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INTRODUÇÃO
Este trabalho é uma interpretação de seu mapa astrológico de nascimento. Ele retrata as principais características da sua
personalidade, e tendências da sua vida. O mapa astrológico indica "tendências", mas você tem o livre arbítrio de seguir ou
não cada uma delas.
Cada mapa é calculado levando em conta a posição astronômica dos planetas, em relação a você. Assim, ele indica setores
chamados "casas", signos e aspectos que os relacionam entre si. Por isso, você não tem apenas as características de seu
signo solar (aquele que você costuma ler nos jornais). Você é uma mescla de todos esses fatores, e o que vai determinar o
peso de cada um deles é a sua escolha pessoal.
Numa interpretação feita pelo computador, você pode se deparar com informações contraditórias. É frequente aparecerem, no
mesmo mapa, tendências opostas. Qual dessas tendências vai predominar, é algo que um astrólogo pode perceber e lhe
indicar, mas o computador ainda não sabe fazer. Você, conhecendo tanto a si mesmo, vai saber qual tendência está agindo
mais.
Também podem aparecer repetidos várias vezes os mesmos tipos de informações. Isso significa que tais tendências são
muito reforçadas no seu mapa, marcando com maior intensidade a sua vida.
Por último, cabe lembrá-lo que este mapa tem a finalidade de ajudá-lo a se conhecer um pouco mais. Use-o para este fim, e
não apenas como curiosidade e diversão.
Você pode se surpreender com os caminhos que vai descobrir !

PLANETAS NOS SIGNOS
Os planetas nos signos revelam como a energia característica de cada planeta pode agir, mesclada à energia do signo em
que se encontra. As combinações são inumeráveis e podem revelar os poderes e possibilidades que cada pessoa tem, suas
capacidades ou fraquezas.

SOL em VIRGEM
Você tem um apurado senso de dever, além de ser uma pessoa extremamente prática. Gosta de coisas organizadas, corretas
e perfeitas. É muito crítico e exigente consigo mesmo e com os outros. Tende mais ao materialismo que ao lado espiritual da
vida. Sua mente é muito perspicaz e lógica e você se mostra céptico diante de muitos fatos. Tem grande capacidade de
trabalho, eficiência e construtividade. É muito prudente, sensato e preciso no que faz. Tem talento para intermediar e fazer
negócios, além de grande interesse por nutrição e higiene.

LUA em LIBRA
Você necessita se sentir aprovado socialmente e detesta a solidão. Sua busca principal é a união, a afetividade, os acordos.
Tudo, para você, é dependente do amor. A arte lhe faz bem e lhe traz paz e alegria. Gosta muito de cuidar de sua aparência e
beleza. Precisa sentir o equilíbrio e a paz em tudo que o cerca, para viver bem. Gosta da vida refinada e se preocupa muito
com a ostentação.

MERCÚRIO em VIRGEM
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É muito inteligente e gosta de analisar as minúcias de cada questão. Sua mente é racional e lógica e você tem grande dose de
perfeccionismo. Tem muita habilidade manual e talentos para a mecânica. É prático, com bom discernimento e muito honesto.
No entanto, não é ambicioso e não almeja altas posições.

VÊNUS em VIRGEM
Costuma se envolver com pessoas simples e até humildes. Mesmo assim, seu forte interesse por higiene e saúde pode levá-lo
a se interessar por pessoas que trabalhem na área médica. É simples, amável e simpático no relacionamento com as
pessoas. Gosta de ter animais domésticos e seu lar é decorado com simplicidade, mas muita ordem.

MARTE em GÊMEOS
Você tem muita habilidade manual e é bastante agitado. Tem um raciocínio muito rápido, é engenhoso e falador. É muito
inteligente, mas nervoso e propenso a discussões. Costuma agir precipitadamente e fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

JÚPITER em LEÃO
Você tem bastante autoconfiança e sabe bem até onde pode ir, e onde está pisando. Tem caráter firme e leal, e também tem
ambição e autoridade. Mesmo assim, é muito generoso, afetivo e cordial. Tem sorte nos jogos e em especulações financeiras.
Gosta de crianças e tem talento para a educação.

SATURNO em CAPRICÓRNIO
Você é muito sério e íntegro e zela bastante por sua honra pessoal. Tem ambição, mas não é esnobe, pelo contrário, é
simples e reservado. As pessoas o admiram por sua firmeza de princípios e capacidade de trabalho e organização. Tem
habilidade para a administração de empresas e pode ter bens imóveis. Pode ter problemas de reumatismo ou doenças do frio.

