MODELO RESUMIDO DO MAPA ASTRAL
COMPLETO PARA REFERÊNCIA
A interpretação original deste modelo
possui de 56 páginas.

Sagitário, eu peço
ço a você para fazer os
homens

rirem,

pois

no

meio

das

incompreensões de Minha Idéia eles se tornam
amargos. Através do riso você dará esperança
ao homem e através da esperança voltará seus
olhos para Mim.

Você tocará muitas vidas,

mesmo que só por um momento
mento e conhecerá a
impaciência em cada vida que tocar.

Para

você, Sagitário, eu dou a dádiva da Abundância
Infinita que você deve espalhar generosidade
suficiente

para

penetrar

cada

escuridão e torná-lo
lo iluminado.

canto

de
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INTRODUÇÃO
Conhecido por Mapa Natal, Mapa Radical ou Natividade, o Mapa Astral é um
diagrama do céu levantado com a finalidade de determinar os potenciais e as
características de uma pessoa nascida numa época e lugar específicos no planeta
Terra. Para calculá-lo de forma precisa, é essencial dispor da hora exata e da
latitude e longitude exatas do lugar de nascimento.
Este diagrama é composto de 12 Signos, 12 Casas Astrológicas
correspondentes aos Signos, os planetas do Sistema Solar, Sol, Lua (sendo estes
aqui tratados como planetas) e os aspectos que relacionam os astros e casas entre
si.
1. Signo: cada Signo é um campo de ação no qual operam as forças
planetárias.
2. Planeta: é o poder ou força motivadora da ação.
3. Casa: cada Casa representa um campo básico de atividade.
4. Aspectos: quando os planetas estão colocados a um determinado
número de graus um do outro, diz-se que estão aspectados.
Se compararmos a Astrologia com o teatro, teríamos que:
•

Os Planetas são os atores.

•

Os Signos são os papéis que eles desempenham.

•

As Casas são os cenários ou situações onde o elenco representa.

•

Os Aspectos mostram como os planetas (atores) desempenham seus
papéis.
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MAPA ASTRAL – SEM IDENTIFICAÇÃO

SEM IDENTIFICAÇÃO

Signo do Sol

SAGITÁRIO

04/12/2010 – Sábado

Signo da Lua

ESCORPIÃO

08h00min – no Horário de Verão

Fase da Lua

MINGUANTE

Rio de Janeiro – Capital

Ascendente

CAPRICÓRNIO

Rio de Janeiro

Decanato

2º de SAG
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ASTROS
SOL
Sol em Sagitário
Regente: Júpiter
Elemento: Fogo
Qualidade: Mutável
Característica: Quente e seco
Sexo: Masculino
Temperamento: Colérico
Correlações Físicas: Quadris, coxas, fígado e vesícula biliar.
Princípio Orientador: Eu creio. Isto está claro para mim.
Ideia central
No signo de Sagitário, a questão principal é a expansão dos horizontes dos
mundos interior e exterior. Isso se manifesta no forte amor pelas viagens, que leva o
sagitariano a fazer contato com culturas distantes, e no empenho pelo alargamento
dos horizontes interiores graças a essas viagens e à contínua expansão do
conhecimento. Acima de tudo, Sagitário aspira a encontrar o sentido das coisas.
Profundamente religioso dentro de si, consciente de que um propósito superior se
oculta no âmago de toda Criação, o sagitariano trata de encontrar esse sentido e
proclamá-lo.

Como o senso de justiça é, nele, fortemente desenvolvido, o

sagitariano luta pela justiça, movido por valores elevados e verdadeiros.
Ações
PONTO FORTE: Grande gosto pela realização e pelo movimento, associado
à capacidade de inspira-se e motivar-se. Aspira a deixar para trás os ambientes
conhecidos e busca metas mais elevadas. Digna, sofisticada, muito confiante. Age
movida por convicções nobres e guiada pelo respeito, pelo amor e pela reverência
perante a humanidade e a Criação.
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PONTO PROBLEMÁTICO: É incapaz de estabelecer limites ou de
desenvolver a modéstia e a humildade. Por medo, preocupa-se demais com as
aparências das coisas. Não é capaz de admitir suas fraquezas.
Pensamentos
PONTO FORTE: Busca a educação superior e horizontes mais amplos.
Mente aberta. As convicções interiores e a visão de mundo adquirida dão o tom
subjetivo do pensamento. Tende a fazer planos grandiosos e a propor objetivos
longínquos.
PONTO PROBLEMÁTICO: Arrogância moral, convicções fanáticas, dono da
verdade, presunção de infabilidade, insinceridade, hipocrisia, mentira, não suporta
críticas. Um falastrão pseudomagnânimo (filósofo de mesa de bar).
Sentimentos
PONTO FORTE: É cheio de sentimentos que vão do sublime ao sagrado e
que o movem. Grande facilidade de entusiasmar-se. Não gosta de decepcionar
ninguém de nenhuma maneira.

Tem necessidade de liberdade, o que acarreta

também certa margem de liberdade na relação a dois. Adora trabalhar junto com o
parceiro para realizar objetivos e ideais partilhados com ele.
PONTO PROBLEMÁTICO: Medo de cair em desgraça; em particular, medo
de que os outros lhe tirem a máscara e descubram que ele não passa, afinal de
contas, de um ser humano normal, com todas as suas imperfeições e defeitos.
Profissões Típicas
Tudo o que se relaciona com o estrangeiro, com viagens e com o comércio
exterior,

sobretudo

as

funções

representativas:

diplomatas,

políticos,

correspondentes internacionais, intérpretes, importadores e exportadores, donos e
funcionários de agência de turismo. As pessoas que buscam o sentido da vida e
orientam os outros: filósofos, teólogos, conselheiros espirituais, psicólogos.
profissões no campo da justiça e dos esportes.

As
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Sol na Casa 11
PONTO FORTE: Ignora todas as fronteiras entre países, barreiras entre as
raças e diferenças sociais e, na qualidade de cidadão do mundo, tem uma
percepção muito nítida do vínculo que o une a todos os outros seres humanos.
Desenvolve fortemente as amizades e tem boa percepção da consciência do grupo.
Sabe comandar um grupo.

