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TRÂNSITOS 
  

 Análise da cúspide: 
 Assim como os signos se estiver no 1º ou 3º decanato recebe a influência dos signos 

anteriores ou posteriores; 
 A influência das cúspides não passa de 20% ou 30%; 
 Exemplo: Casa 4 – 29° de Virgem 
 As influências dos decanatos são complementares à principal e não influenciam se a 

principal estiver bem resolvida. 
 

 Técnica de Trânsitos: 
 Saber o tempo do trânsito do planeta do local onde está sendo estudado (saber o 

tempo de ingresso em cada casa e signo para interpretação); 
 Verificar o que o planeta demonstra/ocasiona (vibração/consciência); 
 Verificar o signo que ele rege para interpretar junto com a consciência/vibração. Ex.: Sol 

(Leão) / Mercúrio (Gêmeos); 
 Interaspectos (interações com planetas em trânsito e natais), podem trazer energias 

fluentes ou desafiadoras, mostra se o período será fácil ou difícil. Ex.: Planetas em 
trânsito em relação ao mapa natal fazendo quadraturas, trígonos, triplicidades, sextil, 
etc; 

 Verificar o mapa do dia (no “Pegasus” abrir o programa com o “Mapa do Agora”), 
momento atual e projeções futuras, como está o planeta estudado hoje em relação aos 
outros; 

 Observar as retrogradações (ver tabela retrogradação), oportunidade de revisão, 
significa que a energia desses planetas precisa ser revisada; 

 Projetar as análises do Mapa do dia no Mapa Natal estudado (no “Pegasus” clicar em 
“Trânsito”); 

 Trânsito solar => Demonstra; 
 Trânsito Lunar (Câncer) => Assuntos mais íntimos, dura alguns dias. 

 
 Técnica de Trânsitos para análise de um assunto específico: 

 Transformar o assunto em uma casa astrológica; 
 Verificar a casa; 
 Verificar o signo dessa casa; 
 Verificar o planeta natal correspondente; 
 Verificar o planeta em trânsito; 
 Verificar os aspectos que esses planetas fazem entre si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MERCÚRIO VÊNUS MARTE JÚPITER SATURNO URANO NETUNO PLUTÃO

20 dias  3 x por ano 40 dias  a  cada 1,5 anos 60 dias  a  cada 2 anos 4 meses  por ano 5 meses  por ano 6 meses  por ano 14 anos 12 a  20 anos/Irregular

2012 a  2026 2008 a  2023 

Aprender, Inovar Todas  o planejamento Faz a  pessoa "correr" É o planeta mais É aquele que "baixa É aquele que l iberta Alta  inspiração / Sempre pede

Aprender a  negociar/ de vida  precisa  ser para  tomar uma benéfico do zodíaco a bola" transcendência renascimento,

trocar/vender/ens inar revisado ati tude É aquele que expande Grande des i lução que transformação,

Estar atento a  parte Faz a  pessoa correr tudo pode machucar ou reciclagem

financeira , dinheiro, atrás  do que ela  quer lançar uma névoa

associações , força  de sobre as  s i tuações

atração

Provoca movimentação Estar bem com o É a  energia  da  Gera  oportunidades , Amadurecimento Libertação

mental  exteriorizado emocional  afetivo real ização (sagi tário) observar se no s igno

pela  faceta geminiana ou não (Touro/Libra) ou na casa  onde 

(cerebra l ) , pode entrou se tudo está

influenciar na  saúde bem e deixar em 

Seu movimento é ordem para  expandir

i rregular  e ocorre o que está  bom

3 vezes  ao ano

MOVIMENTO DE RETRÓGRADAÇÃO E VIBRAÇÕES PLANETÁRIAS CORRESPONDENTES



REVOLUÇÕES            
                                
                                                                         ESPIRITUAL 
                                                                      (91 A 98 anos)         
                                                                      (42 A 49 anos) 
                                                                                         (50 anos) => RENASCIMENTO                                                                                  

                                                                                    
 
                                                 INTUIÇÃO                                   ABSTRATA 

                                        (84 A 91 anos)                         (77 A 84 anos) 
                                        (35 A 42 anos)                                   (28 A 35 anos)  
 
                                               EMOCIONAL                                 MENTAL 
                                          (63 A 70 anos)                                  (70 A 77 anos) 

                                          (14 A 21 anos )                      (21 A 28 anos) 
 
                                                  VITAL                                            FÍSICA   

                                           (56 A 63 anos)                      (49 A 56 anos) 
                                           (07 A 14 anos)                                 (  0 A 07 anos) 
 
 

 É o estudo de um ponto astrológico e o tempo que ele leva para retornar ao mesmo 
ponto (aniversário). É o renascimento da energia do ponto estudado (Revolução Solar); 

 Exemplo: Revolução de Saturno (28 anos): 
                                                                                                  
                                                                                                 21 
                                                                       ALEGRIA                     EVOLUÇÃO 

    =>                                       
                                                  28 

                                                                 0                                                             14 
 
                                                                         
                                                                                                
                                                                         FÍSICO                         VITAL 
                                                                                                 
                                                                                                  7   
                                                                              
                                                                                     ESPIRITUAL    50 
 
 

 Exemplo: Revolução de Júpiter (12 anos): 
 
                                                                                                                             

    =>                               

 

                                                                 
 
 



 O mapa da revolução é o mapa que influencia o mapa estudado pelo período do 
planeta; 

 No PEGASUS clicar em  “REVOLUÇÃO” => na “ENTRADA DE DADOS” e verificar se 
apareceu a data do ano estudado; 

 Para certificar-se da previsão, verificar sempre se o acontecimento ocorre no: 
 Trânsito 
 Revolução 
 Progressão 

 
 
ANÁLISE DE UMA REVOLUÇÃO 
 

 Ver a casa que o planeta correspondente caiu, esta casa representa assuntos 
essenciais que estarão ligados à revolução estudada. Sempre ver a casa (grau, minuto 
e segundo) e observar também no mapa natal; 

 Observar em todas as revoluções o signo ascendente, ele sempre representará a 
tomada de atitude a ser projetada na casa onde caiu o respectivo planeta da revolução 
estudada; 

 Observar / analisar / estudar os pontos de importância, aspectos de poder, planetas 
retrógrados e todos os posicionamentos que chamem a atenção; 

 Projetar o ascendente da revolução estudado no mapa natal; 
 Sempre uma revolução estudada deve ser analisada em conjunto com o mapa natal; 
 Para fazer a previsão de uma revolução analisada / estudada devemos sempre 

progredir o planeta correspondente à revolução, as conjunções através da progressão 
determinam quando teremos os acontecimentos; 

 Ainda em previsões, analisar as casas do mapa natal e da revolução em conjunto, ou 
seja, ambas na interpretação formulam a tendência da previsão do tempo e ciclo da 
revolução estudada.  