URANO em CAPRICÓRNIO
Tem um talento científico muito grande. Sabe conciliar suas ideias novas e modernas, com bastante seriedade e aplicação no
trabalho. A inquietação de Urano é contida por Capricórnio, e você é capaz de agir com muita paciência. Isso pode ajudá-lo na
ascensão profissional. Mas corre o risco de abandonar a carreira e mudar totalmente de profissão. Precisa controlar a
tendência a ser frio com as pessoas.

NETUNO em CAPRICÓRNIO
Sabe usar sua intuição e perspicácia nos negócios. Tem êxito profissional porque sabe o momento certo de agir. Por outro
lado, é melancólico e retraído. Não costuma usar seu sucesso profissional para se sobressair socialmente. Ao contrário,
prefere ficar em casa. Pode ter problemas ósseos de difícil detecção.

PLUTÃO em ESCORPIÃO
Plutão fica neste signo por muitos anos, por isso sua influência marca toda uma geração e não, especialmente, você. Tem
uma grande força interior, que pode ser usada de muitas maneiras. Gostaria de reformular radicalmente o mundo, para que
ele fosse melhor. Sua força psíquica pode lhe dar também tendências drásticas e destrutivas. Cabe a você saber usar todo
seu potencial da forma mais adequada.

CASAS ASTROLÓGICAS
As casas astrológicas significam os diferentes assuntos ou temas que norteiam nossa vida diária. Têm seus significados
dinamizados pelas energias dos planetas que aparecem em cada uma delas.

ASCENDENTE ou CASA 1
A primeira casa fala sobre sua personalidade, seu exterior, sua forma de aparecer aos olhos dos outros.
Com a casa 1 em SAGITÁRIO, você é do tipo de pessoa que encara a vida com bastante entusiasmo. É um otimista por
natureza, por isso costuma ser crédulo e só enxergar o lado bom das pessoas, se não o alertarem. Tem fé acentuada, e
dedica-se com fervor às coisas em que acredita, inclusive religião. Encara a vida de frente, por isso é muito franco. Mas o
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excesso de franqueza pode indispô-lo contra muitas pessoas. Também é uma pessoa impetuosa e, por consequência,
imprudente. Assim, se torna mais propenso a acidentes. Tem muita energia física e vitalidade, por isso gosta da vida ao ar
livre, de esportes e assuntos ligados à velocidade.
URANO na CASA 1
Você é uma pessoa independente e um pouco excêntrica. Não se importa muito com as regras
estabelecidas, e age conforme sua própria cabeça. Gosta do que é moderno, das novidades, das coisas que
fazem a vida progredir. Tem bastante intuição, é inteligente e tem atração pela aventura. Tem boa
capacidade organizadora e sabe lidar bem com situações problemáticas. Gosta de assuntos ligados à
Aviação, Astrologia e ciências novas.
NETUNO nas CASAS 1/2
Como NETUNO está matematicamente na Casa 1, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 2 (em
conjunção com sua cúspide), será interpretado com ênfase na Casa 2, no item correspondente.

CASA 2
A segunda casa fala sobre suas finanças. Ela se refere ao dinheiro ou bens que você ganha pelo seu trabalho, ou sobre o
desejo de ganhar esse dinheiro.
Com a casa 2 em CAPRICÓRNIO, você é exageradamente econômico com seu dinheiro. Sabe administrar suas finanças com
extrema competência e muita prudência. Não se envolve em investimentos de risco e pode conseguir acumular uma boa
poupança, embora de forma bem lenta.
SATURNO na CASA 2
Você tem dificuldades em ganhar dinheiro. Precisa trabalhar muito para conseguir um pouco de dinheiro.
Parece que nunca consegue uma remuneração de acordo com sua capacidade. Sabendo disso, você é
muito econômico e consegue, aos poucos, fazer um bom pé-de-meia. Pode ter herdado alguns bens de sua
família, mas terá dificuldades em dispor desses bens.
NETUNO na CASA 2
Você age de modo confuso com seu dinheiro. Assim, passa por crises financeiras causadas por falta de
previdência. Pode perder dinheiro por alguma fraude ou traição. Pode ganhar dinheiro com assuntos ligados
a líquidos, bebidas, produtos químicos ou à Psicologia.

CASA 3
A terceira casa tem vários significados. Ela mostra sua inteligência, seus estudos, suas comunicações em geral. Também
significa as viagens curtas, os colegas, irmãos e vizinhos.
Com a casa 3 em AQUÁRIO, você é uma pessoa muito intuitiva e cheia de ideias originais. Nunca se empenhou nos estudos
normais, pois seu forte é aprender sozinho. Gosta muito de viajar e, na maioria das vezes, o faz de forma repentina e não
planejada. Tem boa amizade com parentes próximos, irmãos ou vizinhos.