A união voluntária (baseada na afinidade) é mais

importante que laços de família.

Orientado para o futuro, criativo e visionário.

Defensor de reformas sociais e culturais.
PONTO PROBLEMÁTICO: Suas expectativas em relação às amizades são
altas demais e, às vezes, tirânicas. Por isso, decepciona-se e rompe os laços de
amizade.

Tem forte necessidade de que as pessoas gostem dele e fica na

dependência disso. Seletivo demais nas amizades. Recolhe-se numa resignação
orgulhosa e vai ficando cada vez mais isolado.
Aspectos do Sol
O seu sucesso na vida vem através dos seus próprios esforços, através da
sua capacidade de se concentrar e de organizar. Você é responsável e leva uma
vida moral e bem ordenada. Vida longa e boa saúde geral.
LUA
Lua em Escorpião
Suas emoções são intensas e muitas vezes se baseiam num desejo
poderoso. Você é impaciente, temperamental e mesmo dado à meditação. Ofendese facilmente e pode tornar-se ciumento, rancoroso e vingativo. Muitas vezes você
julga os outros muito rapidamente e sente necessidade de dominá-los através de
meios sutis.
Você não tolera que os outros interfiram em seus objetivos ou se oponham a
eles, mas freqüentemente sacrifica muita coisa por bondade.

Tem capacidade

executiva, é cheio de recursos e empreendedor. Embora seja brusco e impulsivo,
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tem autoconfiança e a capacidade de chegar ao sucesso. Geralmente consegue o
que quer; entretanto, pode achar que obteve uma vitória sem qualquer valor.
Por ser tão ciumenta, orgulhosa e possessiva, essa Lua não promete um
casamento harmonioso.

A vontade de dominar muitas vezes se reflete no

relacionamento com os filhos; isso pode ser resultado da dominação de um dos
genitores, ou da sua sublimação, em geral da mãe.

A mãe pode ser

demasiadamente possessiva e ter dificuldade em proporcionar liberdade ao filho,
principalmente se for menino.
Lua na Casa 11
Seus pontos de vista são imparciais, desprendidos e objetivos, mas você
muda com freqüência seus alvos. Tem a tendência a ser um aglutinador, e se sai
bem no trabalho organizacional. Tem muito amigos e conhecidos que lhe são úteis,
com quem tem um relacionamento fácil. Entretanto, tome cuidado para não ser
usado por falsos amigos.
Aspectos da Lua
Você tem boa índole, é amistoso, prestativo, seu raciocínio e julgamento são
sensatos. Você se interessa por religião, esportes, jornalismo e viagens. Bom para
escritor e filósofo.

Os homens se beneficiam através das mulheres.

Pode ter

valores morais fracos.
É mentalmente alerta e está sempre à procura de novas e diferentes formas
de autoexpressão.

Empreendedor, científico e intuitivo, você se interessa pelo

oculto, pelo espiritualismo, pela astrologia e pela metafísica.

Transferências e

mudanças vantajosas. Favorece as viagens.
Você se envolve em relacionamentos emocionais complicados, devido à sua
tendência em confundir a realidade com a autoilusão. Muitas vezes mostra uma
necessidade de fugir através da bebida, das drogas ou da fantasia. Você é criativo e
artístico, mas subestima o seu potencial. Pode ter um genitor áspero. Podem surgir
problemas de saúde; pode desenvolver problemas glandulares.
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MERCÚRIO
Mercúrio em Capricórnio
Trabalhador, cauteloso e zeloso, sua mente é penetrante; sua memória para
fatos e números é excelente, e o trabalho detalhista faz o seu gênero. Quando quer
expor alguma coisa, você pode ser cheio de tato e diplomacia, mas basicamente
tende ao esnobismo intelectual. Tem senso comum e é capaz de dar uso prático às
idéias. Tem autodisciplina e sabe disciplinar, mas precisa se lembrar de acrescentar
o coração à cabeça. Seu pensamento e seus procedimentos são metódicos, o que
lhe proporciona habilidade executiva e política. Aprova as idéias tradicionais; é mais
realista do que idealista.
Mercúrio na Casa 12
Você é bom para analisar os problemas dos outros; interessa-se pelo reino
psíquico, e seu pensamento pode ser misterioso. Sua mente é sutil e você gosta de
trabalhar isoladamente. Às vezes, pode ter dificuldade em se expressar. Carece de
autoconfiança, mas esconde a sua insegurança; precisa se acautelar para não viver
num mundo de sonhos. Baseia suas decisões mais nos sentimentos do que na
razão. Pode ser que você tenha tido problemas de leitura quando criança, ou uma
infância incomum; talvez tenha sido criado por pais adotivos, num orfanato ou num
internato.
Aspectos de Mercúrio
Você é agradável socialmente e tem muito charme. Sabe conciliar. Refinado
e bonachão, tem um estilo imaginativo.
cooperação dos outros.

Julga com imparcialidade e recebe

Pode ganhar dinheiro como orador, escritor, ator ou

animador.
Tem muita energia mental, é inquieto, curioso e impaciente, e às vezes pode
precisar diminuir seu ritmo.

Sua mente é clara e incisiva, constantemente

caminhando para frente e raramente olhando para trás. Adora debates e discussões
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e tem boa habilidade para escrever. Pode ser satírico, controvertido e julgar os
outros apressadamente.
VÊNUS
Vênus em Escorpião
Suas emoções são muito profundas, e seus desejos sexuais são fortes e
passionais. Tende a ser ciumento e misterioso, e tem dificuldade em perceber os
sentimentos dos outros. Também pode ser muito idealista, religioso e até mesmo
místico. Como faz tudo com muita intensidade, você se sente desolado quando
seus avanços são rejeitados, e o seu amor pode facilmente transformar-se em ódio.
Mesmo seus gostos artísticos são coloridos por ternura e dramaticidade.

Seu

comportamento pode ser misterioso, e você raramente perde a dignidade.
Vênus na Casa 10
Você é ambicioso e deve ser bem sucedido socialmente, encontrando em seu
caminho muitas pessoas prontas e dispostas a ajudá-lo.