 Exemplo: Revolução Solar 
 Verificar a casa que caiu a revolução solar; 
 Grau, minuto e segundo; 
 Verificar a casa no mapa natal que será ativada; 
 Para analisar se será fácil ou não: 

 Verificar os aspectos desafiadores e fluentes feitos com o Sol no mapa 
da revolução; 

 Verificar os signos que serão ativados no mapa natal; 

 Verificar o ascendente no mapa da revolução; 

 O instrumento de trabalho é a casa em que caiu; 

 Projetar o ascendente da revolução no mapa natal; 

 Os assuntos dessa casa será acionado como instrumento a ser 
utilizado. 

 Obs.: Verificar o grau do ascendente e projetar direto no mapa natal no signo 
natal; 

 Definir os pontos de importância no mapa da revolução solar; 
 Exemplo: GD      // //   

                               3       7      11 
                  ASC           

 Inferno Astral => - 30° anterior ao Sol: 

 Retroceder em torno de 30 dias e verificar os planetas, casa e signo 
envolvidos; 

 O ponto inferno astral traz uma força ou energia de atração; 



 Paraíso Astral => Signo posterior ao do posicionamento do sol do mesmo 
elemento; 

 Exemplo: Sol em 28° Touro => Paraíso Astral 28° de Virgem 
 
 
PROGRESSÕES 
 

 Sol => Simbólica Direta 
 Lua => Progressão Lunar ou Lua Progredida 
 Exemplo fictício: 19/01/2016  
 Clicar em trânsito e digitar a data de um dia depois; 
 Estabelecer os pontos de importância; 
 Abrir os mapas; 
 Os aspectos formados entre os planetas na revolução solar indicam o início da 

formação energética deles e também o final; 
 Será ativado no 1º momento e terá desfecho positivo no 2º momento; 

 Anotar as datas das progressões solares e momentos importantes e específicos do 
ano; 

 Tirar a revolução lunar e a revolução solar para atestar se o acontecimento é forte; 
 Exemplo: 17/05 => 3  7  

 Fazer a revolução Lunar 
 Data => 17/05/2016 
 Clicar na Lua 
 Interpretar sempre juntos Solar + Lunar para comprovar e atestar nos trânsitos 

os dias que acontecem. 
 
 
LEMBRAR NA PRÓXIMA AULA: 
 

 Revisão => Falar mais das revoluções dos outros planetas 
 Exemplo: Vênus 

o Ver em que casa caiu Vênus 
o O ascendente é que ativa a energia venusiana 

 Fazer o sorteio de uma pessoa da sala (todos irão interpretar o mapa dela) 
 Revisar Progressões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNAR SOLAR MERCURIANO VENUSIANO MARTE JÚPITER SATURNO

a cada 28 luas 1 x por ano 1 x por ano a cada 9 meses a cada 2 anos a cada 12 anos a cada 28 anos

Traz a conscientização Dá os passos dos Comunicação, estudos Relacionamentos, Projetos para iniciar, Estudos longos, Projetos de vida a

do EU,  QUEM SOU EU e meses da revolução rápidos, viagens curtas, finanças, associações, energia realizadora, viagens longas, cultura, longo prazo, metas e

O QUE EU DEVO FAZER solar, oferece a tem muito a ver com o força da estabilidade, cortes, desapegos, desenvolvimento da objetivos de vida a

PARA SER O QUE SOU adptabilidade dos trabalho do dia-a-dia, amor, parcerias, transformações, cultura, questões longo prazo,

OBS.: Verificar sempre meses aos ciclos da do cotidiano cirurgia plástica o emprego correto da judiciais, fé, perseverança, 

se a revolução solar Revolução Solar energia, baixo astral religiosidade,aventura, profissionalismo,

complementa pois OBS.: Verificar sempre ou alto astral sinaliza o farol no metas e objetivos na

sozinha ela é muito quando a revolução final do túnel, otimismo terceira idade

fraca solar entra em vigor

em cada ano pois

muda de ano para ano

REVOLUÇÕES E RENASCIMENTOS SEGUNDO A ÉGIDE PLANETÁRIA



ASTROLOGIA – PALOMA RODRIGUES (Profª Substituta)                                                01/10/2016 
 
 
REVISÃO 
 
  Signos       Planetas         Setor ou Casa 
 (Tônica)  (Consciência)   (Onde se manifesta) 
 

                      +                                                 =                              7 
 
Bens materiais   Atitude      Relacionamentos                      
Auto valor  Coragem   Associações 
Estabilidade  Assertivo   Parcerias 
Estrutura  (-) Impulsivo 
 
Interpretação:  
Pessoa assertiva e com atitude que busca estabilidade e estrutura em seus relacionamentos e 
parcerias. 
 
 
HIERARQUIA DENTRO DA ASTROLOGIA: 
 

  

 
     
   Quanto mais lento o movimento do planeta maior o movimento do 

   Stelium 

   (Energia maior de baixo para cima) 

 
 

 
 
 
ASPECTOS PRINCIPAIS: 
 
FORÇA    FAVORÁVEL   DESFAVORÁVEL 

 Conjunção    Trígono    Quadratura          

        Sêxtil   Oposição 
 
 

 CONJUNÇÃO: FORÇA           0° 
                     
 
 
                                              10°           10° 

Ex.:  => (+) Trabalhar o brilho como mulher 
=> (+) Mulher de evidência 
=> (-) Insatisfação, rivalidade, pode incomodar outras mulheres ao redor 

 Toda conjunção é uma força. A tendência é sempre usar positivamente. 



