmente e tem essa informação. Esse livro pode ser 

comprado em muitos lugares e também através da Amazon.com. Efemérides também 

contém essa informação para aqueles de nós que sabem como ler elas.  

 

O sincronismo da tua Magia com os Planetas 

Tal como a Lua fora-de-curso, há horas que as energias do universo estão trabalhando 

contra nós. Quando certos planetas retrogradam, os planetas e o que eles representam 

lançam energias contrárias.  

Quando Mercúrio está retrógrado, trabalhos para adquirir conhecimento, verdade, 

intelecto; passar em exames e tudo relacionado à mente, comunicação, viagem, 

educação, literário, eletrônicos, e tudo também regido por Mercúrio, as chances são 

grandes contra o sucesso dessas coisas. Fazer feitiços/magia relacionados a essas 

coisas vão mais do que provavelmente resultar em falha.  

Quando Vênus é retrógrado, isso não é uma boa hora para amor, relacionamentos, 

compromisso, objetivos artísticos e assim por diante. Feitiços de amor vão 

inevitavelmente falhar ou resultar em desastre. Espere até que o período passe.  

Com Marte retrógrado, não é hora para fazer feitiços de vingança ou violência/magia 

negra. Eles podem ricochetear e voltar, já que o universo está trabalho em reverso. 

Feitiços para trazer paz e harmonia, como na família da pessoa são auxiliados nessa 

hora. Espere até que o período retrógrado esteja superado.  

Conhecendo a data de nascimento de um inimigo, você pode trabalhar magia negra com 

as energias dele nos mapas. Sempre que alguém tem um período de Saturno retrógrado 

(nós todos temos isso), você pode direcionar a energia negativa aos seus propósitos de 

vingança. O universo está trabalhando contra essa pessoa durante o trânsito de Saturno 

ruim. Saturno retrógrado sobre os planetas pessoais, pela primeira casa ou a uma 

extensão menor, nos planetas progredidos, essa é a pior hora na vida da pessoa. O pior 

de todos é Saturno retrógrado no regente do mapa; você pode apenas saber disso 

conhecendo a data de nascimento.  

Por outro lado, Júpiter retrógrado é uma benção. Júpiter retrógrado sobre um Vênus de 

um amado ou desejado, é igual Urano, Netuno ou Plutão em relação ao amor; um feitiço 

de amor em direção a essas energias pode ser muito eficaz.  

Júpiter retrógrado sobre seus planetas pessoais, feitiços de amor, dinheiro/sucesso, 

promoções e tudo também pode vir em abundância com a direção apropriada. Júpiter 

retrógrado é onde nós temos sorte e oportunidades. Tomar o controle desse período e 

direcionar as energias vai resultar em nosso sucesso. 
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Mercúrio Retrógrado 

Minha filha recentemente viajou a outra cidade para encontrar com os irmãos dela nas 

férias. Com certeza, Mercúrio estava retrógrado no meio do caminho na semana e ela no 

voo direto para casa foi cancelado e ela acabou tendo que passar a noite em um hotel 

pago pela companhia aérea. Ela teve que se organizar para apanhar o próximo voo 

disponível para casa, mas ela teve que trocar de avião e sentar por 10 horas na escala 

em Houston. Isso é muito típico de Mercúrio retrógrado.  

Eventos históricos notáveis afetados por Mercúrio retrógrado incluem: 

 O afundamento do Titanic [Abril de 1912] 

 A sabotagem do Hindenburg [1937] 

 O afundamento da Armada Espanhola em 1588 [um vendaval inesperado soprou] 

 Colombo partiu para a Índia e por acidente acabou na América [1492] 

 O jato fretado da Atlanta Art Association caiu em Paris, matando 130 [1962]. 

 O astronauta Gordon Cooper experimentou mau funcionamento do radar, o que  

causou atraso e foi forçado a fazer entrada manual na missão final do Programa 

Espacial Projeto Mercury [1963] 

 O satélite da Comunicação Espacial Européia explodiu após a decolagem [1977] 

Avião Paquistanês caiu na Arábia Saudita e matou 156; Avião Neozelandês caiu 

na Antártida matando 257 [ambos em 1979]. 

 O jato Jumbo da Delta Airlines caiu no Aeroporto de Dallas/Fort Worth e matou 

137 [1985] 

 Operações de telefone da AT&T ficaram interrompidas por 9 horas [1990] 

 Telescópio Espacial Hubble ficou em órbita por sete anos após a data do 

lançamento, com problemas imediatos de comunicação [1990] 

 Voo JAL 123 – a queda do voo Japan Airlines 123 em 1985 é desastre aéreo único 

com o maior número de fatalidades. Nessa queda, 520 morreram a bordo do 

Boeing 747.  

 3 de Março de 1974, voo 891 da Turkish Airlines, um McDonnell Douglas DC-10, 

caiu em uma floresta a nordeste de Paris, França. O avião londrino caiu logo 

após decolar do aeroporto de Orly. Todas as 346 pessoas a bordo morreram. 

 Em 1º de Setembro de 1983, um interceptador soviético Sukhoi Su-15 abateu o 

voo 007 da Korean Airlines após ele entrar no espaço aéreo soviético, matando 

todos os 269 passageiros e tripulação [Mercúrio estacionário, indo para 

retrógrado]. 

 4 de Janeiro de 1990, desastre ferroviário de Sukkur: um Karachi Bahauddin  

Express de Multan colidiu de frente com 67 trens de carga na estação de Sangi, 
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Sukkur, Sindh, Paquistão. Em um acidente causado por erros de trabalhadores 

ferroviários na mudança de trilhos. Paquistaneses estimam oficialmente a morte 

de 307 pessoas, e outras 500 mais feridas.  

A lista é interminável e o dito acima é alguns exemplos notáveis. É claro, que isso não 

significa que todo voo, barco ou viagem de trem, etc., esteja condenado, já que muitos 

desastres ocorrem quando Mercúrio NÃO estava retrógrado e é claro, muitas viagens 

chegaram aos seus destinos em segurança quando Mercúrio ESTAVA retrógrado. Minha 

colocação aqui é considerando Mercúrio retrógrado, se alguma coisa dá errado, as 

probabilidades são que isso pode muito bem dar errado. Planos de viagem tendem a 

serem afetados muito mais quando Mercúrio está retrógrado. Carros também quebram 

mais quando Mercúrio está retrógrado. Eletrônicos e todas as comunicações também 

experimentam falhas quando Mercúrio está retrógrado.  

Eletrônicos, tecnologia, todas as formas de viagem, todas as formas de comunicação, 

contratos, concessões, “NÃO ASSINE, NÃO COMPRE QUALQUER UM DESSES 

QUANDO MERCÚRIO ESTÁ RETRÓGRADO!”, computadores, estereofones, aparelhos 

de televisão… não é boa hora para lidar com armas, as mãos, os pulmões, o sistema 

nervoso, o nariz, o cérebro… telefones tendem a ficar confusos, a mídia experimenta 

falhas… 

Eletrônicos, carros, barcos, motocicletas; qualquer meio de transporte comprado quando 

Mercúrio está retrógrado ou quando está indo a retrógrado pode experimentar maus 

funcionamento e outros problemas, muito mais do que quando Mercúrio está direto. Isso 

também inclui assinar papéis importantes, concessões, documentos e afins. Você talvez 

negligencie uma frase ou estipulação importantes, ou alguma coisa pode precisar de 

mudança. Realizar testes e exames pode não ser tão fácil. Ônibus frequentemente 

entram em greve, pode haver protestos maiores ocorridos quando Mercúrio estava 

retrógrado, encontrar pessoas pode também dar errado, já que dar direções certas e 

precisas e comunicações estão desligadas, correio normal é mais do que provável que 

seja desviado e/ou atrasado.  

Uma coisa que Mercúrio retrógrado é favorável é para fazer edições e revisões. Essa é 

uma hora para ir revisar alguma coisa escrita, seu website, ou qualquer coisa que foi 

iniciada quando Mercúrio está direto e fazer edições, correções e afins. Pesquisa pode 

também ser favorável quando Mercúrio está retrógrado.  

Viagem, planejamento, comunicações, tecnologia, educação, transações de negócios; 

todas as áreas regidas por Mercúrio têm uma tendência mais forte para serem afetadas 

com falhas e atrasos. Planos são frequentemente alterados por circunstâncias 

inesperadas, tais como Colombo acabando na América ao invés da Índia [muito típico de 

Mercúrio retrógrado], suas cúspides da casa que contém Gêmeos e Virgem, e a casa 

com Mercúrio nela; os assuntos deles por também ir erradamente. 

© Copyright 2012, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457 



 

143 

 

Mensagens da Sumo Sacerdotisa Maxine coletadas no e-group de Astrologia do Joy of 

Satan 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/ 

 

Bem-vindos 

Esse novo e-group é para a discussão e aprendizado de astrologia. Astrologia é uma das 

disciplinas mais recompensadoras, já que ela revela muitos segredos e é um mapa da 

alma, mais é uma das mais detalhadas e difíceis de aprender. Os Ministérios da Alegria 

de Satan vão subir os recursos em pdf muito em breve na seção de arquivos. Tenha em 

mente, enquanto muitos textos de astrologia dão algumas informações precisas, como 

em muitos livros e materiais de aprendizado, há erros e em alguns, enquanto há algumas 

interpretações que estão corretas, muitas outras estão completamente erradas. Eu sei 

disso por mais de 35 anos de estudo. 

Eu vou estar aqui como o tempo permitir e tentar responder questões e publicar 

informação relacionada a astrologia. 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/
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Nodos da Lua 

Ambos os nodos norte e sul têm a ver com destino. O nodo sul é mais sério e tem 

conhecimentos de Saturno. Se o Nodo sul natal está conjunto ao ascendente ou regente 

do mapa no retorno solar, então tome cuidado. As influências podem ser imprevisíveis, 

dependendo dos laços da vida passada. O ano vai definitivamente ser o destino. 

Frequentemente, nos mapas dos amantes, amigos próximos, membros familiares e 

outros que são significantes na vida da pessoa, há ligações próximas do planeta da 

pessoa ao nodo sul da outra pessoa. Elas têm a ver com laços da vida passada para 

melhor ou para pior. 

Semi-sextis [por causa do orbe muito estreito de 1 a 1/2 graus em ambos os lados], e 

outros aspectos que são muito estreitos ou exatos no orbe estão também destinados; 

significando um evento destinado que vai ocorrer na presente vida. Isso é até maior se 

eles se combinam com o eixo nodal. 
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Inconjunção e yod 

Eu estou com tempo curto então eu vou responder muitas questões feitas aqui de uma 

vez. 

A inconjunção é um aspecto de ajuste de alguma maneira. Ele é um aspecto maior, eu 

descobri. Por exemplo, quando alguém tem um bebê, especialmente a primeira criança 

[mudança de vida maior], frequentemente, junto com outros aspectos pesados de trânsito 

e progressão, há também um planeta fazendo uma inconjunção. Digamos que alguém 

tenha um planeta lento se movendo posicionado natalmente na quinta casa das crianças, 

tais como Urano, nem sempre, mas muitas vezes, Urano transitando vai fazer uma 

inconjunção ao regente da pessoa, quando uma primeira criança nasce. Esse é apenas 

um exemplo. 

A configuração yod, como eu mencionei em outra publicação no grupo principal do JoS, é 

encontrado nos mapas daquelas que estão aqui por um propósito. Isso não é para dizer 

que todos que ESTÃO aqui por um propósito tem o yod. O yod é um único planeta 

fazendo inconjunção a dois planetas no aspecto sextil um ao outro. Pode também haver 

mais planetas se combinando, mas aquele é um yod clássico. Isso pode também 

envolver o eixo ascendente/descendente, que é exatamente esse alinhamento, é muito 

proeminente, quanto à pessoa que está aqui para um propósito. Agora, o que o yod 

significa está em algum ponto na vida da pessoa, um ajuste será necessário nessa área 

de uma mudança de vida que a pessoa pode executar o que elas foram destinadas a 

fazer aqui. Após anos de preparação e aprendizado, quando a pessoa está pronta, 

ele/ela vai experimentar uma mudança na vida onde adaptação as novas mudanças 

serão necessárias. Uma vez isso ocorra, ele/ela vai então ser trancada nisso e pode 

apenas ir em frente com a vida destinada. Quanto mais estreito o yod [mais exatos os 

aspectos], mais importante a função. 

Agora, tanto para 0 como 1 graus sendo usados na predição, isso é muito usado no solar 

e outros retornos planetários. Por exemplo, 0-1 graus de signos cardinais são 

excepcionalmente críticos, então há graus críticos. Esses são baseados nas mansões da 

Lua na astrologia Védica e são muito precisas. Quanto a astrologia Védica, eu descobri 

que muitas das interpretações deles são imprecisas, como com o uso do zodíaco sideral, 

mas quanto aos fundamentos dela- planetas benéficos e maléficos, casas e afins, 

misturando com astrologia Ocidental, muito mais pode ser interpretado e predicado com 

precisão.  

Agora, por exemplo, digamos que alguém tenha retorno solar com marte no retorno solar 

dela em 0 graus de Áries, com retorno solar com Áries na cúspide da sétima casa do 

casamento/parcerias. Por esse ser um grau excepcionalmente crítico, a pessoa pode ter 

certeza que dentro de um ano para esse retorno solar, um novo relacionamento amoroso 

ou interesse vai se manifestar, ou um compromisso maior em um relacionamento já 

estabelecido. Esse é apenas um. O ano de um novo relacionamento amoroso maior de 

significância tem muitos outros aspectos envolvidos e se o casal ficar junto, então há 

outros aspectos à quarta casa, planetas na quarta casa e assim por diante. Muitas das 

quais vão ser graus críticos, significando que os assuntos regidos pelas casas que esses 

planetas regem serão enfatizados durante o ano do retorno solar.  
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Retorno solar com Plutão na primeira casa do retorno solar indica que um “começo” na 

vida da pessoa, assim como um primeiro filho nascido ou alguma coisa significante que a 

pessoa nunca experimentou antes. 

Planetas próximos aos ângulos e nos graus críticos em um mapa natal indicam certas 

áreas da vida. 

Em relação à questão na 8ª casa- “Saturno” não é o regente natural da oitava casa. É 

Escorpião. Cada casa tem muitas áreas diferentes de regência/ênfase na vida. A oitava 

casa é sexo, morte, finanças conjuntas, e débitos. Ela é também a casa de intensidade e 

os planetas posicionados lá dentro tem um efeito emocional maior na vida como às casas 

que eles regem. Ela é também a casa de poder. Eva Braun teve uma Lua fora-de-curso 

regendo a sétima casa de casamento, posicionada na oitava casa dela. Regente da 7ª na 

8ª frequentemente indica a pessoa se casando com alguém em uma posição de poder e 

adicionada à Lua fora-de-curso, indicou um em um milhão – Adolf Hitler. Isso foi 

exclusivo do mapa dela.  

Alguém com um Stellium [agrupamento de três ou mais planetas] como você percebe 

está frequentemente presente no mapa de um mago natural, como tem um Stellium em 

Escorpião. Isso vem de uma vida passada no desenvolvimento da alma, mas é difícil lidar 

por causa dos sentimentos e emoções intensos que ele produz junto com uma 

necessidade muito forte por sexo frequente ou uma expressão sexual e se isso não é 

tratado adequadamente através de direção e meditação nessa vida, isso pode destruir 

[Plutão/Escorpião]. O que isso significa está em uma vida passada, o dono disso 

alcançou um certo ponto de desenvolvimento da mente, então morreu. Isso ainda está na 

alma e infelizmente, por isso muito de nossas vidas anteriores é esquecido, os poderes 

não são utilizados a menos que quem os tenha seja novamente atraído ao oculto e 

assuma a meditação de poder, onde isso foi deixado na vida anterior. Costumeiramente, 

em algum ponto, um mago anterior será atraído ao oculto e frequentemente auto 

aprendizado em relação a meditação e espiritualidade e quando direto, isso é muito 

positivo de se ter. 