Muitas vezes um dos

genitores o ajuda profissionalmente. É popular, tem sorte e sucesso com o sexo
oposto, mas pode acabar se casando por status e não por dinheiro. É um diplomata
nato. Embora siga a onda e não seja de fato um pioneiro, tem sucesso com o
público.
Aspectos de Vênus
Você é bom para resolver problemas, porque é sensível e imaginativo.
Apreciador da beleza em todas as suas formas, sente-se atraído por pessoas
refinadas. Sua perspectiva é romântica e espiritual, e você consegue ser gentil com
os outros mesmo quando desapontado. Geralmente, não gosta de trabalho pesado
ou rotineiro, mas se sai bem em áreas de serviços tais como enfermagem ou serviço
social. Sua criatividade poderia expressar-se bem na poesia ou na música; pode ser
que tenha uma preferência por instrumentos de corda.
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MARTE
Marte em Sagitário
Sua força interior se baseia numa boa filosofia de vida.

Você age com

grandes explosões de energia, mas tem pouca resistência. Muitas vezes encampa
idéias novas sem uma investigação prévia cuidadosa. Cheio de vida e vigor, pode
ser um defensor de causas e é bastante patriótico. Tem um senso natural de ritmo,
harmonia e tempo. Como você é galante, generoso e brilhante, a sua animação é
bem recebida em qualquer reunião social. Sexualmente, é expansivo e explorador.
Pode não ter persistência e passar por alguns perigos em viagens.
Marte na Casa 12
Você trabalha e luta pelos não privilegiados, e daria um bom administrador de
hospital ou prisão.

Como sabe manter segredo, também se sairia bem como

investigador ou detetive. Indica alguma associação com a lei. A energia de Marte
fica limitada.

Muitas vezes pode ser que você reprima suas fortes reações

emocionais. Algumas vezes você tende a ir de encontro ao sistema, o que pode
produzir mágoas, autodestruição e acidentes.
Aspectos de Marte
Se você não desenvolver a disciplina, pode desperdiçar seus talentos através
da energia impulsiva e mal direcionada. Você é muito trabalhador, mas é dispersivo
e pode tornar-se impaciente se não obtiver resultados imediatos. Tende a exagerar
tudo.

Negativamente, pode manifestar descontentamento ou ressentimento.

Certifique-se da correta definição de seus objetivos.
Embora seja voluntarioso e contraditório, se aprender a se controlar um
pouco, você será um líder e pode ir longe. É dado a acidentes e sujeito a perigos,
violência e trabalho excessivo. Aprender a reconhecer suas limitações é importante.
Tende a ter uma vida amorosa agitada. Talvez o casamento ou uma vida ordeira
não seja para você.
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JÚPITER
Júpiter em Peixes
Você é gentil, tranqüilo, amistoso e modesto. É naturalmente atraído pelos
outros e tenta ajudá-los.

Por causa da sua natureza simpática e do tranqüilo

desembaraço de suas atitudes, você é popular. Luta pelos não privilegiados e de
vez em quando é compassivo demais.

Daria um bom médico, enfermeiro ou

veterinário. Não é ambicioso no sentido material, e precisa de períodos de solidão.
Pode

causar

o

autossacrifício,

a

fuga

das

responsabilidades

e

o

superemocionalismo.
Júpiter na Casa 3
O seu sucesso vem da área educacional ou através da escrita e das
comunicações. É espirituoso e descontraído. Tem bom relacionamento com seus
parentes, com muito intercâmbio. É prático; tem altos ideais; sua intuição é forte e
você tem muito senso comum. Como sua mente é inquieta, você precisa de um
trabalho não rotineiro. Fala demais, é muito imprudente e dado aos exageros.
Aspectos de Júpiter
Você é impaciente e não gosta de restrições. Mostra um profundo respeito
pelo conhecimento; pode ser que você seja um gênio e sinta que precisa aprender
tudo que há para ser aprendido.

Você se interessa por tudo que é novo e

progressista, e pode ter uma profunda crença no oculto. Generoso e encorajador
com os amigos, freqüentemente terá oportunidades de viagens inesperadas.
As pessoas são importantes para você, que as atrai facilmente, com o charme
e a personalidade expansiva que o caracterizam. Os amigos desempenham um
papel importante na sua vida e muitas vezes o ajudam a conseguir seus objetivos.
Engraçado, brincalhão e sociável, você aproveita a vida ao máximo e muitas vezes é
a alma das festas.

Cuidado para não ser muito conversador e superficial,

aproveitando só os jogos e brincadeiras, sem nunca perceber o potencial que tem
para religião, lei, filosofia e outros campos de conhecimento. O seu lema poderia ser
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“não me prendam”, pois a sua palavra-chave é viajar; você gosta de estar sempre
em movimento. Freqüentemente, obtém muito sucesso no exterior.
SATURNO
Saturno em Libra
Apesar de sua atitude disciplinada, responsável e séria, você é agradável,
filosófico e tem grande senso de justiça e imparcialidade. Bom para advogados,
juizes e mediadores; também é bom para planejamento organizacional, acordos de
negócios e trabalho governamental. Pode ter um casamento tardio ou associação
com uma pessoa séria. O casamento exige paciência e trabalho aplicado; a relação
com os outros é uma das lições a serem aprendidas. Ciente da estrutura social,
muitas vezes você chega a uma posição de honra e riqueza.
Saturno na Casa 9
Ortodoxo na abordagem, você desconfia de novas idéias, no entanto é sério e
deseja

conhecer

tudo

meticulosamente.

Estabiliza

suas

faculdades

superconscientes; você pode ser um bom professor, cientista ou metafísico.
Também pode ter sucesso com publicações, política, oratória ou pregação. Apesar
de ficar fascinado com pessoas e países estrangeiros, seu relacionamento com eles
pode não ser bom. Quando jovem, sua filosofia era dogmática, mas com a idade
você se torna mais sábio e mais tolerante. Tem um senso de humor esquisito, e sua
mente é profunda, meditativa e reflexiva. Você pode ser fanático, intolerante e ter
um mau relacionamento com seus sogros. Tanto pode evitar as viagens ao exterior
quanto exagerar e fazer muitas viagens longas e mudanças.
Aspectos de Saturno
Sua palavra-chave é ambição; você assume responsabilidades desde cedo e
tende a crescer com elas. A sua disciplina parece vir de dentro – você logo aprende
a estabelecer o seu ritmo. O fato de ser bem ou mal sucedido depende em grande
parte da forma como você aprendeu a lidar com o sucesso ou o fracasso quando
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jovem.