OPOSIÇÃO: DESAFIADOR                 180° 
                     
 
 
                                                              10°           10° 

Ex.:    
    (Terra)              (Água) => Elementos compatíveis 

   Consciente -> Razão (Pai ou marido) 

Inconsciente -> Emoção / Sentimento (Mãe e você) 
A oposição é um aspecto inconsciente que precisa ser trabalhado junto. 
 
 

 QUADRATURA: DESAFIADOR MESMO               90° 
                     
 
 
                                                                                      7°           7° 

Ex.:  
É um aspecto muito desafiador pois se dá em elementos não compatíveis. 
 
 

 TRÍGONO: ASPECTO MUITO BOM                         120° 
                     
 
 
                                                                                      7°           7° 
Pode acontecer de 7° antes ou depois passar e entrar em outro signo. 
Pessoa bem resolvida, o que ela quer é o que ela é, é uma pessoa que tudo flui para ela. É um 
aspecto tão bom que ás vezes ela não aproveita. 
 
 

SÊXTIL: ALTO POTENCIAL                                      60° 
                     
 
 
                                                                                      7°           7° 
Elementos complementares que formam um 3º potencial criativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             PERSONALIDADE 
 
 

                                                                         ASC                                                                      
       Saturno é o único que te dá mérito mas  
       só atinge Saturno quem passa pelas 3   
       fases (Lua + sol + ASC) com muito 

                                                                            trabalho.  
 

                                                                                           
                                                   SOL                                      LUA 
                                        (Propósito de vida)                (Segurança) 
                                                                                  (Qdo o ciclo se completa 
                                                                                         a lua se torna o sol) 
       

                                                                             
    Após passar pelo crivo  
    de Saturno a sorte automaticamente 
    será ativada por Júpiter => não existe 
    “coincidência” => é quando surge um 
    INICIADO. 
 
 
 
 
 

                   
Era do Compartilhamento             Amor           Poder de  
Humanidade                                           Universal                                                 Regeneração 
Igualdade 
Fraternidade 
 
 
                                                                ADEPTOS 
 
 
 
 
Saturno – Lei Cósmica (Divina) / Karma Adquirido 
Júpiter – Lei Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVOLUÇÃO SOLAR: 
 
 

 Verificar a cidade onde a pessoa passou o último aniversário 
 Clicar no botão direito para ver o mapa natal 
 IMPORTANTE:  

 MEIO DO CÉU => São os objetivos do ano, o rumo de vida, o que se busca 
naquele ano. 

 Excelente mês para sentar e fazer o planejamento de vida (tarô, 
astrologia, metas, etc...) 

 Mês onde se tem uma visão melhor na vida 
 ASC => Onde ocorrem as mudanças mais profundas 
 Cabeça do Dragão => Abre oportunidades 
 Cauda do Dragão => Fecha oportunidades 
 O SOL é o ponto de partida, o propósito (ver a casa e a cúspide) 

 Ver primeiro o SOL 
 Ver a casa e a cúspide 
 Ver os seus aspectos planetários 
 Ver a Lua 
 Ver os seus aspectos planetários 

 Avaliar uma revolução vendo até 3 signos antes para ver o cenário novo antes 
do aniversário da pessoa 

 Ver ASC casa 1 
 Ver por onde passa a cúspide do ASC (signo) 
 Ver os acontecimentos mês a mês de acordo com os signos. Ex.: Gêmeos – mês 06 / 

Câncer – mês 06, etc... 
 Obs.:  

=> Aspecto de Progresso 

=> Aspecto de Falência 
 
 
 
PROJEÇÃO DE CASAS DA REVOLUÇÃO: 

 
 MR => Mapa da Revolução 
 MN => Mapa Natal 
 
  MR      MN 
               Casa a ser avaliada           Projeção no 
                     do mapa da                                                                 Mapa Natal 
                      Revolução                             => 
                        (SIGNO)                                                                          (CASA) 
  
                           MN      MR  
                      Projeção do 
                         Mapa da 
                       Revolução                             =>                                      (CASA) 
                         (SIGNO) 
 
 
 



Exemplo 1: Projeção do ASC do mapa da Revolução no mapa natal 
  MR      MN 
 No mapa da Revolução    No mapa natal a 

 a pessoa tem na C1     pessoa tem na C11 
 
  MR      MN 
 No mapa da Revolução    No mapa natal a 

 na C11 ela tem     pessoa tem na C2 
 Avaliar a casa 2 pois ela indica os assuntos complementares envolvidos nessa 

projeção. 
 
Exemplo 2: Projeção do SOL casa 1 do mapa da Revolução Solar no mapa Natal 
  MR      MN 
 No mapa da Revolução    No mapa natal a 
 a pessoa tem  na C1     pessoa tem  na C3 
 
  MR      MN 
 No mapa da Revolução    No mapa natal a 

 na C3 ela tem     pessoa tem na C11 
 Avaliar a casa 11 pois ela indica os assuntos complementares envolvidos nessa 

projeção. 
 
Interceptação: 

 No Mapa da Revolução: Indica o assunto que se quer mexer no ano mas com a 
sensação de que não alcançou a totalidade. Cura => Passar 2 ou 3 dias antes e depois 
do aniversário em outro estado para alterar a Revolução Solar. 

 No Mapa Natal: Quando existem planetas na interceptação torna-se mais fácil de 
trabalhar, pois o planeta mostra o direcionamento. Se não houver planetas, fica muito 
solto e a pessoa quer fazer mas não sabe como. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SATURNO JÚPITER

2,5 ano por signo - out/2016 está a 11° de Sagitário 1 ano por signo

CASA Expansão/crescimento/sorte.  Amplia a necessidade

Trânsito de Construção de ter cultura. Assuntos ligados aos estrangeiros /

Tempo de Arregaçar as mangas e trabalhar Acadêmicos/Filosóficos. Capacidade de ampliar

a nossa forma de percepção / oportunidades.