Eu tenho observado dois exemplos desse dom, ambos nascidos no mesmo dia. A ginasta 

olímpica Nadia Comaneci, que tinha um Stellium em Escorpião e ele dirigia intensidade 

para ir ao topo e fazer história com 7 pontuações perfeitas nos Jogos Olímpicos de 

Montreal 1976 aos 14 anos de idade- ninguém antes tinha feito isso, e mudou a ginástica 

para sempre. Ela canalizou essa energia obsessiva no atletismo, que foi muito positivo 

para ela e levou ela ao topo. 
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Uma outra pessoa que foi um colega de trabalho anos atrás, eu fiz o mapa dele, ele 

nasceu no mesmo dia, 12 de Novembro de 1961; e não fiz nada para direcionar as 

energias potentes do Stellium em Escorpião, já que ele deixa as obsessões sexuais dele 

destrui-lo, com isso o Stellium pode influenciar a pessoa a exagerar nas coisas. Ele ficou 

por 18 horas no vestiário masculino da academia de ginástica onde ele trabalhava, em 

voyeurismo e se masturbando, isso era flagrante aos que se queixavam, e ele foi banido 

desse trabalho. Ele também teve outro comportamento destrutivo, tal que ele se deitou 

nas câmaras de bronzeamento por mais de uma hora até que ele tivesse placas roxas na 

pele e cheirasse como se estivesse cozido. O Stellium dele saiu de controle e nunca foi 

direcionado ou canalizado na vida dele. Ele foi arruinado por isso.    

Na astrologia védica, há três casas as quais podem ser de infortúnio e isso prova ser 

verdade- a sexta, a oitava, e a décima-segunda. Planetas lá dentro devem ser 

direcionados através de consciência e meditação de modo que as qualidades positivas 

deles se manifestem ao invés das negativas. Planetas nessas três casas são mais 

difíceis de lidar, a décima-segunda é a pior, então depois a 6ª e 8ª. 

Para aqueles de você que são jovens e nesse grupo, apenas saibam que através de 

Satan e meditação, coisas ruins no mapa podem ser sublimadas. Nenhum mapa é 

perfeito e todos tem o Saturno junto com outras coisas. Saber as coisas ruins potenciais 

no seu mapa dá a você uma ferramenta poderosa para mudar elas, uma coisa que 

aqueles sem isso não têm.  

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 
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Signos pelo grau 

Está ficando tarde para mim, então eu vou ser breve nisso. Eu pessoalmente descobri 

que os graus são dos mais importantes aspectos em astrologia. Isso é o que faz o mapa 

individual e adiciona muito mais insight a predição. Eu tenho uma página da web sobre 

isso no JoS. Eu peço desculpas, muito da informação lá está muito velha e algumas mal 

escritas por volta de 10 anos. Eu tenho pouco tempo, mas vou tentar corrigir isso quando 

eu puder.  

Eu sempre misturo astrologia védica, os fundamentos e interpretações com a astrologia 

ocidental. Eu leio o zodíaco tropical, pois eu descobri que ele é altamente preciso. Na 

astrologia védica, há o que é chamado “mansões da Lua”. Elas são os chamados graus 

críticos.  

0 e 29 de todos os signos, com 29 conhecido como um grau “anarético”. 13 e 26 de 

signos cardinais. 

9 e 21-22 de signos fixos. 

4 e 17 de mutáveis também conhecidos como signos comuns. 

15 graus de signos fixos; há um termo para ele na astrologia védica, mas eu não lembro 

agora. Tentando achar a palavra na internet, eu apenas vi quão pouco as pessoas sabem 

de astrologia. Muito autores de astrologia ignoram os graus. 

Eu também percebo através de minha própria pesquisa, além disso ao Netuno 

proeminente, onde a pessoa manipula mal as energias [insanidade], 25 graus de Leão é 

proeminente nos mapas de assassinos em série. É claro, isso é manipulação incorreta 

dessas energias, mas 25 de Leão, embora menor do que 15 de Leão causa problemas. 

No encerramento, POR FAVOR NÃO FIQUE CHATEADO QUANDO VOCÊ É NOVO E 

OLHA SEU MAPA ASTROLÓGICO! NENHUM MAPA É 100% BOM OU RUIM. TODOS 

TEMOS UM SATURNO, ÁREAS DE PROBLEMAS E AFINS, MAS ATRAVÉS DE 

MEDITAÇÃO, ELES PODEM SER DIRECIONADOS E SUPERADOS. SABER QUANDO 

VOCÊ ESTÁ EM UM PERÍODO RUIM, COMO UM SATURNO TRANSITANDO NOS 

SEUS PLANETAS PESSOAIS, PODE AJUDAR VOCÊ A SE PREPARAR DE ANTEMÃO 

ATRAVÉS DA MEDITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA AURA PROTETORA FORTE, E 

SEJA CUIDADOSO DURANTE ESSE PERÍODO! MUNIÇÃO TAMBÉM É PREVENÇÃO! 

ISSO É UM PRESENTE! 
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Saber é sobre o que é astrologia. Eu tive um momento difícil quando eu comecei a ler 

meu mapa aos 15, e vi todas as coisas ruins, que já estavam muito evidentes na minha 

vida. Eu aprendi durante os anos, astrologia não fez nada além de me ajudar, uma vez e 

outra. Astrologia, com as outras disciplinas ocultas é um presente maravilhoso de Satan. 

Saber alguma coisa e o porquê é metade da batalha. Assim, você pode trabalhar e 

mudar isso. 

E acima de tudo, eu me deparei com mais besteira, ignorância evidente e porcarias, 

especialmente na internet, escritas por pessoas que apenas não sabem. Não tome tudo 

que você lê no sentido das interpretações astrológicas como um fato, especialmente se 

isso é infortúnio. Eu tenho visto casos intermináveis onde o escritor estava errado.  

O presente da astrologia de Satan está aqui para nos ajudar durante a vida. Isso não é 

uma coisa terrível ou negativa. Astrologia é uma amiga. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich  

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Configuração Balde e Saturno na 4ª casa 

Nós agora temos alguns livros na seção de livros, incluindo “Dynamics of Aspect 

Analysis”, mas infelizmente, os arquivos não podem ser subidos a menos que eles sejam 

muito pequenos. Um livro que é facilmente disponível e que pode ser baixado de muitos 

sítios é “The Only Way to Learn Astrology” by Marion D. March e Joan McEvers.  

Esse livro vem em três volumes e se torna mais fácil para aqueles de vocês que são 

novos na astrologia, a entender o básico. Eu li esses livros há muitos anos atrás. 

Tenha em mente, muitas das interpretações são bem-vindas. Muitos autores escrevem 

*sobre* astrologia, mas usam teoria em relação a limitado entendimento dos planetas e 

afins. Muito do meu conhecimento veio de anos de estudo e também de estudos de caso 

e aprendizado por conhecer os mapas que eu fiz e também das vidas de pessoas 

notáveis. Mapas astrológicos de pessoas notáveis podem ser encontrados por toda a 

web.  

Ler biografias e comparar o mapa tanto na personalidade e eventos ajuda. 

Astrologia é a mais difícil e detalhada de todas as disciplinas ocultas. Cada mapa é tão 

individual quanto as digitais de uma pessoa. Há detalhes intermináveis em relação a 

astrologia. Um pequeno conselho…não tome qualquer coisa que você ler um livro de 

astrologia como fato até que você tenha certeza. Eu li muita porcaria durante os anos que 

estavam totalmente erradas nos livros de astrologia. 

Por exemplo, com um caso de biografia de uma pessoa notável…eu vi muitos livros por 

aí onde o autor escreve sobre certos padrões de planetas, configurações e tal, mas as 

interpretações são nada além de bobagens e insinuações.  Em outras palavras…eles não 

sabem. 

Por exemplo a estrela de cinema Marilyn Monroe. Ela teve uma infância trágica. A mãe 

dela ficou louca quando Marilyn estava com 5 anos de idade. Ela nunca teve uma família 

e ela nunca conheceu o pai. Desde os cinco anos, ela voltava e saia de orfanatos para 

famílias adotivas onde eles apenas levaram ela durante a depressão por um pouco de 

dinheiro extra que veio com ela. Ninguém queria ela e viveu a vida com cicatrizes 

emocionais profundas por isso. 

O mapa dela tinha Saturno na quarta casa [muito comum com problemas familiares, 

especialmente emocionais, sendo indesejada, abusada e negligenciada pela família, se 

houver uma família; também problemas com a mãe pois a mãe é regida pela quarta 

casa].  

Saturno no mapa dela está na alça de uma configuração balde. O planeta na alça dirige o 

mapa inteiro, dando a ele poder extra e ênfase na vida. O Saturno dela está em 21 graus 

de Escorpião, indicando perda, então aqui é fácil ver que não havia família, e uma mãe 

ausente. Esse Saturno também estreitamente em quadratura a Lua dela, amplificando 

problemas relacionados a mãe. Escorpião na cúspide da 4ª casa, com Plutão regente 

bem conjunto a cúspide da décima-segunda, adiciona mais ênfase no dito acima, e Marte 

co-regente [Marte co-rege Escorpião com a interpretação do mapa], na oitava casa, 
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conjunto a Urano de separação mostra uma mãe ausente. Como a conjunção está na 

oitava casa, os sentimentos sobre isso são profundos. Quando você conseguir tudo isso, 

a vida estará fadada por alguma razão. 

Planetas na décima-segunda casa são frequentemente infortúnios. 

Um outro caso, o de um homem cujo mapa eu fiz anos atrás, ele tinha a configuração 

balde. O mesmo vale com a funda e o ventilador, já que há um planeta destacado que 

está longe do resto. Ele tinha Júpiter em Áries como o único planeta. Esse homem era 

incrivelmente egoísta e um usuário total ao ponto de a família desprezar ele. Júpiter em 

Áries é sempre egoísta, mas quando ele está na “alça” de uma configuração balde, 

ventilador, ou funda, seus efeitos são muito mais pronunciados. 

Eu vou tentar dar dicas e lições aqui conforme meu tempo permite. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Sol em conjunção com planetas 

Muito disso é astrologia de “livro de receitas”. O Sol *pode* causa queimaduras, pois com 

o caso de um Sol progredido fazendo uma conjunção a Plutão, que em muitos casos é 

uma queimadura ao ponto de um colapso nervoso na vida, quando isso ocorre por 

progressão. 

Esse aspecto, contrariamente a muitas teorias, nem sempre afeta a mente 

negativamente, pois eu tenho visto ele nos mapas de gênios. Também, ao mencionar 

gênios, eu fiz um mapa para uma mulher com um QI de 185. Ela tinha um aspecto exato 

Mercúrio/Urano que estava alinhado com o ascendente dela no grau exato.  

Urano está associado com gênios e é a Oitava Maior de Mercúrio. 

O que eu sei de o Sol combustar Mercúrio é que isso pode dar um ponto cego mental; 

alguma coisa a pessoa que tem isso não pode ver claramente na vida dela, assim como 

suas próprias comunicações e comportamento, mas isso nem sempre é o caso e você 

tem que olhar o mapa inteiro para ver como isso está operando, em que signo ele está? 

Quais casas são regidas por Mercúrio e que tipo de coisa, também os aspectos, se 

houver, para alguma conjunção combusta. Esse aspecto pode também dar foco total, não 

no sentido de concentração, a menos que esteja em Escorpião, mas foco total em um 

objetivo, deixando distrações e esse tipo de coisa, qualquer coisa de fora que detenha o 

objetivo, como o “ponto cego”, ao recusar-se permitir qualquer informação conflitante, 

opiniões e afins para interferir. 

Uma coisa de interesse aqui...Quantos de você que tem sinestesia tem esse aspecto? 
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Astrologia védica e afins 

Eu sei tudo sobre ambos os sistemas e tenho trabalhado com ambos os sistemas. Eu 

tenho sido astróloga por quase 40 anos. Eu sou uma profissional e vou dizer a você, a 

Védica/Sideral para qualquer razão não é precisa. Eu uso a tropical. Certos aspectos da 

astrologia védica são úteis, assim como a natureza do planeta é mais importante do que 

a natureza dos aspectos. Por exemplo, quadraturas e oposições de Júpiter são 

costumeiramente de natureza benéfica, especialmente com planetas transitando, 

retornos solares e afins, enquanto trígonos de Saturno podem ser uma hora baixa. 

Incendiário está correto tanto quanto estou preocupada. Afim de fazer uma leitura de 

astrologia competente, a pessoa tem que usar as habilidades psíquicas dela, junto com a 

informação dada nos planetas. Isso ocorre porque nenhum dos dois mapas são 

exatamente os mesmos. O mapa astrológico é um mapa da alma e é tão individual 

quanto as impressões digitais de alguém. Duas pessoas podem ter exatamente os 

mesmos aspectos, mas dado os assuntos das casas regidas pelos planetas, e os outros 

aspectos e posições planetárias, que o mesmo aspecto se manifestará diferentemente 

nos dois mapas. Além disso, a energia psíquica tem que ser usada ao determinar como 

um certo padrão de mapa ou configuração se manifestará na vida da pessoa. 

Ciência não progrediu o bastante [por causa do cristianismo e sua estirpe], para ela 

poder explicar o espiritual. Fotografia de Kirlian para uns pode fotografar a aura, mas os 

chakras ainda não podem ser vistos. A ciência está fazendo grandes passos em decifrar 

pensamentos e com isso, poderá em breve ser capaz de ver os centros de energia da 

alma, mas dado os judeus dominam esse campo, muito do que é dado ao público foi 

corrompido, especialmente em relação a qualquer coisa espiritual. 

Eu sei tudo sobre os equinócios e o ponto vernal sinético, e os aspectos siderais da 

astrologia e como eu já escrevi, estudei ambos os sistemas e descobri que o sistema 

sideral é seriamente defeituoso quando se faz ampla pesquisa. As características dos 

planetas nos signos e outra informação dada do sistema védico não me cabem ou as 

muitas outras que eu estudei. 

Isso tem sido de minha própria experiência. Eu também cruzei a uma mulher em uma loja 

de livros ocultos que não gostava de sistema védico sideral e me disse de um astrólogo 

que lia para ela que usou esse sistema, que não foi apenas “distante” nas predições, mas 

a leitura inteira estava falha. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Netuno e o Nazareno 

Netuno rege mentiras, enganações, fraqueza e dolo. O nazareno é todas essas. Eu 

posso adicionar isso de volta. Eu não penso que isso era importante quando eu editei. 

Agora, o Deus Netuno é totalmente diferente e rege os oceanos, meditação, etc. O 

nazareno é um muito feio e negativo aspecto de Netuno. 

Sumo Sacerdote Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Netuno Proeminente 

Eu sei muito sobre esse planeta de anos e anos de pesquisa e estudo de muitos 

diferentes mapas; tanto pessoas que eu conheci como mapas de notáveis famosas.  

Eu vou ser direta sobre isso. Nenhum mapa é perfeito. Netuno, no entanto, é alguma 

coisa para se estar ciente. As energias desse planeta são muito difíceis de sublimar. 

Meditação, que é realmente regida por Netuno por ajudar. 

No lado positivo, Netuno rege a beleza etérea, ele é a Oitava Maior de Vênus. Muitos 

artistas, atores, criadores de beleza, músicos e relacionados tem um Netuno 

proeminente. Netuno em aspecto a Vênus pode inspirar muitos trabalhos incríveis de arte 

e criatividade, esse é um aspecto criativo por excelência, mas a natureza amorosa 

frequentemente sofre, pois, o indivíduo com essas é muito idealista e quer muito romance 

total e perfeição nos relacionamentos amorosos dele. 

Netuno também rege sensibilidade extrema e abuso de drogas/álcool. Aqui estão alguns 

exemplos de Netuno proeminente: 

Gregg Allman – Músico: Netuno quadratura ao regente do mapa dele Vênus- ele foi 

também um viciado em heroína. 

Marilyn Monroe – Estrela de cinema: Netuno na primeira casa- co-regente do mapa. Isso 

minou e enfraqueceu a personalidade dela, pois Netuno enfraquece. Quanto mais 

proeminente o Netuno, mais ele funciona para enfraquecer a personalidade e fazer a 

pessoa inconsistente, não confiável e ter tendências escapistas. Enquanto esse planeta 

dá glamour e beleza a ela, ela morreu de envenenamento [como isso aconteceu, 

ninguém realmente sabe os detalhes], Netuno rege venenos. Netuno rege o teatro e 

Hollywood.  