Os

acontecimentos

causados pelo

primeiro

retorno

de

Saturno

(aproximadamente aos 29 anos) e a maneira como você lida com eles vão dar uma
forte indicação da sua reação às experiências da vida daí por diante. É preciso que
você aprenda a lidar com a autoridade. Antes de poder liderar com êxito, precisa
aprender a obedecer. Faça o que fizer, você será observado pelos outros; goste ou
não, você vai ser um exemplo para eles – para o bem ou para o mal.
NETUNO
Netuno em Aquário
A combinação de Netuno e Aquário produziu pessoas de orientação social,
filosófica e política.

Suas atitudes distantes, combinadas com a capacidade de

entender o abstrato, resultaram em muitas abordagens novas da arte e muitas
invenções.
Netuno na Casa 2
Você precisa ser muito honesto ou pode ter problemas financeiros.

Seu

discernimento financeiro nem sempre é bom, e você deve evitar situações
financeiras complicadas ou comprar muito a crédito, porque a tendência do dinheiro
é escorregar por entre seus dedos. Você adora o luxo, mas é idealista a respeito
das posses materiais. Pode ser uma presa fácil para esquemas de fazer dinheiro
rapidamente, e pode ser bastante sem praticidade.
Aspectos de Netuno
Ver Aspectos de Vênus e Marte.
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PLUTÃO
Plutão em Capricórnio
Tem perseverança, ambição, eficiência na organização e habilidade gerencial.
É conservador, materialista e espiritualmente forte.
Plutão na Casa 12
Pode ficar face a face com a tentação. É preciso que você descubra seus
medos e frustrações gentilmente e os tire de seu subconsciente com paciência e
compreensão. Precisa mudar suas atitudes interiores; isto é difícil, porque você
reluta em mudar o rumo de sua vida.

Você age melhor nos bastidores e

compreende as limitações dos outros. Pode sentir dor, tanto física como mental, de
origem obscura ou não identificada.
Aspectos de Plutão
Ver Aspectos de Mercúrio, Vênus e Marte.
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CASAS
As casas astrológicas são linhas imaginárias que partem da terra, dividindo o
céu em doze fatias. Cada uma destas partes representa um aspecto prático da vida.
CASA 1 – ASCENDENTE
A primeira casa astrológica traz o sentimento básico do "eu existo" e o desejo
de entrar na vida com o impulso de conquistar, com autoafirmação e iniciativa. É
aqui que podemos ler os símbolos relacionados à natureza da alma de uma pessoa,
representados pelos planetas e pelo signo que estão nesta casa.
Ascendente em Capricórnio
Você está sujeito a ter uma saúde delicada na infância, que melhora com a
ajuda de Saturno, à medida que os anos passam. É um trabalhador esforçado e
muito ambicioso; para você, é importante conseguir realizações no nível material e
se provar. Seus esforços precisam ter resultados tangíveis. Majestoso, paciente e
persistente, pode ser que você seja muito parcial, disciplinado quase em demasia,
levando tudo muito a sério; assim, aparenta ser reservado e frio. A infância pode ser
uma época difícil; parece que você nunca é realmente jovem, nunca é o adolescente
risonho. Entretanto, em contrapartida, a idade lhe cai bem e na maturidade você
parece mais jovem que é.
O regente do Ascendente (Saturno) posicionado na casa 9 indica um
sonhador de sonhos possíveis. Eis o que você é, principalmente quando a energia é
conduzida de forma positiva. Filósofo e romântico nato, você tem uma visão alegre,
esperançosa e otimista da vida. A nona é a Casa da aspiração, e esta é a sua
palavra-chave. Você acha que pode conseguir tudo que deseja. Pode ser que as
viagens e os assuntos legais desempenhem um papel muito importante na sua vida.

18
CASA 2
A Casa 2 não se resume apenas a ganhos no sentido concreto e tangível, há
muito mais a ser analisado. Nessa segunda etapa prática da vida, vamos construir
nosso ganho, nossa segurança emocional, pois o mundo é inseguro, um foco de
tempestades. Encarnados neste planeta, sentimos sede, fome, sono. No físico,
emocional, sentimos desgostos, tristeza e dor. No caso do sono, um teto; no caso da
sede, uma fonte de água.
Casa 2 em Aquário
Pode ser que você surpreenda os outros, pois não leva o dinheiro e as posses
tão a sério quanto a sua personalidade mais ou menos ambiciosa poderia sugerir.
Na verdade, é possível que haja um bom número de oscilações financeiras na sua
vida, mas, você vai se colocar à altura da situação e prontamente começar tudo de
novo. O seu sistema pessoal de valores, principalmente a sua liberdade pessoal, é
da máxima importância para você. Você pode pender primeiro para o lado material,
e só mais tarde perceber que a verdadeira liberdade não se encontra no dinheiro
nem nos bens.

Você gosta de possuir bens incomuns, como colecionar carros

antigos, móveis antigos ou livros raros e incomuns.
O regente da casa 2 (Urano) na casa 3 indica que você precisa, de alguma
forma, comunicar os seus valores. A sua renda pode vir de um emprego ou carreira
que envolva comunicação, a palavra escrita ou falada, as artes, a política ou a
atuação.

Os parentes, principalmente os irmãos, se houver, podem ajudá-lo a

ganhar dinheiro.

Pode ser que, para ganhar a vida, você precise viajar ou se

deslocar freqüentemente a trabalho.
CASA 3
A energia da Casa 3 é muito importante, corresponde à energia mental, do
pensamento. As questões relativas a esta Casa se incluem na esfera da
comunicação, dos relacionamentos, conhecimento, das idéias, da capacidade
verbal, harmonia e da reconciliação entre os opostos, o que os leva a verificar a
natureza de nossa comunicação, a aprendermos a nos integrar com as pessoas.
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Casa 3 em Peixes
Você é musical, intuitivo, imaginativo e em geral criativo para escrever. Você
é bastante voltado para a sociedade e não gosta de destoar dos outros.