Influência  no fís ico, sensação de envelhecimento Ampl ia  oportunidades  e crescimento para  a  própria

Problemas  de juntas , cabelo, articulação mais  frági l pessoa

1 Arregaçar as  mangas  e e ter postura  para  correr atrás A pessoa quer viver e dá  menos  importância  ao que os

dos  objetivos outros  pensam

Período de assumir responsabi l idades  e cuidar da Aval iar se está  pronta  para  aproveitar a  oportunidade

saúde para  não desperdiçá-la

No negativo => exagerado nos  pesos  e medidas  gerando

desperdícios  e excessos

Período de planjamento financeiro Prosperidade

2 Não gastar com bobagens Pessoa propensa a  ganhar dinheiro e também a gastar

Momento para  priorizar, ttrabalhar, amadurecer Período bom para  ganhar dinheiro

Assumir responsabi l idades , ter discipl ina

Cuidar do dinheiro

Ter o dever de estudar Tendência  a  fa lar pelos  cotovelos

Fazer cursos  e ampl iar a  mente Aproveitar a  vida

3 Período para  pequenas  viagens  profiss ionais Fazer muitas  viagens  pequenas  e até para  o estrangeiro

Ser mais  ca lado e pensar para  fa lar Reuniões  com pessoas

Período em que se vê pessoas  (i rmãos) tendo que 

assumir responsabi l idades

Cuidado redobrado no trâns i to para  não bater

Não estacionar em loca is  proibidos

Ser correto

4 Cuidado com a  casa  e o lar Mudança para  uma casa  maior

Cuidado com a  parte estrutura l  da  casa Ampl iar a  casa

Período em que pode ser levado a  cuidar dos  pa i/mãe Fami l ia  cresce

Os  pais  ficam bem

A famíl ia  tem mais  acesso a  cul tura

Olhar e desenvolver um ta lento específico Período bom para  engravidar

Limitar os  entretenimentos Período excelente para  namorar

Saídas  bem planejadas  e bem elaboradas Se estiver só encontrará  a lguém

5 Olhar para  a  educação dos  fi lhos  e colocar l imites Período de expansão e crescimento para  os  fi lhos

(Ver a  idade dos  fi lhos) (Aval iar as  idades)

Se sozinho, tendência  a  ficar sozinho No negativo => exagero "MUITÃO"

Se aparecer a lguém, tem que ser uma pessoa séria

Se namorando, hora  de ava l iar/cobrança na  relação/

hora  de elevar a  seriedade da relação

Baixa  na  l ibido

Hora de um check-up gera l Oportunidade de trabalho

Pode haver problemas  em ossos , carti lagens , unhas , Ampl ia  a  visão

6 cabelos Abre outras  oportunidades

Momento de reaval iar o cotidiano Propicia  melhor convívio com outras  pessoas  no trabalho

Trabalhar mais  pois  os  meri tos  vi rão Período de expansão na empresa

Se funcionário => ficar atento pode estar relacionado

Trabalho desgastante

Se casado => conjugê passa  por desafios Casados  => Período excelente para  renovar os  votos

Período para  amadurecer e crescer Conjugê => Oportunidade para  expandir e crescer fora  do

7 Desafios  gera lmente profiss ionais país  ou l igados  a  estudos  acadêmicos

Choque de rea l idade para  o conjugê A pessoa ampl ia  a  visão sobre a  vida

Soltei ros  => Di ficuldade p/ l idar c/ outras  pessoas Se sozinha a  pessoa encontra  a lguém para  casar

Ou os  contatos  serão mais  profiss ionais No negativo => pode trazer arrogância

Se aparecer a lguém a  pessoa entra  num módulo

de di ficuldade

TRÂNSITOS

FASES TRAÇADAS POR SATURNO E JÚPITER



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATURNO JÚPITER

2,5 ano por signo (out/2016 está a 11° de Sagitário) 1 ano por signo (out/2016 está a 10° de Libra)

CASA Expansão/crescimento/sorte.  Amplia a necessidade

Trânsito de Construção de ter cultura. Assuntos ligados aos estrangeiros /

Tempo de Arregaçar as mangas e trabalhar Acadêmicos/Filosóficos. Capacidade de ampliar

a nossa forma de percepção / oportunidades.

Período de restricões  ou di ficuldades  do conjugê ou Favorece patrocínio

do outro O dinheiro do conjugê / sócio cresce

Período compl icado para  pedir financiamento Se estiver precisando de a juda aparece

8 Período de desapegar e se desfazer do não se Período pos i tivo para  l idar com perdar, mortes

quer mais

Final izar e desapegar de s i tuações  di fíceis

Pode ocacionar separações  que gera  sofrimento

emocional

Pode ocorrer perdas , mortes , ocas ionando heranças ,

pensão

Assumir responsabi l idade para  ampl iar os Favorece viagens  ao estrangeiro

conhecimentos  com estrutura  e organização "Trans i to de domicíl io acidental"

Aprimoramento do conhecimento Favorece ações  judicia is

9 Postura  fi rme e discipl inada em relação ao estudo Favorece caminhos  rel igiosos  e fi losóficos

Assumir responsabi l idade dentro do caminho Favorece ampl iar estado de consciência

fi losófico ou rel igioso escolhido

Ações  judicia is  restri tas

Viagem ao estrangeiro à  trabalho ou estudo e não a

lazer

Parentes  dis tantes  ou conjugê pode passar por

desastres

Período de trabalho, organização, levado a  assumir Período excelente para  oportunidades  profiss ionais

10 responsabi l idades  maiores Viagens  para  fora  com objetivos  profiss ionais

Chefes  => passando por a lgum tipo de reaval iação Favorece estudos  com outras  l ínguas

Período de a lavancagem profiss ional

Eixo: Pa i  / Pa i  / Sogro / Sogra  => Pode mexer a lguém

Amigos  passando por di ficuldades  ou desafios Momento de via jar p/ estrangeiro com amigos

Período de maior responsabi l idade de projetos Convívio com amigos  em crencas  e caminhos  fi losóficos

11 Período de seleção de amigos e espiri tua is

Período que a lguns  amigos  se afastam Período para  conhecer mais  amigos

Período que acaba a  "ga lera"

Período de isolamento / reclusão Favorece passar com o emocional  mais  pleno e fel i z

Sensação de abandono para  a  pessoa se resolver acreditando mais

sozinha e se olhar A pessoa se resolve sozinha

Hora de olhar para  o "Porão" e aval iar os  medos  do Encara  as  coisas  de forma mais  pos i tiva

12 inconsciente Favorece a  cura  do inconsciente

Pode haver eventos  que deixam em reclusão ou Ampl ia  o estado espiri tua l

interiorizado

A pessoa se depara  com ela  mesma, com seus  medos

suas  mágoas

Período bom para  trabalhar o interno, o espiri tua l



 

URANO (5° .... 0°.... 5°) NETUNO PLUTÃO

2 anos por signo (out/2016 - 23° de Áries) 4 anos por signo (out/2016 - 9° de Peixes) 5 anos por signo (out/2016 - 15° de Capricórnio)

CASA Inovação com consciência ou por rupturas Base Espiritual. Pede que resgnifique a sua vida.