CASA 4
A quarta casa significa seu lar, sua herança psicológica, seus pais, seu patrimônio e sua época final de vida.
Com a casa 4 em PEIXES, seu lar de infância sempre lhe passou uma sensação de instabilidade. Seus pais são do tipo
excessivamente sensível, mas pouco práticos nas questões do dia-a-dia. Sua casa sempre foi muito hospitaleira com todos.
Pode haver algum fato secreto ou misterioso envolvendo sua família.

CASA 5
A quinta casa mostra suas relações sentimentais, suas habilidades artísticas, seus prazeres, o jogo e os filhos.
Com a casa 5 em ÁRIES, você é propenso a se apaixonar fácil e rapidamente. Suas emoções são inflamadas e impulsivas.
Seus filhos podem ser de tipo forte e enérgico. Tem facilidade em lidar com negócios de risco e especulativos, ou jogos.

CASA 6
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A sexta casa lhe traz as tendências de saúde, o relacionamento com colegas de trabalho ou seus empregados, e as
condições de seu emprego.
Com a casa 6 em TOURO, você pode trabalhar com assuntos financeiros ou cargos administrativos, mas como empregado.
Sua vocação não é ser o patrão, embora possa vir a ocupar altos cargos de chefia. Tem saúde vulnerável a intoxicações por
excessos alimentares ou problemas na garganta.
MARTE nas CASAS 6/7
Como MARTE está matematicamente na Casa 6, mas já dentro da orbe de efeito da Casa 7 (em conjunção
com sua cúspide), será interpretado com ênfase na Casa 7, no item correspondente.

CASA 7
A sétima casa fala de seu casamento, das associações comerciais, do seu cônjuge e dos inimigos declarados.
Com a casa 7 em GÊMEOS, seu casamento foi uma decisão mais racional que emocional. Seu cônjuge é do tipo intelectual e
muito inquieto. Pode haver tendência a mais de um casamento. Se fizer sociedade comercial, pode ser com um irmão, parente
ou amigo próximo.
MARTE na CASA 7
Pode se casar cedo, com uma pessoa bastante ativa e enérgica, mas também de temperamento agressivo.
Para conviver bem com o cônjuge, precisa ser calmo e deixá-lo tomar as decisões mais importantes. Em
sociedades comerciais, pode haver conflitos, ou o sócio é autoritário e decidido. Pode ter inimizades, mas
serão declaradas e francas.

CASA 8
A oitava casa traz as heranças a receber, o dinheiro do cônjuge, a sexualidade e a capacidade de renovação que você tenha.
Com a casa 8 em CÂNCER, talvez você tenha alguma herança familiar a receber. Você sempre se sente novo e fortalecido,
após passar um tempo em casa, descansando. Seu cônjuge é uma pessoa econômica e juntos vocês podem fazer um bom
pé-de-meia.

CASA 9
A nona casa é das viagens longas ou ao exterior, as aspirações espirituais, e os seus interesses quanto aos estudos
superiores.
Com a casa 9 em LEÃO, você tem ideais grandiosos e nobres. Suas ideias são de tipo sintético e tem opiniões mais ou
menos fixas sobre as coisas. Gosta muito de viajar ao exterior, e essas viagens são sempre ótimas. Tem interesse por
estudos ligados ao teatro ou outras artes.
JÚPITER na CASA 9
Você é uma pessoa cheia de ideais e imagina um mundo perfeito. Tem interesse pela filosofia ou assuntos
religiosos; pode se desenvolver muito nessa área. Também tem talentos para a educação; poderia ser
professor. Sente grande facilidade com línguas estrangeiras e adora viagens ao exterior, podendo se divertir
muito com elas.