A

sensibilidade de Peixes na casa das comunicações pode aumentar seu gosto por
escrever ou ler poesias, mas não significa que sua forma de se expressar seja
sensível – na verdade, às vezes você pode ser bastante brusco.
O regente da casa 3 (Netuno) na casa 2 indica que você pode ter
necessidade de verbalizar seu sistema de valores, e em geral é bastante
intransigente a respeito de suas teorias e crenças. Muitas vezes sente necessidade
de falar sobre dinheiro e posses, não para se gabar, mas como uma autoridade.
Pode ser que você seja muito prático; esse posicionamento pode proporcionar uma
voz agradável e a capacidade de projetá-la.
CASA 4
A Casa 4 tem várias aplicações. Além do psicológico, é a parte incontrolável
dentro de nós mesmos. Normalmente as energias, mesmo conhecidas, são
descontroladas, porque estão na Casa da meia noite e não recebem luz. Para entrar
nesse reino, só através do sentir e do sonhar.
Casa 4 em Áries
Os anos de adolescência podem ter parecido difíceis; você pode ter sido tão
inquieto que chegou a pensar em fugir de casa, apesar de uma forte ligação com um
dos pais. É possível que mude de residência muitas vezes durante sua vida, e que
nem sempre essas mudanças sejam benéficas. A sua tendência é sentir falta de
amor e ternura. Você sente muita necessidade de se expandir e nem sempre tem a
possibilidade de fazê-lo. Mais tarde, a sua tendência é dar as ordens dentro de
casa. A não ser que você cultive interesses externos, pode usar toda a sua energia
em casa e tornar-se muito exigente em relação às pessoas amadas. A sua velhice
dificilmente será aborrecida ou solitária.
O regente da casa 4 (Marte) na casa 12 indica que você tem dentro de si uma
tremenda força oculta da qual lança mão quando precisa e que surpreende os que

20
não o conhecem intimamente. Talvez você seja um verdadeiro rochedo de Gibraltar
ou pode ser que você desperdice as energias e suas inseguranças podem causar
uma saúde deficiente como uma forma de fuga. Para você, o seu lar sempre vai ser
muito importante; é o refúgio de que necessita para se recolher e recarregar as
baterias. Você precisa de um canto – não importa o tamanho – que possa chamar
de seu e onde possa se recolher sem ser perturbado. As pessoas acham que o
conhecem; a face que você mostra ao mundo, entretanto, não é o seu eu verdadeiro
– esse só é conhecido por aqueles que compartilham o seu lar. Pode haver algum
segredo a respeito de sua infância de que os outros não saibam, algum escândalo
na família, ou mesmo algum problema de drogas ou alcoolismo com alguém da
família que você quer manter em segredo. Ocasionalmente pode haver o desejo de
esconder todos os antecedentes.
CASA 5
A Quinta Casa Astrológica, relacionada ao signo de Leão e ao elemento
Fogo, é o setor prático da sua vida. Nela você pode descobrir como tem curtido os
seus dias, como "gosta emocionalmente" e reage quando encontra algo com que
tem afinidade. Determinadas coisas na sua vida são capazes de produzir com você
uma relação na qual existe um mútuo reconhecimento, onde as duas naturezas se
absorvem, se enchem, se plenificam.
Casa 5 em Touro
Amoroso, prático e produtivo, você gosta de crianças e dos prazeres
sensuais. Seu sentido do tato é desenvolvido; para realmente aproveitar as coisas,
você precisa tocá-las. Promete muita felicidade através do amor e dos filhos. Pode
ser que você seja muito criativo, principalmente na música.

Embora aprecie as

coisas boas da vida, você é capaz de se contentar com prazeres relativamente
simples. No fundo, não é um jogador.
O regente da casa 5 (Vênus) na casa 10 o caracteriza como alguém que
obtém reconhecimento pela capacidade criativa, artística, musical ou teatral. Você
tem uma acentuada necessidade de estar sob os refletores e ser notado pelo seu
talento, qualquer que seja a sua área.

A lista de pessoas famosas com esse
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posicionamento é interminável. Algumas vezes, um de seus filhos se torna famoso
por seus próprios méritos.
CASA 6
A Sexta Casa do Zodíaco é a da limpeza e da saúde. Todas as sujeiras
acumuladas em relação ao seu comportamento, seus ganhos, estudos, família e
prazeres são "varridas" para a Casa 6, onde serão eliminadas. Como analogia,
pode-se dizer que a Casa 6 é o "intestino" do mapa. Tudo na vida necessita de
organização e reciclagem para que se consigam resultados práticos.
Casa 6 em Gêmeos
Você tem bastante aptidão para a pesquisa científica, devido à rápida e fácil
compreensão das questões intelectuais e dos problemas complexos. Sua saúde
depende muito de sua postura mental.

Você não tolera o trabalho pesado, e,

portanto tem um melhor desempenho numa área que lhe permita movimentação e
flexibilidade.
O regente da casa 6 (Mercúrio) na casa 12 indica que é trabalhador, mas
quando assume mais do que deve – o que é um hábito seu – fica doente, em vez de
aprender a dizer: “Não, não posso aceitar mais essa carga”. Na maioria dos casos,
essas doenças são de pouca monta e só duram até a pessoa recuperar o fôlego e
recomeçar o ciclo. Somente em raros casos a doença se torna séria ou crônica.
Muitas pessoas com esse posicionamento gostam de trabalhar em isolamento,
retiradamente ou nos bastidores, como escritores, compositores ou artistas. Mas,
com a mesma freqüência, o significado disso é que a pessoa tem muita força interior
ou oculta, que é capaz de usar em seu trabalho.
CASA 7
Aqui, inicia-se a aprendizagem da complementação, a sabedoria de que não
estamos sós, que o outro pode ser o nosso espelho e que muito sobre nós mesmos
poderá ser compreendido através dos contatos, dos relacionamentos, das
sociedades, dos casamentos. Casamento entende-se qualquer relacionamento
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baseado em compromissos mútuos, contraído legalmente ou não. Embora seja mais
conhecida como a casa do casamento, é também curiosamente indicada como a
"Casa dos inimigos declarados".
Casa 7 em Câncer
Profundas necessidades emocionais incitam-no a procurar um companheiro
amante do lar que também seja bom provedor. Os homens querem uma parceira
que os trate como mãe. Embora você pareça ser um tanto acanhado e retraído,
deseja popularidade ou algum contato com o público; assim, pode sair-se bem numa
carreira pública, porque tem um pendor natural para saber o que agrada às massas.
Se não tiver sua própria profissão, pode se tornar o ajudante perfeito do seu par, em
casa ou no trabalho.
O regente da casa 7 (Lua) na casa 11 indica que a principal exigência que
você faz de um parceiro é a amizade; precisa haver paridade, porque você tem
necessidade de manter sua identidade dentro da parceria. É possível que você seja
atraído por alguém que tenha filhos, dos quais você vai cuidar.