Reciclar o que está estagnado / ultrapassado É doação. Volta tudo do passado mal resolvido.

Traz rupturas por cortes para ampliar e gerar   São as brumas que estão a nossa volta. Mais intuito

oportunidades do racional quando se trabalha a espiritualidade.

(-) Gera confusão, depressão, tristeza, melancolia, 

decepção, ilusão, frustação, bloqueios emocionais.

(+) Quando se trabalha a espiritualidade: potencializa a

pessoa a ser inspirado, sensitivo, desenvolver o amor

universal, ser altruísta, abnegado, fazer sacrifícios

conscientes.Netuno age no silêncio, passa-se anos do engano.

Liberdade e inovação Sens ibi l idade maior, intuição, magnestimo

Gera Adrenal ina Atenção com medicação ou anestes ia

Traz défici t de atenção porque a  pessoa está  super Pessoa em outra  frequência , mais  sens i tiva

lá  na  frente / acelerado Pessoa fica  com mais  sono, bom para  meditação e

1 Planeta da eletricidade / mexe como o nosso yoga

s is tema nervoso centra l Se não estiver desenvolvendo o lado espiri tua l , a  

A pessoa quer tudo muito rápido / quer tudo para pessoa fica  "via jando na maionese"

ontem As  coisas  vão perdendo o sentido

Impactos  de rupturas  porque a  pessoa quer A pessoa fa la  mas  só rodeia  e não diz o que precisa

l iberdade A pessoa fica  com di ficuldade de se colocar

A pessoa estará  mais  sens ível

Muda a  forma de ganhar dinheiro Auto sacri fício financeiro

2 Momento de inovar / Olhar para  o dinheiro de outra Aval iação do ego => nunca a judar esperando a lgo

forma em troca

A pessoa perde o sentido de ganhar o dinheiro

A pessoa não quer mais  ganhar o dinheiro dessa

forma

A pessoa pode ter a lguma l igação com drogas  

(farmácia/laboratório)

Atenção com frustação e decepção financeira

Ampl ia  a  comunicação / a  visão Ficam com os  pensamentos  mais  sens íveis

3 Impactada por novas  idéias A pessoa fica  mais  voltada para  as  artes , esoterismo, 

Deseja  viver o novo principalmente pela  mente terapias , ps icologia

Afastar-se de pessoas  do convívio Irmãos  e parentes  podem ficar mais  sens íveis , pode

ser depress ivo ou melancól ico ou espiri tua l

As  pessoas  se perdem dirigindo no trâns i to

As  pessoas  ficam mais  sens íveis  para  se expressar

CICLOS DE URANO / NETUNO / PLUTÃO

CONSIDERAR 5° ... 0° ... 5°



 

CASA URANO NETUNO PLUTÃO

Casamento Atenção c/ a  parte energética  (suti l ) da  casa  (defumar...)

4 Sai  da  casa  dos  pais Atenção com a  parte hidraúl ica  da  casa, pede atenção

Mudança imóvel  / lugar Netuno rege as  profundezas , está  l igado as  coisas

ocultas

Aval iar os  pa is , se velhos , pode ocas ionar depressão,

tris teza, a lzheimer (pai/mae/sogro/sogra)

Começam a pipocar os  namoros Fi lhos  mais  sens íveis , muita  atenção ao que fazem 

5 Crianças  propensas  a  ca ir e se se machucar em relação a  drogas

Grávidas  => cuidado momento de se cuidar Podem estar voltados  às  artes  (mús ica/pintura, etc...)

Nascimento prematuro, parto cesárea Trabalhar a  parte energética  dos  fi lhos

Namoro => atra i  pessoa muito sens ível  (emocional )

Ligações  de outras  vidas

Pessoa mais  fechada que não mostra  quem é de fato

Pessoa com bloqueio emocional/vícios

6 Ruptura  de trabalho Momento de res igni ficar o trabalho, perdeu o sentido

Momento de inovar / Nova forma de ganhar dinheiro Cuidado com a  automedicação

Momento de buscar uma vida  melhor com a  a l imentação

Impres ivibi l idade

Atenção com decepção e enganos  no trabalho / colegas

de trabalho

Exames  médicos  =>  não aparece o que tem de verdade,

melhor ci rurgia  espiri tua l

atenção com intoxicação

Conjugê mais  acelerado Emoções  e sentimentos  do conjugê mais  confuso e mais

7 Pessoa quer mais  l iberdade / inovação sens ível

Divórcio / separação ou quer fina l izar a lgo pessoal Conjugê passa  por desafios  emocionais

dele Desapontamentos  com segredos  do conjugê que ele

ocultou

Conjugê passando por s i tuações  que ele não suporta

mais  viver ou por uma mudança profiss ional

Período de mudanças  / guardar dinheiro Mediunidade (sonhos  premonitórios/viagens  astra is/

Perdas  financeiras  l igadas  ao dinheiro do conjugê percepção sensoria is )

8 Período premonitório (sonhos  / visões) Ajuda em pesquisas  esotéricas

Estudos  e pesquisas  voltados  ao grupo Aprofundamento em estudos  esotéricos

Percepção / inovação da morte Intoxicação que pode levar a  ci rurgia

Si tuações  ocultas  l igadas  ao dinheiro do conjugê

Mudança do modo de ver a  vida  através  da  rel igião Ampl ia  o canal  espiri tua l

9 sem dogmas  com maior l iberdade voltados  as  causas Rel igião / conhecimento que preenche a  a lma

humanitárias  / fraternidade Decepção com o caminho fi losófico ou rel igioso

Viagens  espiri tua is  (Caminho de Santiago, Machu Pichu)