Hector Berlioz – Compositor e Músico: Netuno conjunto a Lua regente. 

David Bowie – Músico: Netuno na conjunção exata com o ascendente dele. 

Marlon Brando – Estrela de filme – Netuno em trígono próximo ao Júpiter regente dele. 

Montgomery Clift - Ator – Netuno em quadratura próxima ao Mercúrio regente dele. 

Usuário de droga pesada e álcool. Muitos dos planetas dele estão em graus 

desfavoráveis. Ele foi posto a depressão e teve “cicatrizes emocionais profundas”. Com 

Urano na alça do mapa balde dele, ele sempre se sentiu alienado.  

Alice Cooper – Músico – Netuno quase na conjunção exata com o ascendente dele. 

Abuso de álcool e drogas. 

Jacques Yves Coustaeu – notável oceanógrafo e biólogo marinho que trouxe a público 

muita informação sobre o mar e a vida marinha. Netuno [rege o oceano e biologia 

marinha], na 10ª casa de carreira dele.  

Leonardo Da Vinci – notável artista e escultor – Netuno conjunto ao meio-do-céu dele 

[cúspide da 10ª casa de carreira], inconjunto ao Júpiter regente e trígono ao Vênus dele.  
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Claude Debussy – Músico e Compositor – Netuno inconjunto ao co-regente Mercúrio, 

trígono a Vênus, e Júpiter em oposição. [Júpiter frequentemente amplifica qualquer que 

seja o planeta que ele contata. 

Gustave Paul Dore - Artista – Netuno na primeira casa, conjunção exata ao co-regente 

Mercúrio; Netuno é também co-regente dele. Netuno sextil Vênus.  

Clint Eastwood – Estrela de filme – Netuno na conjunção estreita ao meio-do-céu dele, 

trígono ao co-regente Marte. 

Hermann Goring – Líder do Terceiro Reich – ele foi ferido na virilha [ferida de bala], 

durante o putsch e foi dado morfina, da qual ele permaneceu viciado pelo resto da vida 

dele. O regente do mapa dele Plutão está na conjunção exata com Netuno. 

Mick Jagger – Músico – Netuno sextil ao Sol regente do mapa, ascendente Leão e co-

regente Júpiter em Leão. Usuário de droga pesada e álcool. 

Elton John – músico – Netuno em oposição ao regente Sol. 

Eu poderia ir interminavelmente com mais e mais exemplos, mas aqui está o outro lado 

de Netuno. Netuno rege insanidade. Netuno, como eu já mencionei, sua influência é 

debilitar e enfraquecer, auto piedade, não confiável e dados os outros aspectos no mapa, 

pode ser muito pior. 

Eu constatei nos mapas de muitos assassinos em série, estupradores de crianças [uma 

outra nota…estupradores de criança e molestadores frequentemente tem o regente da 

oitava casa de sexo deles posicionado na quinta casa de crianças], tem um Netuno 

proeminente.  

Judy Goodyear – assassinou maridos e até mesmo o filho dela [que ela afogado após ter 

envenenado ele por um longo período de tempo], por causa do dinheiro da apólice de 

seguro através do uso de veneno. Pode-se ver uma personalidade desequilibrada aqui – 

Stellium em Áries indicando egoísmo extremo em quadratura estreita em aspecto a 

Júpiter, amplificando essas tendências sem aspectos difíceis de Saturno para redefinir 

isso. Netuno em conjunção com o ascendente dela. Netuno em 0 graus de Libra, um grau 

crítico, mais do que provavelmente no ponto leste dela. 

Jeffrey Dahmer – assassino em série – Esse cara foi definitivamente esquizóide. Isso é 

aparente se alguém estudou psicologia anormal. Ele foi claramente insano desde a 

infância. Netuno na 1ª casa. 

David Berkowitz - assassino em série – Netuno no exato sextil ao Plutão regente. 

Richard Allen Davis - assassino em série – Netuno no exato sextil ao Plutão regente. 

Sádico com problemas de raiva – mapa balde com Marte forte em Capricórnio na alça. 5 

planetas na intensa e sexual 8ªcasa. 

Arthur Shawcross - assassino em série, estuprador brutal e assassino de crianças – 

regente da 8ª casa dele [Sagitário na cúspide], Júpiter na quinta casa de crianças. 
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Netuno no trígono exato ao co-regente da primeira casa Mercúrio. 

Ed Gein [daqui eles fizeram o filme “Psycho”]- assassino em série, necrófilo – Netuno em 

conjunção com o co-regente Júpiter. Outras posições notadas – o regente do mapa 

Mercúrio em 15 graus de Leão, um grau muito infeliz; o do pior. Saturno em Peixes na 

alça de uma configuração balde, na décima casa, se opondo ao Sol, indicando problemas 

com o pai, que deixou profundas e duradouras cicatrizes pois Saturno está na alça que 

dirige o mapa, regendo a oitava casa de sexo, que tinha Capricórnio na cúspide. 

Oposição Plutão/Lua – mãe dominadora, relacionamento próximo. 

Quando eu digo “dirige o mapa” quero dizer que a influência é muito forte em termos de 

cicatrizes/bloqueios pessoais/psicológicos que nunca se vão.  

Jeremy Strohmeyer – assassino e estuprador de crianças – regente da oitava casa 

[Peixes na cúspide] Netuno, posicionado na quinta casa de crianças. Netuno em estreito 

sextil ao regente Sol e em quadratura ao co-regente Saturno. Saturno na primeira casa 

em grau ruim – 9 de Virgem, indica infortúnio.  

Jeffrey MacDonald – assassino de crianças – Escorpião na cúspide da oitava casa, com 

seu regente Plutão na quinta casa de crianças. Netuno em oposição ao co-regente da 

primeira casa Lua.  

William Heirens – assassino de criança – Aquário na cúspide da 8ª casa, com seu co-

regente Saturno na 5ª casa. Netuno ligado ao trígono regente ao regente do mapa Lua.  

Gary Michael Heidnik – assassino em série – pregador e pastor cristão devoto; bispo. 

Manteve em cativeiro e também assassinou algumas; muitas prostitutas no porão dele 

onde ele torturou elas. Netuno em conjunção ao regente do mapa Vênus na 12ª casa.  

Edmund Emil Kemper – assassino em série, homicida e mutilador de adolescentes – 

Áries na cúspide da 8ª casa com seu regente Marte na 5ª casa de crianças. 

Howard Unruh – assassino de crianças – regente da 8ª na 5ª casa. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 
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O Planeta Netuno e Abuso de Drogas/Álcool 

Netuno rege drogas e venenos. Um Netuno proeminente no mapa da pessoa pode ou ser 

sublimado através da meditação, misticismo, música e/ou arte, ou ele pode produzir 

aberrações e/ou vício em drogas/álcool. Há também uma relação entre vício de drogas e 

músicos, ambos regidos pelo planeta Netuno.  

Se alguém está apenas passando por uma fase, isso pode ser descoberto se Netuno 

transitando estiver fazendo aspecto fortes a qualquer um dos planetas natais. A pessoa 

vai costumeiramente sair das drogas quando o trânsito sair do orbe, entretanto isso pode 

levar anos.  

Netuno na primeira casa, Netuno posicionado em 25 graus de signos fixos, Netuno 

proeminente, Netuno conjunto a planeta/s regente ou co-regentes, ou em aspecto 

próximo aos regentes; todas essas podem indicar uma tendência muito forte ao vício em 

drogas e/ou álcool, junto com outras aberrações e até mesmo males mentais. Netuno 

conjunto ao ascendente desde a 12ª casa também causa o dito acima.  

© Copyright 2003, 2013, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457 
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Plutão 

Estou alertando todos aqui…há algumas coisas que é melhor não passar por. Plutão tem 

poder imenso. Até mesmo o elemento “Plutônio” que é usado em explosivos nucleares 

soma-se as energias desse planeta e influencia rigorosamente. 

Eu descobri que Plutão todo por si só é um planeta neutro, especialmente nas predições, 

sua influência corresponde ao planeta que ele vem a entrar em contato mais do que 

qualquer coisa, mas ele pode operar para eventos positivos e também eventos maléficos. 

Em qualquer evento, sua influência é significativa na transformação de mudanças.  

Trânsitos de Plutão incluem nascimentos, mortes, casamentos/permanentes 

relacionamentos, amores obsessivos e muito dolorosos, obsessões, acidentes 

incapacitantes permanentes, problemas de poder, mudanças domésticas maiores de 

todos os tipos… 

Quando Plutão passa por alguma coisa é permanente. Plutão na primeira casa de um 

retorno solar significa a “primeira vez na vida”. Eu tive isso quando tive meu primeiro 

bebê quando adolescente. Isso foi muito transformador ao me tornar uma mãe nova e foi 

permanente. 

Plutão é poder. Ele pode também ser brutal. Plutão na sétima [casamento/parceria] casa 

pode trazer um esposo/parceiro obsessivo, ciumento, controlador, que é extremamente 

abusivo. 

Plutão na quarta casa [mãe/lar e família] frequentemente indica uma mãe 

supercontroladora e dominadora. O mesmo se aplica aos aspectos Plutão/Lua [Lua rege 

a mãe], e Plutão/Sol [Sol rege o pai]. Com Plutão aqui, as marcas vão muito fundo em 

relação aos pais. Eu sei de um caso onde um homem cresceu sem um pai e isso marcou 

ele profundamente. Ele tinha uma quadratura estreita Plutão/Sol no mapa dele. 

Pessoas que tem aspectos Plutão/Vênus, até mesmo com o trígono, seus sentimentos 

são fundos. Elas podem se tornar obsessivas nos relacionamentos amorosos. Elas são 

ciumentas por natureza e controladoras. Nenhuma quantidade de amor é amor o 

suficiente. Tipo assim…”se pudéssemos nos aproximar, você estaria atrás de mim”. 

Definitivamente não para os signos de ar mais leves, pois Plutão/Vênus quer posse total 

de seu amado. 

Plutão/Mercúrio é uma combinação boa para se ter pois esse aspecto, especialmente 

com a conjunção, quadratura e oposição, e em menor extensão o trígono; esse pode 

fazer um mago natural pois pessoas que tem isso tem o dom para focar e concentrar 

suas mentes a um nível quase perfurante, dependendo de quão próximo o aspecto. 

Quanto mais estreito o orbe, mais pronunciada a influência. Essas pessoas também são 

curiosas por natureza.  

Plutão/Marte- o aspecto faça ou morra. Essas pessoas vão usar força ou quaisquer 

meios necessários para atingir seus fins e podem ser inimigas mortais. Elas são 

destemidas e degoladoras. Raramente neutras sobre qualquer coisa. Ou amam ou 

odeiam. 



 

160 

 

Plutão nas casas é onde você tem sua obsessão, ou em alguns casos, problemas de 

poder. Plutão na terceira casa- uma obsessão por conhecimento e a pessoa que fica 

repetindo para ela mesma e comunica-se intensamente. Plutão na décima-primeira casa 

vai frequentemente trazer amigos poderosos. Plutão na décima-segunda pode indicar 

solidão intensa a menos que essa energia esteja sublimada através de meditação, então 

ela se torna poder. 

Plutão é nada para se experimentar. Esse planeta, não é maléfico por assim dizer, vai 

mais além de Saturno no que diz respeita a seu poder. O regente natural da oitava casa, 

a casa da transformação e morte. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 
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Trânsitos de Marte 

Eu pesquisei por um post mas não pude achá-lo- compatibilidade Sol a Sol. Quando os 

Sóis de duas pessoas em quadratura um ao outro, há choque dos egos delas, 

especialmente se nos signos de fogo, como Áries [o pior para isso]. 

Marte causa conflito e explosões emocionais e em casos extremos, violência. Quando 

Marte transitando faz um aspecto difícil a Lua [conflito doméstico e aborrecimentos], ou 

ao regente do mapa [emoções podem estar elevadas]. Isso eu percebo que 

costumeiramente ocorre quando Marte está se aproximando dentro de 1-2 graus de 

exatidão. Por exemplo, digamos que você tem um Lua em Leão em 14 graus; quando 

Marte bate 13 graus de Leão, Aquário, Escorpião ou Touro, você vai sentir os efeitos. 

Marte em aspecto trígono pode fazer o mesmo, mas menor. Eu constatei vezes de 

atividade frenética com o trígono- toneladas de trabalho, ritmo acelerado, um monte de 

afazeres e tal.   

Saturno sempre tem a má reputação [obviamente], mas eu constatei nos mapas que ou 

tem um Saturno não aspectado, ou Saturno com aspectos não difíceis, as vidas eram 

qualquer coisa menos felizes. Uma mulher que eu conheci tinha uma vida em caos total. 

Saturno é conhecido por estabilidade e essa mulher tinha NENHUMA. No momento em 

que ela chegou aos 30, ela tinha se casado 5 vezes, ela tinha 5 crianças [nenhuma de 

qualquer um dos maridos], ela colocou todas as três para adoção [uma delas tinha 4 

anos na época], e isso amaldiçoou ela todos os dias da vida dela. A autoestima dela era 

uma merda total, a saúde dela era horrível, ela poderia nunca ficar muito tempo em um 

emprego ou viver muito em qualquer residência permanente, pois as circunstâncias 

sempre surgiam. Ela era bissexual, mas saiu com homens [nenhum relacionamento 

estável com ambos os sexos]. Ela tinha 29 de Escorpião com Sagitário interceptado na 

primeira casa. Plutão regente em um dos piores graus 15 de Leão.  

Saturno em seu positivo dá resistência e estabilidade. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 
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Questões sobre Saturno transitando 

Quadratura com Saturno transitando 

Olhe para a casa/s que tem Aquário na cúspide; também a casa com Urano. Lá pode ser 

uma crise vindo que envolva um assunto regido por essas casas de alguma maneira. 

Saturno transitando em quadratura a Urano pode também indicar estar em uma situação 

de pressão da qual você quer sair, mas não pode, devido a restrições de algum tipo- ou 

seja…falta de dinheiro, laços familiares, etc. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 
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Esconder histórico da mensagem 

--- Em JoS_Astrology@yahoogroups.com, “nicknesredna” <nicknesredna@...> escreveu: 

> 

> Olá a todos! 

> 

> Eu fui ao www.astro.com e dei uma olhada e ele diz que eu vou ter um “Saturno 

quadratura Urano” a partir do 13º dia desse mês até o 30º, e que isso será um período 

muito perturbador e tenso. 

> 

> Esse é o famoso trânsito de Saturno que eu ouvi muito a respeito? 

> Estou perguntando então eu posso saber se eu preciso fazer alguma coisa a respeito. 

> 

> Obrigado! 

Saturno transitando em Escorpião 

Saturno transitando em Escorpião não é boa hora para Escorpianos, especialmente 

aqueles que tem muitos planetas em Escorpião. Mantenha tuas energias elevadas 

através da meditação. 

Isso também atinge em Touro, Aquário e Leão, pois esses signos vão estar em oposição 

[Touro] e em quadratura [Leão e Aquário] a Saturno. Mantenha tuas energias elevadas e 

isso vai reduzir drasticamente os efeitos negativos de Saturno. Eu sei de experiência 

direta com isso.  

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 
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Algumas coisas 

Umas coisas… 

Eu sei que meu outro post foi interrompido. Quando um planeta está em conjunção com 

um ângulo- o eixo ascendente/descendente, ou o eixo meio-do-céu/fundo-do-céu, isso dá 

a ele mais poder no mapa. Os assuntos da casa/s que ele rege são mais enfatizadas na 

vida. Por exemplo…digamos que Urano está conjunto ao meio-do-céu partindo da 

décima casa, e Aquário está na cúspide da terceira [Urano rege Aquário], os assuntos da 

terceira casa vão ser mais um fator na vida, tal como comunicações, e dado isso é culpa 

do meio-do-céu, 10ª casa, a pessoa que tem isso vai mais do provavelmente ter 

habilidades em comunicações acima da média, e frequentemente trabalha em um 

emprego onde as habilidades em comunicações dela são postas ao uso, tais como falar, 

escrever, até mesmo trabalhar em um PC e em menor extensão, trabalhar em 

atendimento ao cliente no telefone. Urano adiciona mais aqui na maneira de usar 

computadores e outros eletrônicos e também dispositivos orientados ao futuro, 

frequentemente com um interesse acima da média neles. Além disso, a pessoa vai ser 

amante da liberdade e ter uma necessidade por liberdade no emprego, ou trabalhar 

independentemente. Todos do acima vão ser fatores que afetam a pessoa 

individualmente. Em um nível menor, irmãos, parentes e afins podem ter também fatores. 

