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RESUMO TEÓRICO DAS AULAS
CONCEITOS:
ASTRO => SOFIA (Amor)
(Pai / Causa)
=> LOGIA (Logos => Alma)
(Mãe / Lei)
=> NOMIA (Nomos => Cidades) (Filho / Efeito)

TRÍADE PRINCIPAL DA ASTROLOGIA:
SOL – Espírito - Fonte de energia ininterrupta
LUA – Alma - Representa o passado / Reencarnação
ASCENDENTE – Corpo – Resultado
OBS.:

(Pai / Causa)
(Mãe / Lei)
(Filho / Efeito)

Para harmonizar é preciso equilibrar a energia desses 3 signos.
SOL (Idéia) + LUA (Forma) => trabalham juntos
ASCENDENTE => Exteriorização da personalidade definido pela energia solar e lunar

TRÍADE:
PLANETAS
SIGNOS
CASAS

=> CAUSA
=> LEI
=> EFEITO

DECANATOS:
0° a 10° => 1º Decanato => Tem influência da energia do signo anterior
10° a 20° => 2º Decanato => Energia pura do signo
20° a 30° => 3º Decanato => Tem a influência da energia do signo posterior

ELÍPTICA:
Corresponde a faixa, entre os trópicos de câncer e capricórnio, por onde passam todos os planetas e
possuem a mesma angulação
(16° variando de +8° a -8°)
Plutão é excessão pois às vezes sai da elíptica
Dividida em 12 partes originam os 12 signos
No ser humano a elíptica corresponde à coluna vertebral e os chacras representam os planetas
Os antigos para velarem os segredos associaram aos animais

SIGNOS PRIORITÁRIOS:
São todos os que possuem planetas, devem ser priorizados sempre
Casas sem planetas – significa que ou está bem resolvida considerada como casa secundária que não
precisam de experiência planetária necessitando somente da energia do signo ou está muito complicada e se
colocar um planeta piora e complica mais ainda

DARMA E KARMA:
DARMA é o propósito existencial da vida, vem do SOL ligado ao MEIO DO CÉU.
Quando se encontra com o KARMA, ligado à LUA e FUNDO DO CÉU, as duas energias se serpenteiam e assim
surge o ser humano no corpo físico.
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS TRIPLICIDADES
ELEMENTOS

EXCESSO

Ca mi nho mental , l ógi co, Fora da rea l i da de,
Ar

Mental

ESCASSEZ

SIGNOS

PLANETAS

CLASSIF.

Nã o s a be s e

Gêmeos (3)

Mercúri o

Si gnos

Abertura de ca na i s p/ conheci mento

Li bra (7)

Vênus

Ati vos

Ha rmoni a , pa ci fi ca çã o e equi l íbri o

ra ci ona l , i ntera ti vi da de,

des l i ga do,

rel a ci ona r, a ves s o

conheci mento, bus ca dor

a utori tári o

a novi da des ,

da verda de, pens a men-

Aquá ri o (11) Sa turno (Ura no)

(+)

ENERGIAS ENVOLVIDAS

Li bertaçã o e i nova çã o

i rrefl eti do

to, i ntel ectua l i da de
As tra l /
Fogo Emoci ona l

Água

Terra

Moti va çã o, a l egri a ,

Des ejos i ncontrol á -

Pes s i mi s mo, medo

Ári es (1)

Ma rte

Si gnos

Ini ci a ti va , cora gem e energi a

pra zer, oti mi s mo,

vei s , mui ta i nqui e-

de competi r,

Leã o (5)

Sol

Ati vos

Cri a ti vi da de e bri l ho pes s oa l

i ntui çã o, entus i a s mo,

taçã o, egoís ta, ego-

nã o enfrenta

Sa gi tári o (9)

Júpi ter

(+)

es pontanei da de

cêntri co, cruel

obs tácul os
Câ ncer (4)