Estudos  na área de ps icologia , farmácia , serviço socia l ,

ps icanál ise, ps iquiatria

Se depara  com o guru / di rigente rel igioso da casa  / 

centro (sacerdote/padre)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA URANO NETUNO PLUTÃO

Carreira  / Profiss ional  de forma l ivre Ampl ia  tudo, super sens ível

10 Mudar a  visão de vida Cuidado para  não jogar tudo para  o a l to

Busca profiss ionalmente Agir com sabedoria  para  não se arrepender

Chefe se afastando Cuidado com os  enganos  por causa do encantamento

Provoca escandâlo na sua vida

Ampl ia  contato com pessoas Período em que atra i  amigos  esquis i tos/viciados/

11 Ampl ia  ideias  com pessoas  e novos  amigos melancól icos/depress ivos/apáticos

Atra i  amigos  esotéricos  / espiri tua is

Volta  a  conviver com amigos  espiri tua is

Tem convívio com artes  em gera l

Sensação de prisão Aprofundamento

Começo do trabalho emocional  para  trabalhar com Reaval iação

12 novas  pessoas  em sua vida Dar novo sentido para  a  vida  voltado ao campo 

Nova forma de l idar com a  espiri tua l idade e novas espiri tua l

pessoas Depressão / apatia  / melancol ia



REVISÃO:                                                                                                                                            AULA 09 (05/11/2016) 
 
 

 TRÂNSITOS: Servem para demonstrar as projeções do planeta do momento atual no mapa natal 
ativando os setores. 
 

 REVOLUÇÕES: Renascimentos correspondentes aos ciclos dos planetas, cujo principal é o Sol. 
 

 
 PROGRESSOES: Atualizam a energia de nascimento. Quem eu sou hoje com a energia desse planeta. 

 
 
REVOLUÇÃO SOLAR: 
 

 SOL => Para analisar uma revolução, verificar primeiro em que casa está o SOL na Revolução Solar; 
 Se a energia dessa casa não estiver bem todas as outras casas serão afetadas; 
 Se isso será fácil ou não são definidos pelos aspectos que os planetas fizerem com o SOL; 
 A casa do SOL é para onde a pessoa precisa direcionar a energia daquele ano através da 

energia do seu ASC;   
 Analisar todos os aspectos formados com o SOL, observando os signos e casas envolvidas; 
 LUA => A casa onde está a LUA na Revolução Solar, é onde a(s) energia(s) do(s) ano(s) anterior(es) 

precisa(m) ser revista(s); 
 ASC => Em QUALQUER REVOLUÇÃO o ASC é sempre a tomada de atitude, a força de iniciativa do ano, 

é por onde a pessoa começa a mobilizar a energia do mapa para deixar fluente todas as outras áreas 
(casas) do mapa; 

  Após a análise feita no Mapa da Revolução Solar (no “Pegasus” abrir o mapa natal e clicar em  
utilizando o botão direito para projetar a revolução no mapa natal – verificar se apareceu a data do 
ano estudo), projetar as CÚSPIDES das casas do mapa da Revolução Solar no mapa natal; 

 O mapa da Revolução Solar indicam como serão ativados os setores do Mapa Natal. 
 Exemplo: Casa 2 (Escorpião => Intenso / Transformador) 

Interpretação usando Triplicidade + Quadruplicidade => Trabalhar as finanças / parte material 
com intensidade e sendo transformador e, sendo fixo / estável emocionalmente. 

 Projetar a cúspide da Casa 2 do Mapa da Revolução no Mapa Natal 
No Mapa Natal => Está na Casa 3 (Escorpião => Intenso / Transformador) 
Previsão => Trabalhar as finanças / parte material com intensidade e sendo transformador e, 
sendo fixo / estável emocionalmente, (casa 3) através da comunicação e interação. 

 Signo Interceptado => é onde a pessoa precisa dar mais atenção na Revolução Solar; 
 Os setores mais importantes são aqueles onde existem planetas; 
 De todas as Revoluções, a Revolução Solar é a mais importante; 
 Os planetas são distribuídos na Revolução Solar; 
 Depois de analisada na Revolução Solar, tirar a Revolução do Planeta que mais chamar a atenção para 

projeção mais detalhada em relação aos assuntos ligados à égide planetária; 
 Sempre que tirar a Revolução de qualquer planeta, verificar se é a vigente, com a data do ano 

analisado, e nunca do ano seguinte; 
 Nunca ler qualquer mapa de qualquer Revolução sem projetar no Mapa Natal; 
 Progredir o planeta correspondente no mapa da revolução correspondente; 
 Tirar a Revolução Lunar para ver que casa cai a Lua e o ASC para ver o acontecimento do mês. 
 Exemplo de Revolução de Vênus (Clicar em Vênus) 

Vênus está na Casa 2 (Gêmeos) => Na Revolução Solar estava na Casa 8 (Peixes) / Aspecto: Grande 
Cruz => Casas 2 4 8 10 
Mapa de Finanças e Parte Afetiva 
A linguagem do mapa da Revolução de Vênus é a do planeta Vênus => Afetiva 
Sobrepor no mapa natal mas não esquecer a tônica do planeta da revolução. 



 
 
PROGRESSÕES: 
 
Existem dois tipos de progressões: 

 Um com característica Solar, chamada de Simbólica Direta, onde 1° representa 1 ano (no “Pegasus” 
clicar direto em “Simbólica”); 

 Outra com característica Lunar que indica as previsões mês a mês (no “Pegasus” clicar em 
“Secundárias” / “Radical” / “Progredido” / “Pré-Natal”): 

 Progressão Lunar ou Lua Progredida; 
 Lua Pré-Natal (cármica). 