MEIO DO CÉU ou CASA 10
A décima casa significa a sua carreira, as suas possibilidades de êxito social, o caminho que você mesmo escolhe para sua
vida.
Com a casa 10 em VIRGEM, você é uma pessoa prática e organizada no trabalho. Gosta de cumprir suas tarefas
metodicamente para evitar falhas. Esse perfeccionismo se mostra no seu trabalho, mas também na exigência que você faz,
que os outros trabalhem com capricho. É um ótimo pesquisador, porque tem muita argúcia e capacidade de análise. Não
gosta de chefiar ou liderar, por isso trabalharia melhor como empregado do que como autônomo. Tem interesse por trabalhos
burocráticos de escritório, serviços de assessoria ou aconselhamento. Também se interessa por assuntos ligados à saúde,
nutrição ou química.
SOL na CASA 10
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Pode vir a obter uma boa posição social. Tem chances de obter êxito e sucesso na vida. É uma pessoa com
muita capacidade administrativa e de organização. No trabalho, você conta com seu carisma e com a
benevolência dos chefes para ajudá-lo.
MERCÚRIO na CASA 10
Você pode se dedicar a uma profissão intelectual, seja literária ou científica. Sabe se comunicar muito bem.
Também tem talento comercial acentuado; fazer negócios é seu forte. No trabalho, sabe se adaptar às
circunstâncias com bastante jogo de cintura. Você dá um excelente assistente ou assessor, mas não tem
muita vocação para chefiar ou liderar um grupo.
VÊNUS na CASA 10
Você tem popularidade e sucesso no meio social. Seu trabalho pode ser agradável e é ligado às artes ou à
matemática. Essa profissão será bem sucedida e trará um bom dinheiro. Sua mãe ou esposa pode
influenciar no seu trabalho. Pode entabular um romance com alguém da mesma profissão ou de nível social
elevado.

CASA 11
A décima-primeira casa mostra suas amizades e que atitudes você tem frente a esses amigos. Mostra também seus sonhos,
seus projetos e esperanças.
Com a casa 11 em LIBRA, seus amigos são pessoas ligadas a assuntos artísticos ou que têm interesses nessa área. São
pessoas equilibradas e que gostam de se encontrar em lugares confortáveis e refinados. Suas esperanças na vida têm a ver
com associações ou uniões que você planeja realizar.
LUA na CASA 11
Tem inúmeras amizades, sempre feitas com facilidade. É provável que tenha muitas amizades femininas.
Apesar disso, tem dificuldade em aprofundar e manter essas amizades por longo tempo. Seus projetos são
fascinantes, mas você não tem força de vontade para levá-los adiante; acaba desistindo mais cedo ou mais
tarde.

CASA 12
A décima-segunda casa significa os problemas e preocupações maiores de sua vida. Mostra os inimigos secretos e as
traições, mas também sua evolução interior.
Com a casa 12 em ESCORPIÃO, você tem uma atração incrível pelos mistérios e o ocultismo. Pode explorar isso com
sucesso, se souber manter os pés na realidade do dia-a-dia. Pode ter tendência a problemas gênito-urinários. É uma pessoa
que tende a saber guardar segredos em sua vida.
PLUTÃO na CASA 12
Você é uma pessoa fechada, interiorizada, mas que sabe trabalhar em locais solitários. Poderia se dar bem
trabalhando em pesquisas de laboratórios. Para você, é bom se isolar e meditar de vez em quando. Isso vai
ajudá-lo a reformular-se quando for preciso. O estudo de assuntos esotéricos, no isolamento, pode lhe abrir
as portas do seu "eu" interior.