Você tem que olhar no mapa inteiro para ver qual dos assuntos da casa em questão são 

mais proeminentes na vida do proprietário do mapa. 

Como para o “karma”. Esse conceito tem sido abusado sem fim por exploradores 

espirituais- idiotas nova era [esses tolos ignorantes trabalham para o inimigo- do mesmo 

jeito que o sistema judiciário faz…deixa o crime sair de controle, que no final, os direitos 

de todos vão ser totalmente tirados, eles estão e promovem injustiças graves], cristãos e 

outras imundícies malignas. O que esse “karma” realmente é e sim, a pessoa pode ver 

isso nos mapas astrológicos, NÃO HÁ NADA A VER COM QUALQUER AGENDA OU 

CONFORME MODO ALGUM, POIS OS EXPLORADORES ESPIRITUAIS GOSTARIAM 

QUE ACREDITÁSSEMOS! O que isso é, é causa e efeito. Como eu digo a você coloca 

sua mão em um fogão quente, você se queimará, nada mais. 

Os relacionamentos que nós temos com os outros, as experiências que temos em nossas 

vidas, o que nós pensamos e como tudo isso nos afeta, isso é tomado na alma, pois isso 

é armazenado nos chakras e certas coisas se manifestam em vidas futuras. Nós 

encontramo-nos com outros de nossas vidas passadas para melhor ou para pior. Coisas 

que alguém sente culpa, se isso é profundo o bastante, elas carregam isso em uma vida 

futura e isso pode reagir com até mesmo onde a pessoa é punida. Pessoas que tem 

baixa autoestima frequentemente atraem abusadores nas vidas delas pois elas toleram 

abuso. Problemas que alguém em uma vida passada teve, onde a outra pessoa não 

deixou passar- vingança, amor, o que quer que seja…isso também paira sobre pois 

aqueles de nós que tem interação substancial com família, amigos, amantes, através de 

um evento com uma outra pessoa, e elas sentem fortemente o bastante a respeito, nós 

podemos encontrar com elas em uma vida futura. O que você remoe? O que você tolera? 

Como você realmente sente sobre certas coisas? Todos esses fatores com os quais nós 

atraímos. Por causa da ignorância espiritual, aquelas que estão fora estão condenadas a 
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repetir e repetir os mesmos velhos erros e encontrar com os mesmos abusos ao longo 

das vidas. Isso é o que o inimigo quer. Apenas através de Satan nós podemos sair disso 

e isso é através de ioga consistente, meditação de poder e trabalhando para avançar 

nossas almas. Quando nós atingirmos certo ponto na meditação, nossa intuição e mente 

começarão a trabalhar PARA nós e nos ajudar, ao invés de causar estragos e ser 

totalmente fora de controle.  

Agora, sobre os nodos. O nodo sul não é sempre ruim e o norte norte não é sempre 

favorável. Os nodos são de destino…para melhor ou para pior. Eu tenho visto coisas 

horríveis com o nodo sul, mas também o oposto. Como eu disse…ele não é sempre 

influência desfavorável. A ginasta olímpica Shannon Miller tem Vênus conjunto ao nodo 

sul. Vênus rege dinheiro e também ginástica [junto com Mercúrio], e ela era uma 

milionária aos 16. Júpiter se liga aos nodos dela também. 

Agora, por outro lado…Helen Keller, cega e surda desde a infância, tem muitos planetas 

e aspectos de destino que revelam isso. Escorpião ascendente com o co-regente Marte 

em 15 graus de Leão. Outras que tem esse grau…um dos mais desfavoráveis graus, 

com uma incidência muito alta [mas nem sempre] de cegueira e surdez, são Beethoven 

[surdo], Stevie Wonder [cego], Michael Jackson, embora não fosse cego ou surdo, teve 

cirurgias plásticas incessantes onde o nariz dele estava caindo do rosto, e um mapa que 

eu fiz anos atrás; um hermafrodita- o grau oposto- 15 graus em Aquário. 

Voltando a Helen Keller. O Sol dela [rege visão], estava exatamente conjunto ao nodo sul 

em 6 graus; um grau de incapacidade, MAS, você tem que olhar tudo. Muitas, muitas 

pessoas que estão bem e saudáveis tem um planeta no 6º grau, mas quando o mapa já 

está tanto afligido e há aspectos apoiando, e posições planetárias, graus e afins, então 

você pode confiar em fazer uma predição. Helen Keller não tinha planetas nos signos de 

ar. Signos de ar são signos de comunicação e regem a visão e audição; embora signos 

de fogo regerem visão e audição em menor extensão. Urano, em conjunção próxima ao 

meio-do-céu dela, com Aquário interceptado na terceira casa de comunicações fez dela 

uma escritora, oradora e comunicadora.  

Agora, sobre força dos planetas. Quando você escutar “exaltado” “signo está no lar” e 

afins, o planeta é muito mais forte. Saturno agora transitando em Libra é muito mais forte 

e mais maléfico nesse signo, pois ele está em Capricórnio. O que isso significa é que se 

ele está passando em seus planetas pessoais, os efeitos são muito piores por meio de 

crises, e outros desagrados se manifestando na sua vida. Quando ele está em Áries [sua 

queda] e Câncer [detrimento], sua malícia é ligeiramente enfraquecida. Eu tenho visto 

repetidamente, em livros escritos por idiotas, que afirmam que Saturno em Libra é bom 

para casamentos e esse tipo de coisa. Nem tanto. Pouquíssimas pessoas com Saturno 

em Libra têm casamentos felizes, vidas amorosas, ou quaisquer, especialmente aquelas 

que estão sem. Isso tem que ser arrancado da alma e meditar após para corrigir isso. 

Saturno em Libra produz mais solteiras do que qualquer outra posição. É claro, autores 

de astrologia de alto perfil frequentemente afirmam o oposto, mas faça sua própria 

pesquisa sobre isso. Exaltação apenas fortalece um planeta para melhor ou para 

pior…isso não faz os efeitos daquele planeta mais agradáveis, como muitos idiotas lá 

fora tentam levar você a acreditar. O mesmo vale com o signo da casa. 
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Finalmente…eu escrevi sobre isso antes. Muitos textos de astrologia deliram sobre o belo 

e grande fortuna de uma conjunção ou trígono Júpiter/Vênus. Isso não é bem assim. Eu 

conheci um homem que tinha Sagitário no ascendente dele, regido por Júpiter, com uma 

conjunção estreita Vênus/Júpiter na sétima casa dele. Repetidas vezes, eu tenho visto 

nos mapas- o regente da sexta casa de saúde, INDEPENDENTE do planeta, em aspecto 

ao regente do mapa ou ao um dos co-regente/s do mapa, há mais do que a média 

problemas de saúde, frequentemente relacionados as áreas do corpo e doenças do 

planeta fazendo o aspecto ao regente. Esse homem, com essa então chamada “bela” 

conjunção Júpiter/Vênus engoliu uma solução de limpeza aos dois anos de idade. Vênus 

rege a garganta. A garganta dele foi profundamente machucada por isso e ele sofreu 

durante a vida dele com isso. No lado positivo, ele viveu bem, ele era de inteligência 

extremamente alta [professor de universidade], e aproveitou algumas boas fortunas 

dessa conjunção, mas os efeitos negativos disso foram pronunciados. 

Um outro exemplo…atriz Elizabeth Taylor. Libra no ascendente, Vênus trígono Júpiter. 

Júpiter co-regente de Peixes na cúspide da sexta casa dela. Ela teve numerosos 

problemas de saúde durante a vida dela. O Júpiter dela estava em 15 graus de Leão, 

também. Netuno, regente Peixes está em 6 graus de Virgem. 

Também, Saturno Retrógrado não afeta magia negra. Eu sei disso com certeza. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 
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Alguma informação 

Eu procurei uma postagem, mas não pude encontrá-la. Compatibilidade Sol ao Sol. 

Quando os Sóis de duas pessoas estão em quadratura um ao outro, há choque de egos, 

especialmente se nos signos de fogo, como Áries [o pior para isso]. 

Marte causar conflito e explosões emocionais e em casos extremos, violência. Quando 

Marte transitando faz um aspecto difícil a Lua [conflito doméstico e aborrecimentos], ou 

ao regente do mapa [emoções podem estar fora do controle da pessoa]. Isso eu percebo 

que costumeiramente ocorre quando Marte está se aproximando dentro de 1-2 graus de 

exatidão. Por exemplo, digamos que você tem uma Lua em Leão em 14 graus; quando 

Marte atinge 13 graus de Leão, Aquário, Escorpião ou Touro, você vai sentir os efeitos. 

Marte em aspecto trígono pode fazer o mesmo, mas menos. Eu tenho constatado tempos 

de atividade frenética com o trígono- toneladas de trabalho, ritmo acelerado, um monte 

de afazeres e tal. 

Saturno sempre tem a má reputação [obviamente], mas eu constatei nos mapas que ou 

tem um Saturno não aspectado, ou Saturno com aspectos não difíceis, as vidas eram 

qualquer coisa menos felizes. Uma mulher que eu conheci tinha uma vida em caos total. 

Saturno é conhecido por estabilidade e essa mulher tinha NENHUMA. No momento em 

que ela chegou aos 30, ela tinha se casado 5 vezes, ela tinha 5 crianças [nenhuma de 

qualquer um dos maridos], ela colocou todas as três para adoção [uma delas tinha 4 

anos na época], e isso amaldiçoou ela todos os dias da vida dela. A autoestima dela era 

uma merda total, a saúde dela era horrível, ela poderia nunca ficar muito tempo em um 

emprego ou viver muito em qualquer residência permanente, pois as circunstâncias 

sempre surgiam. Ela era bissexual, mas saiu com homens [nenhum relacionamento 

estável com ambos os sexos]. Ela tinha 29 de Escorpião com Sagitário interceptado na 

primeira casa. Plutão regente em um dos piores graus 15 de Leão.  

Saturno em seu positivo dá resistência e estabilidade. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich  

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 
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Mapa tem que ser equilibrado 

Eu sempre usei o zodíaco ocidental. Eu descobri que o sideral é não confiável. 

Quanto aos ensinamentos Védicos, eu descobri algumas verdades, tais como as 

naturezas dos planetas são mais importantes do que os aspectos com interpretação. 

Idiotas escrevem sobre todos os trígonos e sextis serem favoráveis e todas as 

quadraturas e oposições serem ruins. 

Isso não é verdade em tudo. As naturezas dos planetas devem ser levadas em 

consideração, junto com as casas que eles regem, onde eles estão posicionados no 

mapa e assim por diante. Trígonos podem ser podres, digamos que se o regente do 

mapa de alguém é trígono ao regente da sexta casa, ele/ela vai mais do provavelmente 

ter problemas de saúde consideráveis, mesmo se os então chamados “benéficos” Vênus 

e Júpiter estiverem envolvidos. 

Digamos que alguém tem o mapa de uma personalidade reservada, tais como muitos 

planetas Capricórnio, muitos planetas na décima-segunda casa, etc...Uma quadratura ou 

oposição Marte/Júpiter é extremamente útil para equilibrar a personalidade com isso. 

Quadraturas e oposições não são ruins em tudo. Aspectos difíceis Saturno/Sol por 

exemplo podem ser problemáticos, mas esses mantêm o ego em cheque, a menos que o 

mapa esteja cheio de aspectos de baixa autoestima. Eu conheci certas pessoas que 

pensavam que elas fossem um “deus” por assim dizer; extremamente superconfiantes, 

presumidas, arrogantes e muuuuuito tituladas. 

Por causa do senso exagerado de auto importância, muitas dessas pessoas alienam os 

outros e acabam falhando em coisas maiores. Aspectos Júpiter/Sol, nem o trígono é 

notório para esse tipo de coisa, especialmente nos mapas onde não há controle do ego. 

Uma personalidade equilibrada vai ter uma combinação de ambos aspectos difícil e 

suave. Saturno não é sempre ruim. 

Você tem que tomar o mapa inteiro em consideração. Eu estudei ambos os métodos de 

interpretação oriental e ocidental e descobri muitas verdades em ambos e também 

muitas coisas que estavam “fora”. 

Em uma outra constatação- eu sei de uma pessoa com uma conjunção Sol/Vênus. Esse 

aspecto indica vaidade pessoal- [eu vivi com esse indivíduo]. Essa conjunção estava na 

casa do signo de Touro. Não tinha aspectos difíceis a Saturno para manter essa pessoa 

em cheque. Ela ficaria à frente do espelho por horas a fio. O banheiro estava sempre 

ocupado. Esta pessoa levantou-se às 4:15 da manhã todas as manhãs. 

Passou até 5:45 da manhã no banheiro arrumando o cabelo, maquiagem, etc. Saiu para 

o trabalho e depois queixou-se de que, quando começasse a trabalhar, os outros 

viessem para o banheiro das mulheres [mesmo no terceiro andar onde ficava quieto], 

enquanto ela "arrumava o cabelo e a maquiagem". 

Independentemente de qualquer falta de dinheiro, mesmo menores dependentes 

passando fome ou não, essa pessoa SEMPRE teve o compromisso de beleza dela às 10 

da manhã de quinta-feira em um salão de beleza nas proximidades. 
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Voltando a essa pessoa no trabalho, ela iria também se arrumar na hora do almoço. 

Então até retornar para casa à noite, gastou outra hora e meia no banheiro enrolando o 

cabelo dela e se arrumando. Ninguém podia nem mesmo ter um mijo de 30 segundos. 

Eu tenho visto essa merda mais do que uma vez e isso é nauseante para dizer o mínimo. 

Não…esta pessoa certamente não estava tentando ocultar qualquer sentimento de 

inferioridade, pois não havia nenhum. Ela não podia fazer nada de errado. 

Eu poderia citar muitos mais exemplos pois eu tenho sido uma astróloga por mais de 35 

anos e tenho feito os mapas de quase todos próximos a mim, parentes e muitos outros. 

Os pontos para cuidar são uma personalidade desequilibrada, especialmente se você 

está considerando entrar em um relacionamento pessoal com alguém em questão. 

Isso requer muita aprendizagem e experiência e a coisa triste é que muitos livros por aí 

são ausentes em muitas coisas. 

Uma pessoa que eu conheço se casou com uma mulher que odiava sexo. Infelizmente, 

ele soube disso tarde demais. Eu ainda digo, duas pessoas que estão considerando 

alguma coisa tão importante quanto casamento deve saber ANTES de se casar se elas 

são compatíveis sexualmente. Olhando no mapa astrológico dela, eu pude ver trauma 

sexual e outros problemas relacionados a homens. O casamento terminou em divórcio. 

Quando olhar em qualquer mapa, você tem que pôr as coisas juntas. Muitos, mas nem 

todos os mapas tem o que eu chamo de aspectos confirmadores. Esses são aspectos e 

posições planetárias que apoiam certos traços de personalidade, eventos na vida, e em 

caso de opostos, onde certos aspectos contradigam um ao outro], esses frequentemente 

equilibram a personalidade. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 
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Predizendo a morte 

Infelizmente, há muitos eventos que podem ser claramente vistos após o fato em relação 

a astrologia. Como com experiências de morte, experiências de quase morte e afins, os 

signos nos trânsitos e mais importante, os retornos solar e lunar são todos individuais. 

Predizer que alguém se apaixonará por exemplo é muito simples astrologicamente- 

digamos, Sol progredido em união ao Vênus do mapa natal, e muitos mais aspectos, mas 

morte e outros eventos são mais difíceis, pois, em muitos casos, são individualmente 

específicos. 