 
 
PARA PREVISÕES: UTILIZANDO A PROGRESSÃO SOLAR (SIMBÓLICA DIRETA) 
 

 Utilizar a Simbólica Direta (no “Pegasus” clicar direto em “Simbólica”); 
 Transformar o planeta em um tema; 
 Em previsões as CONJUNÇÕES são os aspectos mais fortes; 
 Exemplo: Cúspide da Casa 12 – 12° Sagitário 

Projetar no Mapa Natal 12° de Sagitário e ver quais os planetas (+ Lilith, Roda da Fortuna, etc...) tem 
próximo a esse posicionamento e ver o que será ativado em um determinado ano futuramente; 
Para cálculo da idade verificar no mapa natal a posição em graus do Sol e verificar o quanto falta em 
graus para atingir o aspecto com o planeta na simbólica direta: 
                 
             O QTO FALTA P/ SOL COMPLETAR 30°  
          +         A POSIÇÃO DO PLANETA EM °            
                                IDADE DA PESSOA 

 
 Exemplo: Pessoa com Sol em 25° de Áries, Lua em 0° de Câncer, Mercúrio em 14° de Touro e Júpiter 

em 26° de Capricórnio. Na Simbólica Direta do Sol 1° = 1 ano, então as idades serão: 
 Sol 25° de Áries e Lua 0° de Câncer = 5° de distância para o Sol chegar a 0° de Touro e fazer um 

SEXTIL com a Lua, isso será ativado na idade de 5 anos; 
 Sol a 25° de Áries e Mercúrio 14° de Touro = 19° de distância para o Sol chegar a 14° de Touro 

e fazer uma CONJUNÇÃO com Mercúrio, isso será ativado na idade de 19 anos; 
 Sol a 25° de Áries e Júpiter a 26° de Capricórnio = 31° de distância para o Sol chegar a 26° de 

Touro e fazer um TRÍGONO com Júpiter, isso será ativado na idade de 31 anos. 
 
 
PROGRESSÃO SECUNDÁRIA: 
 

 São mais usadas, cada planeta progride da sua forma e no seu passo; 
 Todos os planetas progridem, mas o que oferece grandes resultados e é o mais assertivo é a Lua, 

então transformou-se a progressão secundária em “Lua Progredida” pois ela fornece resultados 
muitos mais positivos em relação aos outros planetas; 

 Criou-se também a Lua Pré-Natal ou Lua Progredida Cármica que indica as previsões de como se 
resgata os carmas e os encontros com os planetas originam os resgastes cármicos. 

 Exemplo: 
 Abrir Mapa Natal 
 Clicar em Secundária: 

o Radical 
o Progredida (13° por ano) 
o Pré-Lunar  

 Progredida (13° por ano): 
o Fica +/- 2,5 anos por signo 



o Mostra os acontecimentos mês a mês do ano da “Simbólica Direta” (para tirar a prova, 
analisar o trânsito desse ano) 

 A Lua Progredida pode auxiliar a Progressão Solar; 
 A Lua Progredida pode auxiliar nos Trânsitos. 

 
 
PARAISO ASTRAL: 
 

 Traz elucidações e caminhos; 
 É o próximo signo do mesmo elemento do SOL; 
 É uma das receitas para ser feliz. 

 
 
EXERCÍCIO PRÁTICO: 
 

 Abrir o Mapa Natal (no “Pegasus” clicar em  e cadastrar ou abrir mapa natal); 
 Conversar para saber as necessidades da pessoa (“Empatia Astrológica”); 

 Aplicar a Técnica de Trânsitos: 
 Saber o tempo do trânsito do planeta do local onde está sendo estudado (saber o tempo de 

ingresso em cada casa e signo para interpretação); 
 Verificar o que o planeta demonstra/ocasiona (vibração/consciência); 
 Verificar o signo que ele rege para interpretar junto com a consciência/vibração. Ex.: Sol (Leão) 

/ Mercúrio (Gêmeos); 
 Interaspectos (interações com planetas em trânsito e natais), podem trazer energias fluentes 

ou desafiadoras, mostra se o período será fácil ou difícil. Ex.: Planetas em trânsito em relação 
ao mapa natal fazendo quadraturas, trígonos, triplicidades, sextil, etc; 

 Verificar o mapa do dia (no “Pegasus” abrir o programa com o “Mapa do Agora”), momento 
atual e projeções futuras, como está o planeta estudado hoje em relação aos outros; 

 Observar as retrogradações (ver tabela retrogradação), oportunidade de revisão, significa que 
a energia desses planetas precisa ser revisada; 

 Projetar as análises do Mapa do dia no Mapa Natal estudado (no “Pegasus” clicar em 
“Trânsito”); 

 Fazer a análise feita no Mapa da Revolução Solar (no “Pegasus” abrir o mapa natal e clicar em  
utilizando o botão direito para projetar a revolução no mapa natal – verificar se apareceu a data do 
ano estudo) e projetar as CÚSPIDES das casas do mapa da Revolução Solar no mapa natal e analisar; 

 Quando o ASC se repete no Mapa da Revolução e no Mapa Natal, indica que esse ano será um 
ano muito forte; 

 Signos interceptados, trazem signos com dupla incidência, indicando que algo muito forte 
tende a tornar a força mais direcionada para essas casas. 

 Fazer as outras revoluções (Saturno, Vênus, etc ...) conforme o interesse; 
 Fazer a Progressão Solar => chamada de Simbólica Direta, onde 1° representa 1 ano (no “Pegasus” 

clicar direto em “Simbólica”); 
 Transformar o planeta em um tema; 
 Em previsões as CONJUNÇÕES são os aspectos mais fortes; 
 Analisar quais os planetas (+ Lilith, Roda da Fortuna, etc...) tem próximo aos posicionamento e 

ver o que será ativado em um determinado ano futuramente; 
 Quando não existem nada no local analisado, não há nada comprovado. 

 Fazer a Progressão Secundária no Mapa Natal (Lua Progredida e Pré-Natal): 
 No “Pegasus” clicar em Secundária: 

o Progredida (13° por ano) 
o Pré-Lunar  

 Progredida (13° por ano): 
o Fica +/- 2,5 anos por signo 



o Mostra os acontecimentos mês a mês do ano da “Simbólica Direta” (para tirar a prova, 
analisar o trânsito desse ano) 

 A Lua Progredida pode auxiliar a Progressão Solar; 
 A Lua Progredida pode auxiliar nos Trânsitos. 

 
 
SINASTRIA: 
 

 É a troca energética ou troca astral entre duas pessoas ou pessoas e situações ou de qualquer pessoa 
com uma data específica. 

 Exemplo: Sinastria de Casais x Data do Casamento => para ver como cada um lida com a energia do 
casamento antes de fazer a sinastria de ambos: 

 Fazer primeiro a sinastria da Esposa X Data do Casamento 
 Depois fazer a sinastria do Marido X Data do Casamento 
 Sinastria Esposa X Marido 

 Lembrar de verificar: Vênus + Casa 7 + Libra => Afetivo 
 Para associações e parcerias verificar a necessidade de cada caso, exemplo: Saturno + Casa 6 + Casa 10 

+ Virgem + Touro, etc... 
 