Lua

Vi tal /

Emoções , s enti men-

Sens i bi l i da de

Ins ens ível ,

Etéri co

tos , s ens i bi l i da de,

extrema , ca rênci a ,

a nti pá ti co,

i ns ti nto,

a bs orvente,

nã o expres s a os

ferti l i da de
Rea l i za çã o prá ti ca ,
s enti do na vi da ,
a terra mento, objeti vo
concreto,

fa ntas i a mui to
Ava rento, ma teri a l i s ta, pes s i mi s ta,
vi s ã o es trei ta

s enti mentos
Fora da rea l i da de,
nã o s a be prover
s ua s neces s i da des ,
s em ra ízes , i gnora

Fís i co

s ens a çã o
AR (+)
FOGO (+)
ÁGUA (-)
TERRA (-)

GÊMEOS (3) / LIBRA (7) / AQUÁRIO (11)
ÁRIES (1) / LEÃO (5) / SAGITÁRIO (9)
CÂNCER (4) / ESCORPIÃO (8) / PEIXES (12)
TOURO (2) / VIRGEM (6) / CAPRICÓRNIO (10)

Es corpi ã o (8) Ma rte (Pl utão)
Pei xes (12) Júpi ter (Netuno)
Touro (2)
Vi rgem (6)
Ca pri córni o
(10)

Vênus
Mercúri o
Sa turno

Si gnos

Abertura de ca na i s es pi ri tua i s , oti mi s mo
Es tabel ecer s ens o de proteçã o, s ens o fa mi l i a r

Recepti vos Tra ns forma çã o e i ntens i da de emoci ona l
(-)

Aprender a des envol ver a fé e o a credi tar

Si gnos
Es tabi l i da de e es trutura
Recepti vos Sens o de tra ba l ho e dever, orga ni za çã o
(-)
Rea l i da des profi s s i ona i s , s egredo do s uces s o

neces s i da des do corpo
INTERAÇÃO
MOTIVAÇÃO
EMOÇÃO
REALIZAÇÃO

APRENDER A TROCAR / COMPARTILHAR IDEIAS E CONHECIMENTOS
DESCOBERTA DO EU PARA SUBLIMÁ-LO
ENERGIAS EMOCIONAL / SENTIMENTOS A SEREM DESAPEGADOS
FINANÇAS / TRABALHO / PROFISSIONAL / COMO TRABALHAR PARA GANHAR DINHEIRO

CONTAGEM DOS ELEMENTOS => Totalizam 16 pontos (Fogo+Terra+Ar+Água / Cardial+Fixo+Mutavel)
SOL = 2
LUA = 2
ASC = 2
MC = 2
Res tante dos Pl a netas = 1
MARTE = > Potencializa e equilibra o FOGO
MERCÚRIO => Potencializa e equilibra AR
LUA => Equilibra e potencializa a ÁGUA
SATURNO => Equilibra e potencializa TERRA

4

TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS QUADRUPLICIDADES
QUADRUPLICIDADES
Força de vontade,
Ca rdi na i s

PLANETAS

Fogo

Ári es (1)

Ma rte

i ni ci a dores , a ti vos ,
a utomoti va dos ,

Câ ncer (4)

Lua

Ar

Li bra (7)

Vênus

Terra

Ca pri córni o (10)

Sa turno

Fi xa m e es tabi l i za m a

Terra

Touro (2)

Vênus

experi ênci a rea l i za da ,

Fogo

Leã o (5)

Sol

pers i s tentes e es távei s ,

Água

Es corpi ã o (8)

nã o neces s i tam de

Fi xos

Dá os s ens i ti vos i dea l i s tas , ca pa zes de ori entar com s ens i bi l i da de e i dea l i s mo,
s ã o os ocul ti s tas na tos .
Expres s a a i ntel i gênci a púra da s a dptações , o i dea l i s mo l i ga do à s a bedori a .
Expres s a o i dea l i s mo a pl i ca do a o provei to objeti vo.
Expres s a o i ndi víduo uti l i tári o e tei mos o.
É a vontade cri a dora conjuga da à energi a do fogo.

Ma rte (Pl utão) Vontade l i ga da à i ntui çã o, é o ma go i na to, s ã o os des cobri dores e i nventores com

s ól i dos , s eguros e

Mutávei s

Expres s a m a energi a do pens a mento no ma i s a l to gra u e com a mpl a expres s ã o da
da s a bedori a . Encerra m a qua l i da de da s a bedori a . É a i ntel i gênci a a gi ndo como força .