Olhando no mapa natal de James Dean, pode-se ver que ele foi uma personalidade 

muito explosiva forte. Áries no ascendente e Urano no ápice de uma ação orientada 

quadratura-T cardinal em próxima conjunção exata com o ascendente dele. Júpiter 

adicionado a imprudência em estar em uma quadratura muito próxima a Urano. Essa 

configuração faz uma pessoa errática, imprevisível, instável, temperamental e impulsiva. 

Marte em quadratura a Lua dele adicionado as explosões emocionais e um 

temperamento quente. 

O retorno solar e lunar dele de 1955 estão para o que descobri como lugar de residência 

dele na Califórnia naquele ano. Ambos, especialmente os retornos solares são locais 

sensíveis. Eu constatei em quase tudo de minha pesquisa envolvendo casos de morte, 

os eixos meio-do-céu e do fundo-do-céu se invertem nos retornos de morte. No retorno 

lunar dele de Setembro de 1955, havia muitas indicações: 28 graus de Sagitário na 

cúspide da 4ª casa dele [uma casa de términos e trabalha com a 8ª no prenúncio de 

morte], isso contém o grau do meio-do-céu do mapa natal dele em 6 de Capricórnio. 

Como eu já mencionei- os eixos meio-do-céu/fundo-do-céu se invertem. 6 graus de 

Câncer estava na cúspide do fundo-do-céu dele [4ª casa de términos] no mapa natal. 

Isso foi ativado no retorno solar dele de 1955. 6 graus de Sagitário estava no ascendente 

do retorno solar dele, criando uma inconjunção [frequentemente vista nos mapas de 

morte, mas em um aspecto geral comum], ao fundo-do-céu do mapa natal dele em 6 

graus de Câncer, indicando um término. A Lua do retorno solar dele ligou-se em 6 graus 

de Virgem. Toda vez que você tem dois ou mais graus exatos se alinhando, um evento 

significativo vai ocorrer. Os 6 graus do ascendente do retorno solar dele e a Lua do 

retorno solar ligaram-se em 6 graus na 4ª casa de términos. O Marte do retorno solar 

estava na 4ª casa do retorno solar para aquele ano. Isso é muito significante pois Marte é 

o regente do mapa natal dele. 

O retorno solar de 1955 dele também tem o regente Júpiter do ascendente do retorno 

solar em estreita conjunção com o Urano do retorno solar na 8ª casa de morte. Essa 

conjunção estreita amplificou as tendências dele em tomada de risco, mau humor e 

comportamento imprudente para aquele ano. Urano fez a morte rápida e inesperada. 

Urano do retorno solar regeu o retorno solar na 3ª casa que rege as viagens de curta 

distância como na condução. Saturno do retorno solar dentro de 15 segundos de exata 

conjunção à estrela fixa Unukalhai [um maléfico e grau de perda] na 12ª casa de 

términos. Isso se aproxima perto do exato com o Júpiter do retorno solar em 21 graus de 

Câncer, um trígono maléfico, facilitando o caminho para o desastre. 
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O retorno solar na cúspide da 4ª casa estava em 22 graus de Peixes. No retorno lunar de 

Setembro de 1955, perto da hora da morte dele, o Mercúrio do retorno lunar estava em 

22 graus de Libra, no momento em que o retorno lunar dele tinha 28 graus de Virgem no 

ascendente. Graus últimos no ascendente indicam términos de algum tipo. 28 graus 

alinhados em ambos ascendente e eixo fundo-do-céu do retorno lunar. No retorno solar 

dele, Netuno, que regeu a 12ª casa, a outra casa de términos estava em 28 graus de 

Libra. Os nodos lunares de destino são sempre extremamente importantes e manifestam 

claramente nos anos onde há um significante evento que altera a vida. Os nodos dele 

estavam em 16 graus de Áries e Libra no mapa natal. As cúspides da 3ª e 12ª casas do 

retorno solar estavam em 16 graus, se aproximando. O Saturno do retorno lunar está em 

17 graus de Escorpião [signo de morte], fazendo uma inconjunção exata ao Marte do 

retorno solar em 17 graus de Áries, posicionada na quarta casa de términos do retorno 

solar. O Marte do retorno lunar dele está posicionado na décima-segunda casa do 

retorno lunar. 

Eu poderia continuar em relação a isso, mas as coisas importantes para ver nos mapas 

de morte são os eixos meio-do-céu/fundo-do-céu do mapa natal se invertendo no mapa 

de retorno solar. A 4ª, 8ª e 12ª casas de términos manifestam claramente, como em 

muitos casos fazem os nodos lunares. Graus últimos, acima de 25 de qualquer signo são 

também prevalentes em muitos casos. Como para trânsitos, na data da morte dele, o Sol 

estava em 6 graus de Libra, ativando os eixos meio-do-céu/fundo-do-céu no mapa natal, 

eixos ascendente/descendente do retorno solar, Lua do retorno solar, que se ligam no 

fundo-do-céu/4ª casa de términos do mapa natal dele. Lua transitando estava em Peixes 

naquele dia na 12ª casa de términos, Mercúrio, que rege condução e todos os tipos de 

viagens de curta distância estava em 28 graus de Libra naquele dia, ativando os 4 pontos 

cardinais desse mapa de retorno lunar que tudo estava em 28 graus. Marte transitando 

[que Marte é o regente do mapa natal dele] estava em 21 graus de Virgem naquele dia, 

ativando o regente Júpiter do mapa de retorno solar em 21 graus de Câncer na 8ª casa 

de morte do retorno solar. Júpiter transitando estava em oposição ao Sol do mapa natal 

naquela hora na vida dele, adicionando à super confiança e tomada de riscos. Saturno 

transitando se aproximando naquele dia em 18 graus de Escorpião, em quadratura ao 

Sol e fazendo um sextil ao Saturno do mapa natal, e em trígono ao Plutão na 4ª casa do 

mapa natal. Urano transitando estava chegando a uma conjunção exata com o Marte 

regente naquele dia. Os contatos Urano/Marte são muito comuns com acidentes e podem 

influenciar [especialmente aquelas com tendências] a comportamento imprudente. Eu 

constatei com trânsitos, frequentemente, um evento vai ocorrer quando o planeta de 

movimento mais lento está chegando a um aspecto exato, dentro de 1-2 graus de ser 

exato ao planeta natal.  

Plutão transitando em 27 graus de Leão fez uma inconjunção ao Mercúrio do mapa natal 

dele, que rege a terceira casa de viagens de curta distâncias e condução. Plutão é 

permanente e também rege a morte, pois ele é o regente de Escorpião e o regente 

natural da 8ª casa. Netuno em 27 graus de Libra também está relacionado. 
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Lua e Plutão 

Aspectos Plutão/Lua costumeiramente estão relacionados a mãe da pessoa e você 

menciona abaixo que ela é dominadora. Essa é sua conjunção Plutão/Lua. A Lua tem a 

ver com a mãe da pessoa. Aspectos Plutão/Lua, especialmente os aspectos difíceis e até 

mais se eles estão muito próximos, indicam uma mãe dominadora/possessiva e/ou um 

relacionamento muito próximo com a mãe da pessoa. Em alguns casos, o 

relacionamento da mãe pode ser muito próximo durante a vida adulta da pessoa. 

O pai é regido pelo Sol. Aspectos Plutão/Sol indicam o mesmo com o pai da pessoa. 

O Plutão na 4ª casa também frequentemente indica o mesmo e pode ser ambos a mãe o 

pai. 

Em praticamente todos os casos, a influência dos pais é extremamente forte. Eu conheci 

um homem que tinha uma quadratura Sol/Plutão muito estreita e ele não tinha pai. Isso 

afetou ele profundamente. Independente dos pais estarem na vida ou ausentes, a 

influência é muito forte. 

Quando ler um mapa, pense, você tem que olhar em tudo do mapa, as casas, e afins. 

Digamos que alguém com o Plutão/Lua tem um Saturno na 4ª casa; então, a influência 

da mãe pode ser prejudicial e destrutiva. É o mesmo com um aspecto difícil Saturno/Lua 

adicionalmente ao Plutão/Lua. 

Eu conheci um homem que tinha uma oposição Plutão/Lua. A Lua dele estava em 

Capricórnio, que tinha uma influência igual Saturno sobre as emoções da pessoa 

[necessidades emocionais não satisfeitas]. Ele tinha um Saturno na terceira casa 

[irmãos], e Escorpião na cúspide da 3ª casa. Ele tinha um relacionamento próximo com a 

mãe dele para tudo na vida. A mãe telefonava com muita frequência e ele levava a 

família dele para a casa da mãe quase todo fim de semana e todos os feriados para 

refeição e para visitar. A mãe favoreceu o irmão mais novo a um extremo [Saturno na 

terceira casa- problema com um irmão], e Escorpião na cúspide, indicando ciúme de um 

irmão. Ele mesmo tinha uma obsessão com a mãe dele, sempre querendo a aprovação e 

amor dela que ele nunca conseguiu. O irmão mais novo também tinha um aspecto 

Plutão/Lua, pois ela tinha muito controle sobre ele também. Eu vi isso acontecer por mais 

de 40 anos. O irmão mais novo, que estava mimado a um extremo, tinha Júpiter em 

Áries, pois ele era extremamente autocentrado. Havia uma irmã mais velha e ela se 

mudou para um estado muito distante, e fugiu alguma assim, mas a mãe ainda manteve 

um contato muito próximo com ela também e visitava ela regularmente todo ano e a irmã 

vinha para a casa dela para a época de Yule e afins. 

A atriz Judy Garland, que interpretou Dorothy no Mágico de Oz em 1939, conseguiu isso 

aos 14 anos através do “teste do sofá”. A mãe dela fez ela dormir com homens velhos 

sujos naquela idade jovem e até pior e qualquer astrólogo conhecedor pode ver a 

influência podre da mãe no mapa dela. 
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Virgem rege a quarta casa dela. Virgem na 4ª casa frequentemente dá uma mãe muito 

crítica que pode também ser uma maníaca das limpezas. Saturno em 0 graus de Libra 

[grau muito crítico] na 4ª casa indica uma vida familiar difícil e problemas com a mãe. 

Regente da 4ª casa; Mercúrio está na 12ª casa de ruína e infortúnio, e está em 0 graus 

de Câncer, um outro grau muito crítico, exatamente em quadratura a Saturno. 

Adicionando nisso, a Lua dela em 29 graus de Sagitário [mãe] está em uma quadratura 

muito próxima a Saturno, de novo- problemas com a mãe; qualquer coisa de 

necessidades emocionais não satisfeitas a abuso emocional e físico. 

Marilyn Monroe era uma outra, que tinha uma influência ruim da mãe. A mãe dela era 

louca quando Marilyn era muito jovem e teve de ser internada, deixando Marilyn uma órfã 

que foi colocada em mais de 15 lares adotivos diferentes durante a infância dela e em 

orfanatos. Saturno na 4ª casa dela está em 21 graus de Escorpião, conjunto a estrela fixa 

Unukalhai de perdas. Esse Saturno também em quadratura a Lua em Aquário. O Saturno 

no mapa dela é também o filho único de uma configuração balde. O planeta único “dirige” 

o mapa inteiro, significando, que ele tem uma influência muito mais forte do que os outros 

planetas, tanto na personalidade e nos eventos na vida da pessoa. Ele é um planeta 

destacado. A infância infeliz dela nunca deixou ela e era o foco da causa dos problemas 

emocionais de toda a vida dela. Escorpião na cúspide da 4ª casa dela regido por Plutão 

em 13 graus de Câncer, bem na cúspide da 12ª casa dela em 13 graus de Câncer. 13 

graus de signos cardinais é também um grau crítico, dando ao planeta uma influência 

mais forte.  

Os dois exemplos acima são o que eu estou me referindo ao ler um mapa precisamente, 

pois com os aspectos ruins da Lua, há muitas outras posições e aspectos que apoiam a 

influência ruim da mãe. Quanto mais há isso, pior a situação é. 

Além disso, um tempo atrás nesse grupo, houve posts relacionados a falta de um 

elemento. Helen Keller, cega e surda desde a infância, com o regente dela em 15 graus 

de Leão [grau que frequentemente traz problemas físicos relacionados a visão e/ou 

audição e outros] e sem planetas em signos de ar [comunicações e sentidos], e apenas 

um planeta em uma casa de ar, gastou muito da vida dela se comunicando. Ela escreveu 

livros e pelo que eu entendo, até mesmo palestrou a públicos. A questão é, aquelas que 

faltam um elemento frequentemente manifestam aquele elemento de uma maneira 

completamente diferente. A falta de um ar e o regente dela em 15 graus de Leão fez ela 

cega e surda, mas ela se comunicou. 

Apenas como exemplo, alguém sem signos de água. Isso não faz da pessoa fria e cruel. 

Muito pelo contrário. Isso resulta em uma pessoa que expressa e experimenta suas 

emoções de forma diferente. Eu conheço alguém não tem signo de água e essa pessoa é 

excepcionalmente carinhosa e tem sentimentos muito profundos, e é muito compassiva.  
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Aquelas que faltam um elemento expressa aquele elemento de forma diferente do que 

aquelas que tem planetas no elemento. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich  
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Sinastria 

Eu não tenho tempo para responder a quaisquer questões aqui. Me senti compelida a 

partilhar esse conhecimento no sentido que isso vai ser de grande ajuda para muitos de 

vocês durante suas vidas, especialmente após ler de um caso extremo, do qual eu possa 

entrar em detalhes mais tarde.  

Essa lista está incompleta no sentido que eu não vou incluir todos os aspectos, mas os 

mais importantes. Esses aspectos abaixo, eu tenho visto eu mesma. 

Sabendo o abaixo, podes prevenir tragédia. Se você está em uma situação onde o 

Saturno da outra pessoa está em aspecto difícil ao seu regente, e você não pode fugir 

daquela pessoa, é muito importante não provocar ele/ela. Essa é uma situação sem 

saída. 

Coloque de lado tudo da porcaria nos livros de astrologia que afirmam que o Sol e até 

mesmo em alguns casos a Lua são importância primeira no mapa da pessoa. Isso NÃO é 

assim. O planeta mais importante no mapa astrológico da pessoa é o regente do mapa e 

se houver os co-regentes. Isso também inclui o ascendente e a primeira casa. O seu 

regente do mapa representa VOCÊ, a sua primeira casa. Eu não posso enfatizar mais do 

que isso. 

Eu vou ao ponto aqui. Essa lista está incompleta, mas esses são os casos que eu vi eu 

mesma. Não apenas um caso, mas muitos. Eu tenho feito astrologia por quase 40 anos. 

Saturno 

Eu ainda não vi [e eu tenho estudos de centenas de casos de assassinatos] um caso 

onde o Saturno do assassino não estava em aspecto difícil ao regente da vítima. Isso é 

100%. Além disso para assassinar, há também centenas de casos onde o Saturno do 

indivíduo infligiu grande dano sobre a pessoa na qual o regente do mapa que o Saturno 

do indivíduo estava em aspecto difícil. 

Do aspecto difícil, estou me referindo a conjunção, a quadratura, a oposição e também 

aspectos menores tais como a semi-quadratura [45 graus] e a sesquiquadratura [135 

graus], a inconjunção também se considera em 150 graus. Eu também tenho visto 

problema com o aspecto trígono. Se o Saturno de uma outra pessoa está em aspecto 

difícil ao seu regente do mapa ou em sua primeira casa- FIQUE LONGE dessa pessoa. 

Saber disso pode salvar vidas! Isso claro não quer dizer que todo relacionamento com o 

Saturno da pessoa afligindo o regente de outra pessoa vai resultar em assassinato, 

obviamente…que ESTOU dizendo que sim, no extremo, mas qualquer relacionamento 

com o acima vai eventualmente resultar em dano para o regente do mapa do indivíduo. 

Para determinar o Saturno de alguém, tudo que precisas é a data de nascimento, pois 

Saturno se move lentamente. 

Vou começar com Saturno aqui. Em alguns casos, trígonos e sextis podem ser 

secundários. Abaixo, eu vou estar me referindo aos aspectos conjunção, oposição e 

quadratura. 
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Saturno/Sol 

Saturno é muito duro na autoestima da pessoa de Sol. Saturno pode agir como um 

professor para Sol em alguns casos. Saturno também inibe a autoexpressão e senso de 

diversão e individualidade de Sol. 