 
PLANETAS SINASTRIA:  
 

 Sol: Desperta o que cada um tem do que cada um é; 
 Lua: Troca emocional entre ambos; 
 Mercúrio: Comunicação no sentido do que se fala do que se entende; 
 Vênus: Afetividade, o prazer de estar junto com a pessoa, curtir; 
 Marte: Iniciativa e realizações em convergência; 
 Júpiter: O respeito do caminho filosófico e espiritual do outro; 
 Saturno: Objetivos e metas a longo prazo trabalhados juntos em convergência e com seriedade; 
 Urano: A falta de liberdade, a falta de inovação; 
 Netuno: Sonhos, fantasias, inspirações correm juntos em convergência; 
 Plutão: Nas necessidade muito intensas de transformação um apoia o outro na superação para 

atualização e renascimento; 
 ASC: Como ambos parecem quando estão juntos perante os outros. 

 
 
SINATRIA PARA RELACIONAMENTOS AFETIVOS: 
 

 Se é começo, analisar primeiro a CASA 5: 
 Potencialidades para fluir; 
 Potencialidades que não foram trabalhadas para não fluir; 
 Trabalhar o signo regente da Casa 5 que tem que ser alimentado pelo outro assim como a 

pessoa tem que alimentar o signo que o outro tem na Casa 5; 
 Projetar o signo da Casa 5 no mapa do outro, esse signo precisa ser trabalhado pelo outro para 

alimentar a Casa 5 da pessoa e vice-versa. São as projeções da casa 5; 
 O signo da Casa 5 é o signo da combustão que alimenta a Casa 7; 
 O Regente da Casa 5 também precisa ser alimentado no mapa do outro e vice-versa; 
 Se onde tiver Leão (Casa 5) não estiver bem resolvido e harmônico o relacionamento não rola; 
 Leão ajuda a Casa 5. 

 Casa 7 – É quando se assume todas as virtudes e defeitos do outro: 
 O Signo da Casa 7 é quando se aceita todas as responsabilidades para assumir o 

relacionamento; 
 Projetar o Signo e o regente e trabalhar a energia no mapa um do outro para firmar a energia 

do relacionamento e ter a casa do amor bem resolvido; 



 Se não estiver bem resolvido não vai rolar o relacionamento e a pessoa não se sentira bem 
nem será feliz; 

 Levar em consideração todos os planetas envolvidos nessas casas; 
 Se onde tiver Libra (Casa 7) não estiver bem resolvido e harmônico o relacionamento não rola; 
 Libra ajuda a Casa 7; 
 Quando o relacionamento se torna sério precisa ter o caminho do meio entre ASC e DSC; 
 Muitos planetas na casa 1 => Pessoa egoísta 
 Muitos planetas na Casa 7 => Pessoa se anula em prol do outro 
 Comum polaridades entre Vênus e Sol => muito bom e ASC e DSC 
 No homem a mulher representa Vênus e Lua e a mulher precisa alimentar no mapa dela; 
 Na mulher o homem representa Sol e Marte (são as características do homem que ela aprecia) 

e o homem precisa trabalhar e alimentar no mapa dele. 
 Outras sinastrias: 

 Associações – Casa 7 
 Finanças – Casa 2 
 Profissional – Casa 10 

 Sinastria no “Pegasus”: 
 Abrir no radical o mapa do Parceiro 1; 

 Clicar em Sinastria   e abrir o mapa do Parceiro 2; 
 Clicar em “Interaspectos” e interpretar; 
 Observar o que é aflitivo / desafios pois as fluências são normais; 
 Apontar principalmente os desafios ou tendências que o outro não aceita de jeito nenhum. 

 Mapa Composto: 
 Clicar em “Composto” (Sinastria); 
 É o mapa médio entre ambos, feito de pontos médios de todos os pontos no mapa astral; 
 É o caminho do meio no relacionamento, feito tanto para planetas como para casas; 
 É o ponto do meio => caminho do meio => Mapa do Aconselhamento; 
 Sempre que houver algum assunto que envolver duas pessoas que não chegam a um 

consenso, olhar o mapa composto, observar os planetas e os aspectos. 
 Mapa do Relacionamento: 

 Dá a essência, a matiz do relacionamento juntos. 
 Ponto médio entre: Marte + Vênus e Casa 7 + Casa 5. 

 Data de Abertura de Sociedades: 
 Fazer a sinastria do Sócio 1 + Data de Abertura  
 Fazer a sinastria do Sócio 2 + Data de Abertura  
 Fazer a sinastria do Sócio 1 + Sócio 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGENTE DO ANO: 
 

 Ciclo esotérico de 35 anos (36) anos que regem a humanidade: 
 2017 a 2052 – Saturno (Sábado) 
 1981 a 2016 – Sol (Domingo) 
 1945 a 1980 – Lua (Segunda Feira) 
 1909 a 1944 – Marte (Terça Feira) 

 Se a humanidade vibra uma energia ela existe; 
 Então existe uma energia Cósmica e uma energia humana que regem a humanidade. 

 
 
 

RELÓGIO DO MAGO 
 
                                                                                             
                                                                                               2016 

 
 
 

                                          2015 
 

 
 
 
 
 

                                      2014 
 
 
 
 

   
                                    2017??? 
                                                                                       
                                                                                           6/13/20 hs 
 

Astronomia Profana: 
Sol – Domingo    Saturno – 28 anos (18 / 01 horas) 
Lua – Segunda Feira   Júpiter – 12 anos (19 / 02 horas) 
Marte – Terça Feira   Marte – 2 anos (20 / 03 horas) 
Mercúrio – Quarta Feira  Sol – 1 ano (21 / 04 horas) 
Júpiter – Quinta Feira   Vênus – 9 meses (22 / 05 horas) 
Vênus – Sexta Feira   Mercúrio - +/- 60 dias (23 / 06 horas) 
Saturno – Sábado   Lua – 28 dias (24 / 07 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGIA CÓSMICA 
 
 

 
 

                                                     
 