Esse

posicionamento, com muita freqüência, indica pessoas que fazem negócios com
amigos. Pode indicar um solitário que não sente necessidade de se prender a um
casamento e, assim, é bastante independente. O outro lado da moeda é, muitas
vezes, a pessoa que se casa e sente-se incompleta sem um par; o “amor recebido”
da décima primeira Casa nunca é totalmente satisfatório.
CASA 8
A Casa 8 representa exatamente todos os tipos de perdas emocionais que
acontecem conosco. Perdemos a carga de emoções que acumulamos durante toda
a vida e da qual precisamos numa certa altura para que nós possamos nos
desprender dela e atingir outros objetivos. É a hora de encarar situações que não
fomos educados para entender nem para aceitar. Somos educados para ganhar,
ganhar e ganhar.
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Casa 8 em Leão
Você deseja controlar totalmente os bens de seu parceiro; entretanto, é
generoso e liberal com suas próprias posses. Tome cuidado com o excesso de
esforço. Com Leão nesse posicionamento, muitas vezes, você é levado a servir o
público no campo financeiro; é provável que receba muito apoio do público.
O regente da casa 8 (Sol) na casa 11 indica que os amigos podem dar-lhe
muito apoio, e você pode fazer muito com os recursos deles. Muitos dos seus
sentimentos em relação a assuntos da oitava Casa são bastante orientados para
objetivos.

Você não estuda astrologia só para se divertir, mas para atingir

determinados objetivos que você tem em mira. O mesmo se aplica a qualquer área
oculta que você decida investigar.

Você pode se engajar em alguma área de

pesquisa, mas a sua motivação se baseia sempre num objetivo futuro ou na
esperança de concretizar uma ambição futura, o que pode impedi-lo de aproveitar o
que está fazendo enquanto o processo se desenrola. Suas atitudes em relação ao
sexo podem depender do quanto você se sente amado, uma questão típica da
décima primeira Casa. Se não se sentir amado, você não consegue ter prazer com
o sexo. Isto não significa, porém, que você tenha que amar a pessoa – apenas se
sentir necessário, querido, desejado é o que lhe importa.
CASA 9
Qual é a filosofia emocional da sua vida? Depois de passar pelas perdas,
choques e "mortes" em seu cotidiano, é preciso ser como a Fênix que, de maneira
elevada, renasce das próprias cinzas. Este é o sentido da Nona Casa Astrológica, o
setor prático da sua vida que simboliza a maneira como você conduz e refina suas
emoções, além de indicar quais são os critérios e valores capazes de elevar os seus
sentimentos.
Casa 9 em Virgem
Você, particularmente, precisa entender a vida tanto através do coração como
da mente. É muito diplomata e aborda a religião e a filosofia com praticidade. Pode
ser que viaje a trabalho.

Você deseja ter educação superior e não deve ter
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dificuldades para consegui-la. Tem tato e astúcia e provavelmente se sai bem a
serviço de outras pessoas, muitas vezes na qualidade de gerente, ajudante ou
agente.
O regente da casa 9 (Mercúrio) na casa 12 indica que você baseia sua
filosofia nos seus mais profundos sentimentos e na força que extrai de suas
convicções. Você acha que não precisa coletar dados de fatores externos para
moldar suas crenças. Escrever pode ser uma expressão – uma ocupação bastante
reservada, bem de acordo com a décima segunda Casa; ou a pesquisa em
profundidade, possivelmente na área médica. Pode ser que você tenha grandes
dúvidas acerca de seus preceitos e crenças e existe a possibilidade de que recorra à
psicanálise, trabalhando a sua postura emocional e espiritual no intuito de descobrir
quem realmente é.
CASA 10 – MEIO DO CÉU
A Décima Casa Astrológica, natural do signo de Capricórnio e regida por
Saturno, simboliza a sua Profissão, aquele trabalho no qual você busca aperfeiçoarse ao máximo e, com ele, atinge a sua realização. Ninguém pode atingir a Perfeição
durante a vida, mas através desta casa, você provavelmente terá um vislumbre
desta Perfeição.
Meio do Céu em Libra
Você tem muito tato para lidar com o público, muito mais do que tem no lar.
Seu senso de forma e estrutura é desenvolvido, assim como seu senso estético;
assim, sente-se atraído pela arquitetura e profissões semelhantes. Os interesses
femininos são importantes na sua vida; os homens que têm Libra nessa posição se
saem bem nas profissões que cuidam das mulheres.

Muitas vezes você é um

incurável romântico que abre mão de tudo por amor. O sucesso é mais provável
depois dos trinta anos, quando você já aprendeu e amadureceu com o primeiro
retorno de Saturno. O direito é uma boa profissão para você, que é capaz de ver os
dois lados de uma questão e é justo em seus julgamentos.
O regente da casa 10 (Vênus) na casa 10 indica que grande parcela da sua
vida pode se centrar em torno da necessidade de provar a si mesmo e aos outros
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que você é alguém, que é importante, e que pode, precisa e vai ter sucesso. Você
pode fazer isso de várias maneiras, pois as possibilidades são tantas quanto as
pessoas – o que torna você diferente dos outros é o fato desta ser a motivação da
sua vida. Pode ser que sua carreira seja conseqüência da orientação ou ajuda de
um dos pais.