Água

es tímul os externos

ENERGIA DOS ELEMENTOS NOS SIGNOS

tendênci a à ma gi a .

i nfl exívei s

Ar

Aquá ri o (11)

Muda m / Al tera m o
que foi es tabi l i za do,
s e a dpa tam a nova s
rea l i da des , dua i s e
fl exívei s

Ar
Terra

Gêmeos (3)
Vi rgem (6)

Fogo
Água

Sa gi tári o (9)
Pei xes (12)

Sa turno (Ura no) Expres s a a vontade i ntel ectua l , a i ntel i gênci a pers evera nte.
Mercúri o
Mercúri o

Expres s a a i ntel i gênci a a l ta no pl a no do s enti mento, o a mor i ntel ectua l .
Expres s a o s er úti l i mpul s i ona do pel a emoçã o, s ã o os fi l a ntropos , os l utadores pel a s
obra s de ca ri da de, os benfei tores que a ma m verda dei ra mente a huma ni da de.
Júpi ter
É o conheci mento a gi ndo em ha rmoni a , a gi ndo com o s enti do a rtís ti co.
Júpi ter (Netuno) Expres s a o a moros o ps íqui co, dá os gra ndes es táti cos e contempl a ti vos .
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SIMBOLOS DOS PLANETAS

PLANETA

SÍMBOLO

Ascendente

ASC

Descendente

REPRESENTAÇÃO

SIGNO

EU / Individualidade

Cúspide

Como exteriorizo a minha personalidade

Casa 1

NÓS

Cúspide

Relacionamentos / parcerias

Casa 7

Oposição ao ascendente
Meio do Céu

MC

ZÊNITE / Como me projeto socialmente

Cúspide

Representa o caminho para o sucesso ou fracasso dos objetivos

Casa 10

maiores (parte profissional / cume da montanha)
Fundo do
Céu ou
Nadir
Sol

Origem, perfil da família, relação com a mãe, assuntos ligados

Cúspide

ao local de origem, pessoas da família, tem relação com a casa e o lar

Casa 4

Oposição ao Meio do Céu ou Zênite
Individualidade, do presente, da irradiação do espírito

Leão

(Ser)
Lua

Reações, adaptabilidade, sentimentos, corpo psíquico, carma

Câncer

Mercúrio

Comunicação, raciocínio, mente, pensamento

Gêmeos

(Pensar)

Expressão, conhecimento, tipo de inteligência que possui

Virgem

(Perceber)

* Quando Retrógrado => Desafios difíceis
Vênus

Afetividade, poder de atração, define o que acha belo ou feio,

Touro

(Sentir)

parte financeira, relacionamentos, a necessidade de se ligar a outros

Libra

* Quando Retrógrado => Desafios difíceis
Marte

Iniciativa, coragem, é o guerreiro interior, energia, estímulo

Áries

(Agir)

* Quando Retrógrado => Desafios difíceis

Escorpião

Júpiter

Fé, ensina o acreditar, a expansão, ligado a prosperidade,

Sagitário

(Acreditar /

otimismo, confiança, benevolência. Expande e faz acreditar

Peixes

Confiar)
Saturno
(Aprender/
Superar)
Urano
(Abstrair)

Provações, amadurecimento real, grau de superação
Esforço, disciplina, aprendizado, concentração

Aquário

Concentra experiências desafiadoras, pede disciplina
Conexão com o mental superior, mente universal, independência,

(Aquário)

originalidade, situações inesperadas na vida real, imprevistos

Netuno

Transcendência, inspiração, sintonia com o todo, amor

(Intuir)

universal. Senhor das ilusões

Plutão

Controle, intensidade interior, poder de transformação, renascimento

(Despertar)

Capricórnio

(Peixes)
(Escorpião)

total, senhor do destino, vontade universal
Ruínas, destruições de coisas importantes que precisam renascer

Planetas que representam o CONSCIENTE INDIVIDUAL : Sol, Lua, Mércurio, Vênus e Marte
Planetas que representam o INCONSCIENTE INDIVIDUAL : Júpiter e Saturno
Planetas que representam o INCONSCIENTE COLETIVO : Urano, Netuno e Plutão
(Como se troca energia entre gerações, são os defensores para se entender no mundo coletivo)
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PLANETA