Saturno/Lua 

Saturno pode ser uma influência depressante sobre Lua. A pessoa de Lua 

costumeiramente sofre mais no relacionamento. 

Saturno/Mercúrio 

Saturno não quer ouvir Mercúrio. Saturno inibe comunicações com a pessoa de Mercúrio. 

Esse aspecto é muito ruim para qualquer relacionamento, pois a pessoa de Saturno 

sufoca a pessoa de Mercúrio em todas as áreas de comunicações…assim como fala 

repetidamente para Mercúrio calar-se. 

Saturno/Vênus 

Saturno pode rejeitar as ofertas de amor de Vênus. Se os dois ficarem juntos, Saturno vai 

costumeiramente ser a que vai sair do relacionamento se há um rompimento. Saturno 

rejeita Vênus.  

Saturno/Marte 

Esse traz antagonismo mútuo e animosidade a qualquer relacionamento, com possível 

violência. 

Saturno/Urano 

Saturno pode ser maníaco por controle ciumento. Isso é muito sério, e até mesmo o 

trígono se considera, mas é menos do que a conjunção, oposição ou quadratura. Saturno 

é muito ciumento e controlador de Urano. Saturno tenta dominar Urano e recusa a dar a 

Urano qualquer liberdade. Se há outros aspectos desagradáveis, isso pode ser mortal. A 

imaginação de Saturno pode ser selvagem no sentido de Saturno fazer acusações de 

Urano “estar traindo”, “flertando” e afins, e se outros fatores maléficos estiverem nisso, 

pode haver violência e até coisa pior. Isso é um aspecto muito ruim para ter entre duas 

pessoas. 

 

Sol em aspecto difícil a Sol 

Aqui há choque de egos. Um vai tentar superar o outro. Há muita rivalidade. 

Sol/Lua 

[Conjunção e oposição] A pessoa de Lua costumeiramente é atraída a pessoa de Sol. 

Isso é um aspecto positivo para ter, especialmente em um relacionamento amoroso. 
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Sol/Vênus 

Esse é um poderoso aspecto de amor. Em progressões, se o Sol progredido da pessoa 

faz qualquer aspecto, até mesmo um trígono ou um sextil a Vênus de uma outra pessoa, 

a pessoa de Vênus vai se apaixonar com a pessoa de Sol. Uma outra é se o Vênus por 

progressão da pessoa faz um aspecto ao Sol de uma outra, a pessoa de Sol vai se 

apaixonar com a pessoa de Vênus. A partir disso eu tenho visto pessoalmente, isso é um 

acordo unilateral. A menos que haja outros fatores apoiando, isso nem sempre é mútuo. 

A pessoa cujo planeta está se movendo ao de uma outra por progressão age para 

engatilhar uma resposta emocional na pessoa cujo planeta natal está aspectando.  

Sol/Júpiter 

Júpiter admira a pessoa de Sol. Júpiter é boa para a autoestima de Sol. Esse é um 

aspecto excelente para ter em um relacionamento. A pessoa de Sol beneficia-se do 

relacionamento. 

Sol/Regente do mapa 

O regente do mapa é frequentemente atraído a pessoa de Sol. 

 

Lua/Marte 

Marte pode ser atraída e atrair a pessoa de Lua, mas pode também ser rude, chata 

emocionalmente, e até mesmo violenta para a pessoa de Lua. Isso não é bom para 

qualquer situação doméstica. 

 

Vênus/Marte 

Atração forte, especialmente sexualmente. Marte é atraída a Vênus. 

 

Marte/Júpiter 

Marte é frequentemente atraída a Júpiter, especialmente sexualmente. 

Marte/regente do mapa 

Marte pode ser atraída ao indivíduo do regente do mapa, mas se há aspectos maléficos, 

Marte pode ser violento ao regente do mapa, isso também vale para Marte em aspecto 

difícil ao ascendente da pessoa- Marte pode ser violento a pessoa do ascendente. 
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Júpiter/Vênus 

Júpiter atrai, provoca e inspira muito amor de Vênus. 

 

Júpiter/regente do mapa 

Isso é o exato oposto da pessoa de Saturno. Júpiter costumeiramente gosta do regente 

do mapa. Júpiter pode garantir favores e fazer coisas de benefício para o regente do 

mapa. Isso é especialmente forte com a conjunção e a oposição. Outros aspectos tais 

como a quadratura e trígono não são fatores nisso. Além disso, se Saturno for fator nisso 

que eu já escrevi acima, esse aspecto não redefine as tendências maléficas. 

 

Plutão e amor obsessivo e atrações fatais: 

Atenção aqui. Em um mapa natal, onde há aspectos Plutão/Vênus, o indivíduo em cujo 

mapa isso ocorre está posto a obsessão amorosa. Em relacionamentos, se há aspectos 

difíceis entre Vênus da pessoa e Plutão de uma outra pessoa, Plutão vai se tornar 

obsessiva com Vênus. Quanto mais estreito o aspecto, pior isso pode ficar. Plutão pode 

se tornar ciumenta, controladora e muito obsessiva com Vênus. 

Se Vênus por progressão da pessoa se move a um aspecto com o Plutão de uma outra 

pessoa, a pessoa de Plutão vai ficar obsessiva com a pessoa de Vênus. O pior disso é a 

conjunção, oposição e quadratura, mas todos os aspectos engatilhados por isso vão 

provocar uma resposta, e em muitos casos, isso pode resultar em amor não 

correspondido. Se duas pessoas têm aspectos Vênus/Plutão mútuos, elas podem ambas 

se tornar obsessivas entre si e desde que seja mútuo, isso pode ser muito profundo e 

feliz, mas infelizmente, esse não é costumeiramente o caso. 

Plutão pode também tem a mesma influência quando o Plutão da pessoa está em 

aspecto ao regente do mapa de uma outra pessoa. Plutão pode se tornar obsessiva, 

ciumenta e controladora da pessoa do regente do mapa. 

 

Eu vou tentar escrever mais sobre isso e também incluir alguns estudos de caso. Eu sei 

que Satan me procurou para partilhar esse conhecimento. Sempre conhecer o mapa 

astrológico de um parceiro potencial antes de qualquer compromisso. Esses aspectos de 

Sinastria podem também ser adaptados a amizades, colegas de trabalho e associados 

diários, apesar de eu ter escrito acima principalmente no sentido de relacionamentos 

sexuais. Em relacionamentos platônicos, apenas adapte o acima…por exemplo a pessoa 

de Saturno, mesmo se um amigo for ciumento e controlador da pessoa de Urano, 

constringindo a liberdade dele. Aspectos Vênus/Marte em relacionamentos platônicos 

pode atrair duas pessoas juntas. Júpiter é sempre de benefício em um relacionamento, 
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mas não redefine realmente qualquer coisa seriamente como aspectos difíceis de 

Saturno. 

Finalmente, um segundo fator é o Stellium. Se a pessoa tem um Stellium [grupo de três 

ou mais planetas em um signo], e Saturno está em aspecto difícil ao Stellium, essa é uma 

influência maléfica. Novamente, Júpiter é o oposto e é benéfico. 

Astrologia não é sempre agradável, mas é muito confiável quando interpretada 

precisamente. Astrologia tem sido uma ajuda maior além das palavras para mim durante 

minha vida em entender o porquê de tempos difíceis ocorrerem, mantendo-me segura 

das pessoas que foram influências negativas e lendo nos outros e entendendo eles. 

Astrologia é um presente de Satan. 
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Marte oposto Urano em um Retorno Solar 

Sim isso aconteceu recentemente. Se você tem os planetas em seu retorno, para 

determinar apenas quanto eles afetarão você, precisas olhar as posições deles no mapa 

de retorno solar. Há certos aspectos que estão no mapa de todos dado a extensão que 

eles afetam. Apenas como eles afetam cada indivíduo que é uma questão diferente. 

Olha para onde a oposição [nesse caso] ocorre em teu retorno. Quanto mais estreito o 

orbe no aspecto, mais isso vai afetar você. Por exemplo, com uma oposição, se o orbe 

está em 7-9 graus, mais do provavelmente, não será qualquer coisa maior e pode até 

não ser percebido. Quando o aspecto está dentro de 2 graus do orbe, as chances são 

que isso fará um evento ocorrer.  

Agora, digamos que o orbe está menos de 2 graus e os graus da oposição se alinham 

com outros planetas no mesmo grau, e/ou cúspides das casas e especialmente em seus 

ângulos. Se a oposição por exemplo atravessa seu eixo ascendente/descendente, dada a 

natureza de Marte/Urano, isso poderia fazer você ter um acidente. Mas, isso tudo 

depende da estreiteza do orbe, e se a oposição se alinha com outros planetas e/ou 

cúspides de casas no grau exato ou próximo. Uma outra coisa para olhar em um retorno 

solar, e até lunar e outros retornos planetários é planetas aspectando os planetas do 

retorno no mapa natal. Conjunções são os aspectos mais poderosos, seguidos por 

oposições e então quadraturas. Esses produzem eventos em sua vida de natureza as 

energias dos planetas. 

Sublimando uma oposição Marte/Urano incluiria estar consciente de quaisquer riscos 

potenciais durante o período. Esses frequentemente estão em um retorno lunar. O 

aspecto pode ser repetido em retorno lunar, ou até um aspecto diferente. Além disso, se 

você tem esse aspecto natalmente, pode haver uma probabilidade maior de um evento 

ocorrer do que para aquelas que faltam o aspecto. Também, olha para os nodos lunares 

[graus exatos, mesmo se isso está em um aspecto menor]. Sublimar as energias de 

Marte/Urano pode ser feito através de trabalho duro. Isso pode ser perturbador e até 

exaustivo, mas é uma saída positiva para essas energias. Deixadas por si, elas são 

indicativas de um acidente. 

Eu também quero comentar sobre retornos de morte. Eu mesma tive que olhar em meus 

próprios mapas de retorno solar e meus eixos meio-do-céu/fundo-do-céu se inverteram 

mais de uma vez. Obviamente, estou viva. Isso apenas significa que a tendência está lá. 

Também, nos meus próprios mapas, eu tenho tido anos em meu passado onde eu tive 

Saturno muito duro e ironicamente, o ano foi muito feliz. Isso não é uma norma, apesar 

disso. Eu sei que planetas transitando são gatilhos para eventos e tudo tem que ser 

tomados conjuntamente. 

Se o Saturno transitando está também fazendo aspectos aos planetas pessoais, então 

realmente esteja consciente e olha nisso. Há raras vezes quando um Saturno duro de um 

retorno solar, digamos por exemplo em aspecto difícil ao regente do retorno solar, mas a 

hora onde não há aspectos difíceis do Saturno transitando aos planetas natais, 
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especialmente teus planetas pessoais, o Saturno do retorno solar pode manifestar-se de 

maneira positiva. Isso inclui os outros planetas do retorno solar também. 

Se quaisquer notas dos eixos meio-do-céu/fundo-do-céu se invertendo em um retorno 

solar, não fique alarmado. O ponto é ser cuidadoso. Do que eu tenho visto, isso ocorre na 

vida de todo mundo em certos anos. Você tem que olhar o que mais está ocorrendo e 

então, se as coisas estão realmente ruins, então apenas esteja consciente e é claro, 

realmente construa uma aura de proteção forte ao seu redor. Reforce isso diariamente. 

Eu tenho tido muitas vezes quando eu vi meu destino potencial e estava alerta e 

consciente e as energias se manifestaram em um jeito melhor do que se eu tivesse 

apenas caminhado ao desconhecido. 

Um caso que eu achei muito interessante foi o de OJ e Nicole Brown Simpson. O Saturno 

dele estava aspecto difícil ao regente dela, junto com outros aspectos mortais. 

Havia muitos aspectos antagônicos. Ela tinha uma oposição Sol/Júpiter exata que 

desempenhou um papel importante no assassinato dela. Ela era muito superconfiante. 

Na minha opinião, esse caso foi muito assustador. Com os retornos solares, o mapa da 

localidade e o mapa natal irão ambos revelar os mesmos eventos para o ano, embora de 

maneiras diferentes pois as posições da casa [digo se alguém se mudou para longe do 

lugar do nascimento dela] será diferente. 

A morte dela ocorreu dentro de algumas semanas [se eu me lembro bem] do aniversário 

dela [uma hora quando a pessoa é vulnerável]. Saturno transitando cruzou o ascendente 

dela na primeira casa. Esse é um trânsito muito horrendo na vida de qualquer um e esse 

é onde tua sorte acaba. Interessantemente, a super confiança dela como eu mencionei 

antes desempenhou um papel importante no assassinato dela. OJ era ciumento e 

controlador. Ela se divorciou dele e então alguns anos depois, procurou ele de volta. 

Então, milhões de dólares mais tarde com presentes, etc, ela então decidiu que não 

queria ele e deixou-o. Além disso, ela estava tendo um relacionamento muito aberto com 

o amigo dele que estacionaria a SUV dele do lado de fora do condomínio dela todo dia e 

OJ estava seguindo ela através de detetives particulares. 

Minha decisão de trazer isso como um exemplo de um clássico e muito assustador caso 

astrológico que foi claro, com Marte/Urano envolvido. 

A oposição exata Sol/Júpiter estava em 27 graus de Touro/Escorpião. No retorno solar 

para o ano que ela foi assassinada, 1994, 5 dos dez planetas dela se alinharam no 26º 

grau, Marte no final do 25º grau, todos abaixo de 2 graus do orbe a oposição Sol/Júpiter. 

O melhor amigo dela implorou para ela viajar para o México, mas ela se negou e afirmou 

que não tinha razão para fazer isso. Isso poderia ter salvo a vida dela. A conjunção 

Urano/Netuno do retorno solar oposta ao co-regente natal Marte. Saturno do retorno solar 

estava estreitamente conjunto ao descendente [outros] do retorno solar dela. O fundo-do-

céu do retorno solar se alinhou exatamente com a Lua na 7ª casa. A 7ª é a casa dos 

outros e isso pode ser os outros se fazendo de vítima. O co-regente natal Marte no 

retorno solar está na 8ª casa de morte. Adicionando a isso, 6 dos dez planetas no retorno 
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solar dela estão todos nos últimos graus. Nesse caso, era morte. Você tem que olhar em 

tudo.  

Agora, em relação ao retorno lunar ao mês de morte, Virgem, que estava ascendendo no 

retorno solar dela está contido no retorno lunar na primeira casa com 29 graus de Leão 

na cúspide. Essa é uma repetição do retorno solar. No local do retorno lunar dela para 

Los Angeles, Marte/Urano de violência está nos ângulos e como eu afirmei antes, isso 

intensifica as energias e influência dos planetas envolvidos. Plutão do retorno lunar 

resulta em inconjunção ao Marte do retorno lunar a partir da 8ª casa de morte. A 

quadratura Marte/Urano é estreita, apenas 2 graus de orbe de ser exata. A cúspide da 8ª 

casa de morte no retorno lunar é estreitamente conjunta a Unukalhai de perdas.  

Júpiter não é sempre positivo. Ela tinha Júpiter em Escorpião na 8ª casa de morte e 

Escorpião é também o signo de morte. O Júpiter do retorno solar estava conjunto ao 

regente do mapa natal Netuno em Escorpião. Dado tudo das outras indicações, isso 

resultou na morte dela. Há muitas outras indicações. Eu mencionei isso por causa do 

aspecto difícil Marte/Urano que foi intensificado pelo local dela em Los Angeles. Há muito 

mais, mas eu estou realmente ocupada e tenho ido longe em como isso é.  

Além disso, em relação aos assuntos de mundo, isso é uma coisa que eu não sei muito a 

respeito, mas minha mãe me disse que quando ela era muito jovem, ela e a mãe dela 

estavam em um campo na fazenda delas e o Sol estava brilhando vermelho e havia uma 

mancha preta no Sol e a mãe dela disse para ela [isso foi no final da década de 1930] 

que haveria uma guerra. Além disso, Netuno e Plutão estão nos signos exatamente 

opostos que eles foram antes da Segunda Guerra Mundial naquele tempo. Júpiter e 

Urano estão também envolvidos. Eu poderia continuar, mas eu tenho que ficar off-line 

agora. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich  

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

 

  

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Graus do orbe 

Pessoalmente, eu sempre usei para interpretar mapas de nascimento: 

Para conjunções, quadraturas, trígonos e oposições 8-9 graus. 