Às vezes, a pessoa segue os passos dos pais, assumindo uma

empresa familiar.
CASA 11
Para sermos livres, precisamos antes conhecer nossos limites emocionais –
os condicionamentos mais entranhados em nosso padrão de comportamento,
aqueles que repetimos automaticamente – para depois livrarmo-nos deles. É na 11ª
Casa Astrológica que encontramos estes possíveis condicionamentos e, também,
uma dica de como vencê-los. Neste setor prático da nossa vida não podemos ser
autômatos, devemos usar a mente para a realização de ideais e da criação.
Casa 11 em Escorpião
Você precisa aprender a ser mais tolerante e a evitar julgar seus amigos. Os
outros ficam impressionados com a sua iniciativa e autoconfiança. É possível que
você seja um pouco fatalista. É preciso vencer o pessimismo. Fazer amigos e
influenciar pessoas não é uma coisa fácil para você. Entretanto, depois de fazer
amizade com umas poucas pessoas escolhidas, você é um amigo verdadeiro que
não mede esforços para conservar a amizade.
O regente da casa 11 (Plutão) na casa 12 indica que suas metas e objetivos
podem estar relacionados com a profissão médica, a pesquisa, ou algum tipo de
atuação nos bastidores. Vários escritores têm esse posicionamento. Mesmo sendo
bastante sociável, parece que você precisa de algum tempo para si mesmo todo dia,
para recarregar as baterias e para entrar em contato consigo mesmo.
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CASA 12
O último setor prático de um Mapa do Céu analisado pela Astrologia, a Casa
12, é o ponto que mostra a sua missão em ser coparticipante do grande espetáculo
do Universo, que é a Vida, buscando a Unidade de todas as coisas.
Casa 12 em Sagitário
Em geral você conserva uma fé otimista na vida e a sua tolerância e bondade
podem acarretar uma profunda compreensão.

Você precisa de visão e deve

aprender a ser compassivo, pois acha, muitas vezes, que nem você nem seu
trabalho são reconhecidos. A influência de Júpiter, aqui, pode ser gratificante de
uma maneira sutil e oculta; dá-lhe proteção quando você menos espera.
O regente da casa 12 (Júpiter) na casa 3 indica que sua forma de comunicar
ao mundo seus mais íntimos pensamentos é uma forma de expressão desse
posicionamento, que aparece no mapa de muitos escritores.

Muitas vezes, no

entanto, o funcionamento é exatamente o inverso: você usa a sua natureza sensível
e a sua aguda percepção para deixar que os outros se comuniquem com você. Em
alguns casos, você é o manipulador de bastidores, falando e, de alguma forma, se
comunicando através dos outros. Alguns escritores que usam pseudônimos têm
esse posicionamento.
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ASTROLOGIA CÁRMICA
A Astrologia Cármica é uma regressão consciente de todas as vidas
passadas e paralelas de um indivíduo. Ao mexer com nossas outras existências
estaremos lidando com a nossa própria história, com o histórico da nossa alma onde
encontraremos pontos de alegria, dor, escuridão, luz. Através do mapa cármico é
possível saber o propósito da nossa alma na presente encarnação.
PLANETAS RETRÓGRADOS
O planeta retrógrado não anda para trás; apenas aparenta fazê-lo. Quando o
planeta diminui seu movimento longitudinal, visto da Terra, parece primeiro tornar-se
mais lento e depois andar para trás.
A ação do planeta retrógrado é menos evidente, menos aberta, muito mais
voltada para dentro.
URANO
Urano Retrógrado - Personalidade
O indivíduo com Urano retrógrado apresenta uma personalidade muito
singular.
Em seus níveis mais profundos ele é um rebelde contra tudo que o prende.
Se for uma pessoa medrosa, talvez tenha claustrofobia. Se for uma pessoa corajosa,
tentará derrubar tudo que ache ter durado além de sua utilidade. Ele não pode ficar
satisfeito apenas em acompanhar a vida, pois há muitas coisas que vê que podem
acrescentar riqueza à humanidade, se apenas a sociedade se libertasse de todas
suas falsas âncoras de segurança.
Urano Retrógrado em Peixes
Se as circunstâncias da vida atual do indivíduo e os padrões de
comportamento levarem a isto junto com a confirmação de outras áreas no
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horóscopo, esta posição de Urano também pode ser indicadora de uma vida
passada de alguma forma de anormalidade sexual ou de homossexualidade.
Contudo, não importa como funcione em níveis pessoais, esta posição mostra uma
engenhosidade interior, que vem através de canais superiores de consciência. Esta
pessoa sabe como as coisas funcionam no mundo exterior e, como resultado, nem
sempre

tem

que

experimentá-las

em

ações.

Sua

mente

interior

está

experimentando tudo, o tempo todo.
Urano Retrógrado na Casa 3
Aprendendo rapidamente, existe uma tendência a passar por cima das coisas.
Assim, a abordagem à compreensão é precipitada ao invés de ser profunda.
Quando mais velha, esta pessoa sem dúvida voltará novamente para muitas das
coisas que antes ela passou muito rápido.
Carmicamente esta posição dá um toque de gênio e/ou de loucura ao resto do
horóscopo. O indivíduo gasta toda sua vida aprendendo a aprender, e embora suas
fontes possam ser uma miscelânea de muitos indivíduos diferentes, frases de muitos
livros (ou textos completos que ele não tem paciência para ler) e um pouco de
diferentes experiências, sua vida tem uma enorme riqueza com respeito ao alcance
de conhecimento que ele atinge.
Aspectos de Urano
É fácil você se destacar na sua área, ficando bem à frente dos concorrentes.
Independente e excitável, desde pequeno exigiu o direito de ser você mesmo, de
seguir os seus próprios preceitos; quando lhe dão essa oportunidade, você pode ser
extraordinariamente bem sucedido. É possível que você seja tão direto que ofenda
os outros, mas devido à sua mente ágil, as suas idéias originais e à sua capacidade
de liderança, eles não ficam zangados por muito tempo. Você busca amigos e
conhecidos originais e incomuns e precisa de mudança constante. Na verdade,
você acharia a vida entediante se não estivesse em constante tumulto.
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NÓDULOS LUNARES
Os nódulos lunares são dois: norte e sul. Sempre estão em signos, casas e
graus opostos. Os nódulos ocorrem quando a Lua cruza a aparente passagem do
Sol em torno da Terra. Eles simbolicamente unem o Sol, a Lua e a Terra.
O nódulo lunar norte aponta para novas aquisições e para a prosperidade que
podemos adquirir pelo caminho. É um novo campo de experiência indicado para
nós, para ser explorado e conquistado. O nódulo lunar sul representa aquilo que já
estava na bagagem quando a jornada começou. Nós o temos à nossa disposição. É
o domínio das capacidades já desenvolvidas.
Nódulo Lunar Norte em Capricórnio – Nódulo Lunar Sul em Câncer
Este indivíduo está aprendendo como alcançar a maturidade.