SÍMBOLO

Cabeça do

SIGNIFICADO
Ou Nódulo ou Nodo Norte

Dragão

Libera a energia cármica para transmutar
Ocorre qdo a lua se alinha com o equador no mvto de ascenção (subida) de sua órbita

Cauda do

Ou Nódulo ou Nodo Sul

Dragão

Localizado a 180° da Cabeça do Dragão ou nódulo Norte
Local de aprosionamento cármico
Ocorre qdo a lua se alinha com o equador no mvto de descida de sua órbita

Lilith

É a lua sombria formada pelo movimento da lua
Transformação do demônio interno em Cristo
Cão feroz domado > poder
Pacto demoníaco
Sucubus - formas astrais masculinas lilithianas de sedução
Incubus - formas astras femininas lilitianas de sedução

Kiron

Ponto de cura através da superação ou purificação principalmente da alma, do

Quiron

espírito e física (Centauro que se auto cura)
Ponto principal do Mapa

Roda da

É o ponto médio entre a tríade principal (Sol, lua e ascendente)

Fortuna

Representa o equilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo
Ponto arábico (forma de cálculo p/ localizar um ponto médio)

Vertex (+)

VTX

É a projeção do DESCENDENTE
É o apoio inconsciente para ter uma energia positiva para agir de forma consciente

Vertex (-)

EP

É a projeção do ASCENDENTE
É o apoio inconsciente para ter uma energia positiva para agir na personalidade

VTX (-)
ou EP

VTX (+)
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DOMICÍLIOS E EXÍLIOS:
DOMICÍLIOS = REGÊNCIAS
PLANETAS REGEM OS SIGNOS
SIGNOS REGEM AS CASAS
DOMICÍLIOS => Ocorre quando o planeta está no signo que rege. Significa que esse planeta
pode espargir sua energia com toda força.
EXÍLIO
=> Ocorre quando o planeta está no signo oposto ao que rege. Nesse caso fora
de sua casa não tem condições de colocar a sua energia e ela fica REPRESADA
tornando-se uma energia desafiadora.
Se estiver bem resolvido esse signo manda energia boa para todo o mapa.
Determina o caminho no mapa astrológico.
Nunca permitir energia negativa nessas casas.
Trabalhar sempre a energia fluente para não bloquear os caminhos do mapa

DOMICÍLIOS E EXÍLIOS
PLANETA

SÍMBOLO

DOMICÍLIO

SÍMBOLO

EXÍLIO

Sol

Leão

Aquário

Lua

Câncer

Capricórnio

Gêmeos
Virgem
Touro
Libra
Áries
Escorpião
Sagitário
Peixes
Capricórnio
Aquário

Sagitário
Peixes
Escorpião
Áries
Libra
Touro
Gêmeos
Virgem
Leão
Câncer

Urano

(Aquário)

Leão

Netuno

(Peixes)

Virgem

Plutão

(Escorpião)

Touro

Mercúrio
Vênus
Marte
Júpiter
Saturno

SÍMBOLO
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FASES DA LUA NO MAPA:
A parte visível da lua é aquela que reflete a luz solar. De acordo com a posição da lua em relação a terra e o
sol, ela apresenta diferentes aspectos visuais.
Isso acontece por conta das fazes da lua. Dependendo do ângulo que a lua forma com a terra veremos as
diferentes fases do ciclo lunar até o final do seu ciclo de 28 dias.
Os pontos chave do ciclo lunar são a conjunção (lua nova) e a oposição (lua crescente).
LUA NOVA é quando o SOL e a LUA estão alinhadas 0° (praticamente sem visão)
LUA CRESCENTE ocorre quando o SOL e a LUA formam uma quadratura perfeita de 90° após a lua nova
(visal parcial)
LUA CHEIA é quando ocorre a oposição perfeita de 180° entre o SOL e a LUA (visão total)
LUA MINGANTE é a quadratura perfeita de 90° entre SOL e a LUA após a lua cheia (visão parcial)
A sequência das fases da lua é sempre NOVA => CRESCENTE => CHEIA => MINGUANTE
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CASAS ASTROLÓGICAS E CÚSPIDES:
CASAS são os 12 setores principais da vida de uma pessoa e cada casa representam um assunto específico
As CASAS variam de tamanho e não possuem o mesmo tamanho que os signos, depende da localização do
planeta, variam de acordo com a Latitude e a longitude
CÚSPIDES => São traços que delimitam o início e o final das casas, são linhas de aterramento e possuem
força de atração. A força de atração é de até 5 mas no MEIO DO CÉU e no ASCENDENTE pode chegar a 10°
principalmente se for SATURNO