ASPECTOS PLANETÁRIOS
Os aspectos entre planetas mostram como as diferentes energias planetárias se relacionam entre si conforme cada mapa.
Neste sentido, temos a informação de quais planetas dominam, quais interagem positivamente e quais causam tensão no seu
contato com os outros. Essa mescla mostra as características pessoais e as possibilidades de sucessos ou dificuldades na
vida.
MERCÚRIO em conjunção com VÊNUS
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Você é sociável e fala bem. Tem o poder de convencer os outros quando quer. É alegre e amável com as pessoas. Costuma
enxergar o lado positivo das coisas; por isso, acredita nos outros. É jovial e gosta de estudar assuntos artísticos. Tem bom
diálogo com irmãos, vizinhos, parentes e nos relacionamentos afetivos.
MERCÚRIO em quadratura com MARTE
Você é muito nervoso e vive se metendo em discussões. Tem bastante inteligência, mas é irrequieto demais. Costuma agir
por impulsos e é imprudente. Precisa aprender a cultivar a paz e a calma. Tem bastante habilidade manual mas, se não for
calmo, se torna estabanado. Gosta de dirigir em alta velocidade e tem propensão a se ferir com frequência.
MERCÚRIO em trígono com URANO
Tem uma mente ágil e raciocínio muito rápido. Você é muito original e criativo; além disso, sua intuição é muito boa. Gosta de
estudar ciências novas e tem interesse pela Aviação, Meteorologia, Eletrônica e Astrologia. Gosta de inventar coisas novas. É
muito nervoso e tem tendência a estafas.
MERCÚRIO em trígono com NETUNO
Tem muita imaginação e inspiração poética. É idealista e espiritualista. Sua intuição e mediunidade são grandes, e você pode
tirar proveito se souber utilizá-las. Se fizer negócios, pode usar sua intuição para ajudá-lo. Gosta de viagens para a praia ou
outros locais balneários. Tem talento artístico para escrever, pintar ou para a música. Também pode gostar de propaganda e
publicidade.
MERCÚRIO em conjunção com o MEIO DO CÉU
Você é inteligente e isso o ajuda bastante no trabalho. É provável que faça muitas viagens por causa de sua profissão.
Trabalha com algo que exige muito diálogo e capacidade de negociação. Tem talento para o comércio, as comunicações, ou
trabalhos de tipo intelectual, como jornalismo, educação, etc. Também pode ser um excelente secretário, devido à sua
organização e método.
VÊNUS em trígono com SATURNO
Você é sincero e justo com as pessoas. No amor, age sempre com moralidade e fidelidade. Seus romances são estáveis e
duráveis. Pode se relacionar com pessoas mais velhas que você ou de tipo sério e comedido. Sabe economizar dinheiro, por
isso tende a aumentar seu patrimônio. Pode ter bens imóveis.
VÊNUS em trígono com NETUNO
Você é muito emotivo e sensível. Tem um poder de empatia bem grande; sabe entender as pessoas. É muito idealista e tem
bastante talento artístico, principalmente artes que envolvam o romance, como a poesia, a música, etc. É capaz de ser
abnegado para ajudar os outros. No amor, é feliz; pode ter vários romances bem sucedidos. Pode viver romances platônicos;
idealiza a pessoa amada.
VÊNUS em sextil com PLUTÃO
Você passa por surpresas agradáveis no amor. Muitos de seus romances começam inesperadamente. Você sabe dar a volta
por cima quando tem algum problema afetivo, e agir com estratégia. Pode se interessar por pessoas de origem oriental, ou
que sejam naturais de lugares distantes.
VÊNUS em quadratura com o ASCENDENTE
Você leva uma vida social muito agitada e esse exagero acaba lhe sendo prejudicial. Também é um pouco preguiçoso e
precisa combater a indolência. Costuma gastar muito dinheiro e acaba descontrolando suas finanças. Pode não ter muita sorte
na vida afetiva.
MARTE em sextil com JÚPITER
Você é um entusiasmado pela vida. Tem energia transbordante e bastante autoconfiança. Pode gostar de ostentação. Age de
forma exuberante e idealista. Dedica-se a seus ideais com toda sua audácia. Costuma ser muito franco no que fala. Tem
facilidade em ganhar dinheiro, mas gasta bastante também.
MARTE em quadratura com o MEIO DO CÉU
Você tem muita energia para o trabalho, mas mesmo assim, precisa lutar bastante para ter sucesso. Enfrenta muitas críticas e
agressividade. Use sua iniciativa para impulsionar sua carreira. Organize bem seus projetos antes de colocá-los em prática.
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Pode se interessar por trabalhos em indústrias, na área medica, militar ou esportista.
SATURNO em conjunção com NETUNO
Você é melancólico demais. Tende a se deixar levar pelo pessimismo e medo. Procure ser mais positivo e não se entregue a
pressentimentos errados. Você não se dá bem em lugares próximos à água, como o mar ou rios; isso pode deprimi-lo. Permita
a si mesmo ter sonhos mais coloridos e procure ser mais feliz. Você é propenso a intoxicações ou doenças crônicas e
misteriosas.
SATURNO em sextil com PLUTÃO
Você é sério, mas muito aplicado. Tudo que faz precisa ser bem feito. Além disso, é extremista. Com você é tudo ou nada,
não há meio-termo. Tem talento para trabalhar com a área industrial, máquinas pesadas e mecânica.
URANO em conjunção com NETUNO
Sua mediunidade é acentuada, assim como sua intuição. No entanto, você se vê perdido com elas. Não sabe como tirar bom
proveito disso; pelo contrário, acaba se enredando em impressões e pressentimentos errados. Você acaba perdendo a visão
da realidade das coisas. Tem tendência a ser muito nervoso e impressionável. Procure ser mais realista e prático.
URANO em trígono com o MEIO DO CÉU
Você é muito ágil e esperto no trabalho. Consegue muito progresso na carreira. Muitas vezes, ocorrem mudanças repentinas,
mas que lhe são benéficas. Pode ser beneficiado profissionalmente por influência de amigos. Tem bastante organização,
capacidade de resolver problemas rapidamente e é muito criativo e intuitivo. Sente atração pela Eletrônica, pela Aviação, pela
Meteorologia, pela Astrologia e todas as ciências novas e diferentes.
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