Em

encarnações passadas teve uma tendência de olhar a vida através de lentes cor-derosa, vendo apenas o que queria ver, com forte convicção de que tudo o mais não
existia.
Na verdade, este é o perene infante, desejando manter a todo custo seu
papel como foco de atenção paterna. Ele preferiria que seus pais resolvessem os
seus problemas.
Eles apreciam ouvir os problemas e atribulações de outros, mas eles próprios
não sendo rápidos solucionadores de problemas, têm a tendência a guardar as
coisas dentro de si. Quando o peso dos problemas aumenta, pelo acúmulo de
camadas parecem envelhecer a despeito de si mesmos.
O problema cármico mais difícil do Nódulo Sul em Câncer é aprender como
se soltar. O indivíduo traz consigo para esta vida tão fortes temores internos de
perder ou esquecer qualquer coisa, que continua fazendo esforços especiais “extras”
para manter tudo que já viveu. Desta forma, torna-se a lata de lixo psíquico do
passado. Está pensando constantemente sobre o seu presente em termos do que
deveria ter feito anos atrás ou “vidas atrás”.

Freqüentemente pode ser visto

classificando velhas fotos, esperando criar seu futuro a partir de fragmentos dos
passado.
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Nódulo Lunar Norte na Casa 12 – Nódulo Lunar Sul na Casa 6
Aqui o indivíduo passa por uma crise de consciência; na verdade, estando ou
não consciente disto, muito de sua vida é gasta em profundos pensamentos.
Quando está trabalhando ele acha as condições intoleráveis. Ele sente-se
mal-remunerado ou, pelo menos, depreciado por tudo que tem para oferecer. Ele se
torna tão envolvido nas circunstâncias que o cercam, esteja fazendo o que for, que
permite que suas atitudes no trabalho interfiram em todas as áreas de sua vida.
Em encarnações passadas ele foi um perfeccionista, crítico do mundo ao seu
redor. Agora, as imperfeições que vê o enfraquecem a ponto de se sentir incapaz
de lidar com elas. O mundo é percebido como não lhe dando tudo aquilo que
poderia.
Ele prefere estar desempregado a trabalhar em algo que sente indigno. É
certo, entretanto, que as circunstâncias o forçarão a fazer tal trabalho, mesmo que
seja contra seus princípios.
RODA DA FORTUNA
A Roda da Fortuna simboliza o lugar no horóscopo através do qual o Sol, a
Lua e o Ascendente estão no melhor relacionamento harmonioso entre si e são
facilmente expressos para maior benefício do indivíduo.
Roda da Fortuna em Capricórnio
Essa pessoa tem muitas ambições e esperanças, mas continua descontente
até que os passos necessários para sua realização tenham sido formulados e postos
em movimento. Ela procura se manter em contato com seu propósito final o tempo
todo e sabe que o melhor caminho para experimentar totalmente a vida é passá-la
criando alguma coisa que sobreviverá à sua própria existência. Ela luta para superar
as restrições que lhe foram impostas em sua juventude e é capaz de desenvolver
um poder interior que lhe permite ver que sua vida está em suas próprias mãos e ela
é que tem que construí-la.

Ela não quer necessariamente coisas que venham

facilmente, pois sente que a natureza frívola, passageira, da maior parte das
experiências, objetos e, sim, até mesmo dos relacionamentos, diminui o grande
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objetivo que planejou. Ela também precisa saber que é capaz de dar uma valiosa
contribuição à sociedade.
O pote de ouro no fim do seu arco-íris é alcançado após muitos anos de
esforço dirigido ao longo do curso específico que ele planejou. Ele sabe que não o
alcançará através da sorte ou de boa ventura, mas sim através de seus próprios
esforços poderosamente dirigidos e pelo valor interior. Qualquer coisa que realize é
vista como um símbolo desse desenvolvimento interior que é o pote de ouro.
Roda da Fortuna na Casa 12
Indica que a pessoa alcançará sua maior felicidade e alegria através da
harmonização com seu ser interior.

Dessa maneira ela satisfaz o desejo de

compreender as forças invisíveis que movem o universo. Nosso Ser interior é na
realidade o mesmo que o ser Único que é o Todo da Criação. Fora dessa única
realidade, todas as realidades individuais continuam.
A fim de que a Roda da Fortuna trabalhe sem obstáculos, o indivíduo não
deve bloquear sua natureza infinita pensando em si mesmo, ou em sua vida, como
tendo restrições finitas. A Décima Segunda Casa tem sido chamada de casa do
escapismo. Não é assim, necessariamente; é uma fuga da prisão interna na qual o
homem vive, se ele experimenta a realidade limitada que não vai além daquela que
é vista, sentida ou tocada como emoção pessoal. A prisão fica pior se ele satisfaz
os sentidos finitos com pessoas, circunstâncias e situações que o prendem a mais
pessoas e circunstâncias até que a vida seja uma sucessão aparentemente
interminável de obrigações. A Décima Segunda Casa transcende tudo isso ao dar
ao indivíduo a oportunidade de saber que em sua alma ele é livre, que tudo é
realmente único e que há uma verdade maior para experimentarmos. Haverá alegria
maior do que atingir tal consciência?

Que satisfação maior pode o homem

experimentar do que saber que todas as suas verdadeiras necessidades serão
providas para sempre porque ele se constitui num ser único com o grande provedor!
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No caso de dúvidas ou sugestões, encaminhe seu email para
faleconosco@maparadical.com.br