Para sextis 6 graus. 

Para inconjunções 5 graus. 

Para semi-sextis, semi-quadraturas, sesquiquadraturas, quintis, 1-1/2 graus. 

Em alguns casos, como com sinastria, se há um aspecto de Saturno ao regente, do qual 

eu já postei sobre isso, é melhor usar com cuidado e ampliar o orbe, até o signo, assim 

como signos em oposição, ou seja, Escorpião/Touro, e signos em quadratura, ou seja, 

Libra/Capricórnio. Mas como para fazer interpretações de mapas de nascimento, eu 

sempre usei o acima. 

Eu também quero adicionar que através de minha própria pesquisa, semi-sextis e os 

outros então chamados “aspectos menores” são aspectos de destino; especialmente o 

semi-sextil, mais do que aspectos dos traços de personalidade. A razão é, se lidos 

corretamente, os orbes são muito próximos e quando um tem dois ou mais planetas 

ligados em certo grau ou dentro de 1 1/2 orbe de um certo grau, será um evento 

destinado que vai ocorrer na vida em algum ponto. Quanto mais planetas que se 

aproximam naquele grau, maior o evento será. Um grande divisor de águas na vida da 

pessoa.  

Em alguns casos, os planetas ligados podem também indicar algo com que se nasça 

como um talento especial ou uma anormalidade. Eu conheci uma mulher que tinha um QI 

de mais de 185 e ela tinha uma quadratura Mercúrio/Urano exata ligada com o grau 

ascendente dela, tornando isso pessoal. Pessoas nascidas naquele dia teriam a 

quadratura estreita Mercúrio/Urano, mas quando um aspecto se liga ao ascendente da 

pessoa, regente do mapa ou meio-do-céu e o orbe está sob 1 1/2 graus, isso se torna 

pessoal. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich  

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

 

Graus do orbe Quinta 4 Set 2014 5:54 am (PDT) . Postado por: vabzirteloch Estou um 

pouco confuso em relação aos orbes em astrologia. 

Um de meus livros de astrologia diz que cada planeta tem orbes diferentes em função 

dos aspectos, por exemplo o Sol: 

17º para conjunções e oposições, 11º20’’ para trígonos, 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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5º40’’ para sextis, 8º30’’ para quadraturas, e 

4º para os aspectos menores. Esses estão corretos? 

Uma outra fonte afirmou que os orbes diferem um do outro apenas em relação aos 

aspectos, mas nós devemos usar os mesmos orbes para cada planeta, exceto o Sol e a 

Lua. 

Então, o que exatamente nós estamos usando aqui? Estou realmente confuso. Desde já, 

obrigado. 
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Quando é a melhor hora astrologicamente para cirurgia plástica? 

Evite a Lua em Áries. Sempre te lembra… NUNCA tenha quaisquer procedimentos 

cirúrgicos feitos quando a Lua está em um signo que rege aquela área do corpo. Além 

disso, evite uma Lua Cheia se possível. Isso também inclui quaisquer procedimentos 

para animais de estimação. Quando a Lua está no signo que rege a parte do corpo, por 

exemplo, o rosto com Áries, as coisas tendem a dar errado. 

Eu lembrei de muitos anos atrás, eu tive um dente do siso impactado. Eu não consegui 

marcar uma consulta em qualquer outra hora, pois eles recuaram, e tive que ter uma 

cirurgia dentária para remove-lo. Isso foi durante uma Lua Cheia e sim, eu sabia disso. 

Bem, 5 doses de Novocain não me anestesiaram. Eu estava muito desperta durante a 

coisa toda. Não preciso nem dizer que não foi agradável. Eles conseguiram extrair o 

dente da minha boca, e pude descansar. Mais tarde, eu tive que esperar 

interminavelmente pelas pílulas de dor de codeína e experimentei uma reação a 

superdose de Novocain. Então, foi uma longa viagem para casa no ônibus e o rescaldo. 

Eu tive sorte, também. Complicações podem ser muitas e isso é algo a sempre se estar 

consciente. 

Os signos e as partes do corpo que eles regem estão listados aqui: 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Signs.html  

 

Usando Luas vazias? 

O antigo Presidente Americano Ronald Reagan fazia promessas e afirmações que ele 

não tinha intenção de cumprir, em uma Lua vazia, propositalmente. Isso foi afirmado em 

um livro de Joan Quigley, a astróloga pessoal dele e de Nancy. 

Além disso, agora isso é teoria e eu não posso confirmar isso pois eu li, mas de acordo 

com uma informação que eu li, alguns empréstimos tomados durante uma Lua vazia não 

tinham que ser pagos, mas lembra-te, isso é algo que eu li, então use o senso comum. 

Além disso, se você não quer terminar um trabalho, por qualquer razão, então comece 

ele em uma Lua vazia. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Signs.html
http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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2020-2021 e a questão da Guerra 

Em relação ao mapa dos Estados Unidos, eu sempre usei a versão de 2:17 am. Essa é 

altamente precisa, não apenas através da pesquisa de eventos históricos, mas também o 

11 de Setembro recente. Benjamin Franklin que foi um Satanista, teve a Declaração 

assinada naquela época, pois ele foi um astrólogo. Eu sei que a história foi alterada e 

reescrita. Houveram alguns poucos astrólogos notáveis que também usaram a versão de 

2:17 am e juravam com isso. Faça alguma pesquisa por conta própria e você verá o que 

quero dizer. 

O retorno solar para os Estados Unidos em 1941 teve Marte em 1 graus de Áries [crítico 

excepcionalmente], posicionado na primeira casa do retorno solar, interceptado. O 

ascendente do retorno solar para aquele ano estava em 24 graus de Peixes, alinhando-

se com o Saturno do retorno solar em 24 graus de Touro, conjunto a estrela fixa de 

violência extrema Caput Algol. O Saturno do retorno solar estava em conjunção com o 

Urano do retorno solar. Os ataques de Pearl Harbor foram de repente, inesperado e de 

surpresa. Urano é o planeta do inesperado, e do repentino. Netuno regente do retorno 

solar em 25 graus de Virgem conjunto ao descendente do retorno solar também se 

aproximou. Júpiter transitando estava exatamente em conjunção com o co-regente Urano 

do mapa dos Estados Unidos e com o ascendente do mapa. Isso influenciou um 

resultado favorável e agiu como uma influência preventiva. Há muito mais indicações de 

guerra no retorno solar. Eu tenho que cortar isso curto aqui, pois eu não tenho tempo. 

Marte está sempre envolvido com guerra, pois ele rege sobre guerra. Em relação a 

Guerra Civil Americana, Marte estava em conjunção estreita com a Lua no retorno solar. 

A Lua indicou doméstica e não estrangeira. A conjunção Lua/Marte do retorno solar nos 

últimos graus de Capricórnio, oposta ao Stellium em Leão do retorno solar; Júpiter, 

Mercúrio e Vênus; configuração gangorra, indicando uma divisão. Marte progredido para 

aquele ano estava em 15 graus de Leão, um grau muito ruim. 

O retorno solar de 2021 para os Estados Unidos tem Marte do retorno solar em 14 graus 

de Leão, conjunto ao ascendente do retorno solar. Isso além de ser um grau distante de 

15 graus de Leão, está em 14 graus. Eu descobri que os 14 graus é um ponto muito 

sensível para os Estados Unidos. Isso alinha-se com o Saturno do mapa dos Estados 

Unidos e com os eixos fundo-do-céu/meio-do-céu. 14 graus foi muito predominante com 

os ataques de 11 de Setembro, estava por todo lado. 

Essa Marte do retorno solar está em oposição estreita ao Saturno do retorno solar, que 

está em conjunção com o descendente do retorno solar, na 7ª casa [países estrangeiros]. 

O Saturno do retorno solar está em conjunção muito estreita com o meio-do-céu do mapa 

dos Estados Unidos. Plutão do retorno solar [e em trânsito] em 25 graus de Capricórnio 

está se opondo ao regente Marte do mapa dos Estados Unidos, trazendo mudanças 

maiores e permanentes. O Sol regente do retorno solar está na 12ª casa do retorno solar. 

Estreita conjunção Lua/Urano do retorno solar está na 10ª casa [regente a presidência] 

do retorno solar possivelmente indica um assassinato? 29 graus está no eixo fundo-do-

céu/meio-do-céu do retorno solar.  
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Os planetas progredidos do mapa dos Estados Unidos para aquele ano incluem Júpiter 

do arco solar progredido em 9 graus de Peixes; grau fatal, Mercúrio do arco solar 

progredido [regente do mapa dos Estados Unidos] em 29 graus de Peixes, que é um grau 

de términos, Mercúrio progredido está em 21 graus de Aquário, um grau crítico e de 

infortúnio, Netuno do arco solar progredido está conjunto a Caput Algol, Plutão 

progredido de poder está em um outro grau de términos- 29 graus de Capricórnio.  

Estou com o tempo curto, mas nele aparecem problemas que vão se manifestar de 2015 

em diante. De um lado desde Saturno transitando entrando Sagitário [isso quase sempre 

causa uma crise financeira], a quebra de 1929 e a crise de 1987, Netuno do retorno solar 

na segunda casa de finanças do retorno solar, regida por Peixes [Netuno] está em 9 

graus fatal de Peixes. A conjunção Júpiter/Vênus se alinhando com Mercúrio do retorno 

solar, regente do mapa dos Estados Unidos, indica que isso não será permanente. 

Estou baseando tudo isso em eventos passados e certas posições e aspectos que tem 

se repetido eles mesmos. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

 

baron_hasani escreveu: 

Oi Maxine. Em uma de suas mensagens nos e-grupos de astrologia você mencionou que 

em 2020-2021 tem um aspecto Marte/Saturno significando guerra. O que Marte/Saturno 

significa em relação a guerra? 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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9º grau 

Questão: 

“9 graus de Virgem e Peixes são conhecidos como graus fatais, graus de corpo na vala e 

graus de sofrimento. 

9 graus de Peixes é um dos piores graus no Zodíaco”. Alguém tem mais informações 

sobre o 9º grau de Peixes? 

Estou perguntando porque eu tenho Saturno posicionado no 9º grau de Peixes. VIVA 

SATAN!!!! 

Sumo Sacerdotisa Maxine: 

Olhe para sua casa/s no seu mapa que tenha Capricórnio na cúspide; também olha para 

a casa de colocação de Saturno, e em menor extensão, a casa/s com Aquário na 

cúspide. Os assuntos regidos por essas posições devem dar a você ideia de onde 

quaisquer problemas vão se manifestar. 

Além disso, a natureza de Saturno, também. Algum dos outros planetas se aproxima, 

como com aspectos estreitos? Seu Saturno se alinha com seus nodos lunares? Tudo 

isso é importante? Planetas em 9 graus, eu constatei são muito ruins, mas de Virgem e 

Peixes, esses são piores. Esteja consciente… nenhum mapa astrológico é perfeito. 

Ninguém atravessa essa vida ileso. Sabendo onde os problemas potenciais podem vir 

pode ser uma grande ajuda em trabalhar para evitar eles. 

Eu tenho um pouco de tempo hoje, então eu posso ir ao um exemplo. Eu li um livro um 

tempo atrás sobre uma mulher, ela tinha Júpiter em 9 graus de Virgem, em oposição 

exata a Urano em 9 graus de Peixes. Quando aspectos como esses estão próximos 

[dentro de 1-2 graus de orbe], ou até mais intensos em exatamente o mesmo grau, esses 

são eventos de destino na vida. Se três ou mais planetas se ligam, isso é ainda mais. O 

pai dessa mulher era um comunista judeu. Ele trabalhou para Ford Motor Company aqui 

nos Estados Unidos, mas estava envolvido em atividades comunistas. Isso foi no final da 

década de 1920 e início da década de 1930. Após a Depressão de 1929 bater aqui, 

muitos na Ford ficaram com medo de perder o emprego e relacionados. Naquela época, 

Stalin; a URSS teve mais programas enganosos de fraternidade, prometendo um 

“paraíso do trabalhador” e boa vida, etc. A Ford Motor Company tinha aberto uma fábrica 

em Gorky na URSS. Através disso, trabalhadores Americanos foram convidados a esta 

fábrica; passando 1-2 anos em Gorky. Essa situação não se limitou a Ford Motor 

Company, mas foi uma armadilha para trazer americanos para a URSS em muitas outras 

áreas; explorando a depressão e tempos econômicos difíceis aqui. Outras famílias, 

totalmente sem relação a essa experiência particular foram enganadas nisso também. 

Essa mulher no exemplo seguinte foi conhecida por ser a “única Americana sobrevivente 

do gulag Siberiano”. 

Desculpe pela repetição, mas isso será muito mais rápido; eu descobri, copiei e colei isso 

do que eu escrevi em um e-mail um tempo atrás em relação a esse caso: 
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Eu constatei um caso onde uma mulher tinha uma oposição em 9 graus de Virgem e 

Peixes- graus de sofrimento extremo. Júpiter tem a ver com viagem e embora a hora do 

nascimento dela não seja dada, estou levada a crer que ela tinha Aquário no ascendente 

dela pelos eventos que ocorreram na vida dela de acordo com a biografia. 

Júpiter se opôs ao regente Urano dela e fez ela passar por inferno inimaginável e pelo 

“inferno” quero dizer de maneira figurada. Júpiter é um protetor de certa forma, mas pode 

ainda trazer infortúnio extremo se posicionado em um grau ruim. 

Em 1932, quando essa mulher estava com onze anos de idade [ela nasceu em 1921], o 

pai dela trabalhou para a fábrica de automóveis Ford em Detroit. Os tempos foram 

difíceis com a Depressão e ele foi enganado junto com muitos outros em deixar os 

Estados Unidos e se mudar para Gorky na URSS, sob Stalin. Os mesmos velhos 

programas de fraternidade judaicos, como cristianismo, prometendo uma vida melhor e 

um “paraíso do trabalhador”. Agora, Júpiter rege países estrangeiros e viagem. O Júpiter 

dela estava em 9 graus de Virgem, um grau de sofrimento extremo. Eles foram para ficar 

em Gorky e trabalhar na nova fábrica da Ford lá sob a direção da Ford por cerca de um 

ano, então voltar para os Estados Unidos. Não preciso dizer, na infância dela, quando 

eles chegaram em Moscou, ela percebeu o quanto havia algo errado, as pessoas 

estavam vestidas em trapos e estavam sobretudo famintas e congelando no frio de 

rachar. As ruas estavam muito sombrias, sem calor na rua, carros ou qualquer outro 

transporte e todos pareciam deprimidos excepcionalmente. Eles foram transferidos para 

um apartamento de um quarto. Eles tinham que partilhar uma cozinha e o banheiro no 

corredor e ambos estavam em imundície horrenda, especialmente o banheiro. Para 

tomar banho ou uma ducha, a pessoa tinha que caminhar uns 3-4 quarteirões na rua até 

o banheiro público. Eles dias alternados, eles alternavam entre homens e mulheres. Não 

havia variedade de comida, apenas peixe e pão preto estragado e mingau para toda 

refeição. Mas, isso era o paraíso comparado ao que se seguiu na vida dessa mulher. 

Em 1938, eles ainda estavam lá e o pai dela foi preso pelo NKVD e ela e mãe dela nunca 

viram ou ouviram ele novamente. Elas foram expulsas do apartamento de um quarto 

delas, pois elas não tinham mais qualquer renda ou quaisquer direitos. Elas se mudaram 

para um armário minúsculo nos fundos de um edifício de armadilha de ratos e então 

procuraram por emprego. Então a guerra veio. Elas viveram com batatas podres e outros 

restos dos quais elas trabalharam brutalmente por eles. Houve pouco ou nenhum calor 

durante os invernos russos nos lugares de morada delas. Ela foi forçada a cavar valas 

antitanques até que as mãos dela sangrem por horas e horas todos os dias- do nascer ao 

pôr do Sol no frio de rachar. A mãe dela caminhou muitas milhas para conseguir sacos 

de batatas podres dos quais elas sobreviviam. Após a guerra, o NKVD prendeu ela pois 

ela disse coisa errada inocentemente sobre querer voltar aos Estados Unidos a algum 

militar britânico de visita por lá e chegou a história de elas tentaram tirá-la de lá. Até as 

piores prisões Americanos são nada comparadas as prisões na Rússia. Ela foi 

sentenciada a 10 anos em um campo de trabalhos forçados na Sibéria, do qual ela é a 

única mulher Americana conhecida a sobreviver a isso. Houve sofrimento inimaginável. 

Ela finalmente voltou para os Estados Unidos durante a vida arriscada dela, embora 

fosse tarde, se eu me lembro bem, ela voltou na década de 1960. O que eu li sobre o que 

ela passou foi horrível. 
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Faço registro, quando o regente do mapa está em 9 graus de Virgem ou Peixes, é muito 

pior do que outros planetas no mapa. Houve um outro caso, que foi o pior que eu já vi. 

Uma mulher que tinha o regente do mapa dela, a Lua em 9 graus de Peixes, se opondo a 

Plutão em 9 graus de Virgem, com Júpiter em 9 graus de Áries [um outro grau ruim] se 

aproximando. 

Semi-sextis, eu descobri em minha pesquisa, não são tanto para traços de personalidade 

pois eles são experiências de destino na vida da pessoa. Marte oposto a Saturno em 22 

graus de Leão e Aquário [ambos graus ruins] atravessa o eixo das 3ª/9ª casas de 

viagem. Essa aproximação em Capricórnio na 7ª casa, que é frequentemente de 

abuso/infortúnio vindo dos outros. A conjunção Sol/Mercúrio dela estava em 26 graus de 

Touro, em conjunção com Caput Algol de violência. O ascendente dela estava em 6 

graus de Câncer; 6 graus de signos cardinais frequentemente indica um problema físico 

ou deficiência. Quando ela estava com 15 anos de idade, o nodo sul do mapa natal dela 

estava estreitamente conjunto ao ascendente do retorno solar dela para aquele ano. Isso 

é sempre alguma de destino, mas por si só, não é sempre ruim. Você tem que olhar em 

tudo. Nesse caso, foi horrendo. Como eu disse, isso foi para o pior mapa astrológico que 

eu já vi. O retorno solar dela de 1978 também tinha o Saturno em conjunção com Marte 

em 15 graus de Leão [um outro grau horrível], mas isso estava solto na 7ª casa do 

retorno solar para aquele ano. Eu constatei que quando certos aspectos se repetem em 

um mapa de retorno desses; aquelas que tem um aspecto estreito no mapa natal, isso 

será um gatilho de um evento de destino dentro daquele ano, e o aspecto não tem que 

ser o mesmo. Nesse caso, Saturno oposto a Marte [violência] no mapa natal dela e no 

mapa de retorno solar, eles se uniram.  

Ela foi embora de casa naquele ano e parou na Califórnia. A situação de vida dela não 

funcionava e ela fez um mau julgamento de pegar carona. Ela estava financeiramente 

quebrada, etc. Um devoto cristão pegou ela. Ele então levou ela para o deserto, estuprou 

ela, esfaqueou ela e cortou os braços dela fora, com um machado, do qual ela 

sobreviveu. Os planetas dele se alinharam bem nos dela para violência. Ele recebeu uma 

pena de prisão leve e após a libertação, esfaqueou uma outra mulher até a morte após 

estuprar ela. A antiga mulher que sobreviveu foi forçada a testemunhar nesse novo 

julgamento quando os nodos lunares dela estavam ligados pelos nodos em trânsito. Os 

nodos não são traços de personalidade, mas pontos de destino no mapa da pessoa. 

Finalmente, sempre se lembre disso, pois é extremamente importante. Eu tenho 

estudado astrologia por conta própria por muitos, muitos anos. O caso acima, eu cruzei 

com ele em um livro de astrologia e então fiz alguma pesquisa própria. Isso foi um longo 

tempo atrás. Eu acredito que a autora era Edna Rowlands ou alguma coisa assim, eu não 

me lembro. Nunca, eu cruzei com um caso de assassino/vítima, onde o Saturno do 

assassino não estava em aspecto difícil ao regente da vítima. Saturno é nosso ponto 

fraco em nossos próprios mapas; onde nós sofremos e experimentamos perdas 

relacionadas a isso durante a vida, mas é um ponto de nosso próprio poder pessoal 

quando em relação aos outros. Sempre verifica os mapas dos outros quanto a posição de 

Saturno deles em relação ao regente/s do seu mapa. Os aspectos difíceis, tais como a 

conjunção, quadratura e oposição são claros, mas também esteja consciente do semi-

sextil, a semi-quadratura, a inconjunção e a sesquiquadratura. 
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No mínimo, essa pessoa pode trazer problemas na sua vida; vitimando você de algum 

modo, ou no pior, caos e assassinato. Aspectos menores eu constatei em relação a 

ligações de Saturno também incluem o trígono, o sextil, e a inconjunção. Eles vão ter 

alguma coisa sobre você e podem usar isso contra você. Apenas esteja muito consciente 

das posições de Saturno nos mapas de relacionamentos. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich  

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

 

Desculpa, eu esqueci de adicionar que o Saturno da pessoa na primeira casa de uma 

outra pessoa é o mesmo que os aspectos difíceis, especialmente quando próximos do 

ascendente. Além disso, eu não estava tentando ser negativa em relação ao 9º grau, 

apenas sincera. Isso é especialmente pronunciado se o regente do mapa da pessoa está 

em um daqueles graus, mas meditação e conhecer de antemão pode ajudar a redefinir 

isso também. Lembra-te, nenhum mapa é perfeito; nenhuma vida é perfeita. Nós todos 

temos nossos traseiros chutados na vida.  

A pessoa de Saturno nem sempre é uma assassina, obviamente, mas há sempre alguma 

coisa na pessoa de Saturno no sentido que elas podem minar e fazer com a pessoa do 

regente do mapa. A pessoa de Saturno tem poder negativo sobre a pessoa do regente do 

mapa de algum modo. Isso pode ser apenas animosidade ou destruição total da pessoa 

do regente do mapa. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Védico vs Ocidental - Importante. 

Eu sempre usei o zodíaco ocidental. Eu descobri que o sideral é não confiável. 

Quanto aos ensinamentos Védicos, eu descobri algumas verdades, tais como as 

naturezas dos planetas são mais importantes do que os aspectos com interpretação. 

Idiotas escrevem sobre todos os trígonos e sextis serem favoráveis e todas as 

quadraturas e oposições serem ruins. 

Isso não é verdade em tudo. As naturezas dos planetas devem ser levadas em 

consideração, junto com as casas que eles regem, onde eles estão posicionados no 

mapa e assim por diante. Trígonos podem ser podres, digamos que se o regente do 

mapa de alguém é trígono ao regente da sexta casa, ele/ela vai mais do provavelmente 

ter problemas de saúde consideráveis, mesmo se os então chamados “benéficos” Vênus 

e Júpiter estiverem envolvidos. 

Digamos que alguém tem o mapa de uma personalidade reservada, tais como muitos 

planetas Capricórnio, muitos planetas na décima-segunda casa, etc...Uma quadratura ou 

oposição Marte/Júpiter é extremamente útil para equilibrar a personalidade com isso. 

Quadraturas e oposições não são ruins em tudo. Aspectos difíceis Saturno/Sol por 

exemplo podem ser problemáticos, mas esses mantêm o ego em cheque, a menos que o 

mapa esteja cheio de aspectos de baixa autoestima. Eu conheci certas pessoas que 

pensavam que elas fossem um “deus” por assim dizer; extremamente superconfiantes, 

presumidas, arrogantes e muuuuuito tituladas. 

Por causa do senso exagerado de auto importância, muitas dessas pessoas alienam os 

outros e acabam falhando em coisas maiores. Aspectos Júpiter/Sol, nem o trígono é 

notório para esse tipo de coisa, especialmente nos mapas onde não há controle do ego. 

Uma personalidade equilibrada vai ter uma combinação de ambos aspectos difícil e 

suave. Saturno não é sempre ruim. 

Você tem que tomar o mapa inteiro em consideração. Eu estudei ambos os métodos de 

interpretação oriental e ocidental e descobri muitas verdades em ambos e também 

muitas coisas que estavam “fora”. 

Em uma outra constatação- eu sei de uma pessoa com uma conjunção Sol/Vênus. Esse 

aspecto indica vaidade pessoal- [eu vivi com esse indivíduo]. Essa conjunção estava na 

casa do signo de Touro. Não tinha aspectos difíceis a Saturno para manter essa pessoa 

em cheque. Ela ficaria à frente do espelho por horas a fio. O banheiro estava sempre 

ocupado. Esta pessoa levantou-se às 4:15 da manhã todas as manhãs. 

Passou até 5:45 da manhã no banheiro arrumando o cabelo, maquiagem, etc. Saiu para 

o trabalho e depois queixou-se de que, quando começasse a trabalhar, os outros 

viessem para o banheiro das mulheres [mesmo no terceiro andar onde ficava quieto], 

enquanto ela "arrumava o cabelo e a maquiagem". 

Independentemente de qualquer falta de dinheiro, mesmo menores dependentes 

passando fome ou não, essa pessoa SEMPRE teve o compromisso de beleza dela às 10 

da manhã de quinta-feira em um salão de beleza nas proximidades. 
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Voltando a essa pessoa no trabalho, ela iria também se arrumar na hora do almoço. 

Então até retornar para casa à noite, gastou outra hora e meia no banheiro enrolando o 

cabelo dela e se arrumando. Ninguém podia nem mesmo ter um mijo de 30 segundos. 

Eu tenho visto essa merda mais do que uma vez e isso é nauseante para dizer o mínimo. 

Não…esta pessoa certamente não estava tentando ocultar qualquer sentimento de 

inferioridade, pois não havia nenhum. Ela não podia fazer nada de errado. 

Eu poderia citar muitos mais exemplos pois eu tenho sido uma astróloga por mais de 35 

anos e tenho feito os mapas de quase todos próximos a mim, parentes e muitos outros. 

Os pontos para cuidar são uma personalidade desequilibrada, especialmente se você 

está considerando entrar em um relacionamento pessoal com alguém em questão. 

Isso requer muita aprendizagem e experiência e a coisa triste é que muitos livros por aí 

são ausentes em muitas coisas. 

Uma pessoa que eu conheço se casou com uma mulher que odiava sexo. Infelizmente, 

ele soube disso tarde demais. Eu ainda digo, duas pessoas que estão considerando 

alguma coisa tão importante quanto casamento deve saber ANTES de se casar se elas 

são compatíveis sexualmente. Olhando no mapa astrológico dela, eu pude ver trauma 

sexual e outros problemas relacionados a homens. O casamento terminou em divórcio. 

Quando olhar em qualquer mapa, você tem que pôr as coisas juntas. Muitos, mas nem 

todos os mapas tem o que eu chamo de aspectos confirmadores. Esses são aspectos e 

posições planetárias que apoiam certos traços de personalidade, eventos na vida, e em 

caso de opostos, onde certos aspectos contradigam um ao outro], esses frequentemente 

equilibram a personalidade. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

******** 

Eu sei tudo sobre ambos os sistemas e tenho trabalhado com ambos os sistemas. Eu 

tenho sido astróloga por quase 40 anos. Eu sou uma profissional e vou dizer a você, a 

Védica/Sideral para qualquer razão não é precisa. Eu uso a tropical. Certos aspectos da 

astrologia védica são úteis, assim como a natureza do planeta é mais importante do que 

a natureza dos aspectos. Por exemplo, quadraturas e oposições de Júpiter são 

costumeiramente de natureza benéfica, especialmente com planetas transitando, 

retornos solares e afins, enquanto trígonos de Saturno podem ser uma hora baixa. 

Incendiário está correto tanto quanto estou preocupada. Afim de fazer uma leitura de 

astrologia competente, a pessoa tem que usar as habilidades psíquicas dela, junto com a 

informação dada nos planetas. Isso ocorre porque nenhum dos dois mapas são 

exatamente os mesmos. O mapa astrológico é um mapa da alma e é tão individual 

quanto as impressões digitais de alguém. Duas pessoas podem ter exatamente os 

mesmos aspectos, mas dado os assuntos das casas regidas pelos planetas, e os outros 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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aspectos e posições planetárias, que o mesmo aspecto se manifestará diferentemente 

nos dois mapas. Além disso, a energia psíquica tem que ser usada ao determinar como 

um certo padrão de mapa ou configuração se manifestará na vida da pessoa. 

Ciência não progrediu o bastante [por causa do cristianismo e sua estirpe], para ela 

poder explicar o espiritual. Fotografia de Kirlian para uns pode fotografar a aura, mas os 

chakras ainda não podem ser vistos. A ciência está fazendo grandes passos em decifrar 

pensamentos e com isso, poderá em breve ser capaz de ver os centros de energia da 

alma, mas dado os judeus dominam esse campo, muito do que é dado ao público foi 

corrompido, especialmente em relação a qualquer coisa espiritual. 

Eu sei tudo sobre os equinócios e o ponto vernal sinético, e os aspectos siderais da 

astrologia e como eu já escrevi, estudei ambos os sistemas e descobri que o sistema 

sideral é seriamente defeituoso quando se faz ampla pesquisa. As características dos 

planetas nos signos e outra informação dada do sistema védico não me cabem ou as 

muitas outras que eu estudei. 

Isso tem sido de minha própria experiência. Eu também cruzei a uma mulher em uma loja 

de livros ocultos que não gostava de sistema védico sideral e me disse de um astrólogo 

que lia para ela que usou esse sistema, que não foi apenas “distante” nas predições, mas 

a leitura inteira estava falha. 

Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich 

http://www.joyofsatan.org 

http://www.alegriadesatan.com/ 

 

 

Sumo Sacerdote Mageson666: 

Ao olhar na situação no Oriente o corpo de conhecimento Védico foi subdividido em 

seções diretas. Um exemplo é uma seção no Sânscrito. Como escrever, ler e falar 

adequadamente. E então uma seção disso no mantra. Como vibrar fórmula sânscrita, 

como criar fórmula mântrica, etc. 

http://www.joyofsatan.org/
http://www.alegriadesatan.com/
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Bem, hoje as seções de mantra não existem elas se foram. Elas foram 

removidas com o tempo. Igual com todos os textos na Ayurveda, apenas uma 

pequena quantia é deixada e quem sabe se eles estão intactos, etc. O mesmo 

com outros assuntos. 

Os textos na astrologia no corpo de conhecimento Védico têm sofrido o mesmo 

destino. Muitos deles foram removidos ou “perdidos” restando apenas um 

pouco e mais uma vez quem sabe o quanto disso é original. 

Então dada minha opinião pessoal que hoje a astrologia védica deve ser 

considerada através dessa percepção. 

Interessante, os astrólogos no antigo império romano. Afirmaram que o modelo 

Ocidental que eles usaram veio do Egito. Nós sabemos que Egípcios vieram do 

Oriente e tiveram uma cultura comum e linhagem com a civilização védica. 

Então provavelmente há uma visão muito maior no sistema que deveria ser 

considerado como esses dois sistemas de hoje tiveram uma origem comum. 

Incluídos dentro do contexto histórico de remoção maior do corpo de 

conhecimento original que ocorreu. 

Com a astrologia ocidental isso se iniciou e funciona como é [apesar do debate 

moderno]. Porque é um mapa de um princípio cósmico muito maior de criação 

universal. Isso está voltando à afirmação de textos do antigo Império Romano. 

Com as estrelas deles mesmos, eles tinham considerado relatar para caminhos 

de energia diferentes dentro da alma. Pelo que eu estudei e essas entram no 

simbolismo do homem zodíaco cósmico. E sugere a cosmologia Bhumandal 

védica. Uma coisa a se considerar em geral. E elas nos afetam no Terra. Em 

1989 Sirius B fez parte da sua órbita que desacelerou o giro da Terra por 

alguns dias. Como foi gravado pela NASA. 