O SIGNO MANDANTE da casa É O SIGNO POR ONDE PASSA A CÚSPIDE mesmo que caia bem no final e não
tenha planeta no próximo signo
Se a cúspide estiver no final de um signo e existir um planeta no próximo signo, ela é matizada com a energia
do próximo signo
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O signo ASCENDENTE => Determina a cúspide da casa 1
Extensão das Cúspides das casas:
CASA
CASA
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
Signo interceptado por duas casas mas nenhuma cúspide passa por ela => SIGNO CÁRMICO
São forças não trabalhadas em vidas anteriores, é preciso aprender a aterrar as forças do signo de forma
fluente na casa em que estão presentes.
Importante:
Não permitir energia negativa na casa em que apresenta problemas
Trabalhar de forma harmônica e equilibrada para transformar positivamente as energias da casa
Valores sintéticos das doze casas:
Casas de Fogo => Casas 1 5 9
Casas de Terra => Casas 2 6 10
Casas de Ar
=> Casas 3 7 11
Casas de Água => Casas 4 8 12
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PONTOS IMPORTANTES NO MAPA ASTROLÓGICO:
ASCENDENTE
=> QUEM SOMOS (Cúspide da casa 1)
DESCENDENTE
=> COM QUEM NOS RELACIONAMOS (Cúspide da casa 7)
FUNDO DO CÉU (NADIR)
=> DE ONDE VIEMOS (Cúspide da casa 4)
Casa mais cármica das 12 casas
Trabalhar o descarregamento do carma
MEIO DO CÉU (ZÊNITE)
=> PARA ONDE VAMOS (Cúspide da casa 10)
ASC + DESC + FC + MC => são as 4 consciências que emanam as suas energias
Quando um desses pontos está mal vivido ou está sobrecarregado, afetará os outros pontos,
pois todos estão interligados e se inter-relacionam o tempo todo.
Para harmonizá-los precisam ser bem vividos e estar bem resolvidos.
MC
(casa 10)
ASC
(casa 1)

ESPÍRITO
(5º princípio)

DESC
(casa 7)

FC
(casa 4)
1 + 4 + 7 + 10 = 22
22 Arcanos do Tarô
22 Letras Hebraicas

SIGNOS PRIORITÁRIOS:
São todos os que possuem planetas, devem ser priorizados sempre
Casas sem planetas – significa que ou está bem resolvida considerada como casa secundária que não
precisam de experiência planetária necessitando somente da energia do signo ou está muito complicada e se
colocar um planeta piora e complica mais ainda
Para análises considerar realidade setenária (7 planetas)
Os REGENTES MODERNOS ((Urano, Netuno e Plutão) medem o grau evolutivo (espiritual) de cada um
12

CASAS ASTROLÓGICAS

SÍNTESE CASAS / SIGNOS /PLANETAS
CASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SIGNIFICADO
Pers ona l i da de
Fi na nça s , ga nhos , bens ma teri a i s
Comuni ca çã o, i ntera ti vi da de,
a prendi za do
Fa míl i a , l a r, ca rma , a nces tra l i da de
Pra zer, a l egri a , a mor, fi l hos
Tra ba l ho, coti di a no, di a -a -di a , s a úde
Rel a ci ona mentos a feti vos ,
compl ementos , a s s oci a ções , pa rceri a s
Des a pego, tra ns forma çã o, s exo
Fi l os ofi a de vi da , es tudos
a profunda dos , vi a gens p/ o exteri or

SIGNO
Ári es
Touro
Gêmeos
Câ ncer
Leã o
Vi rgem
Li bra
Es corpi ã o
Sa gi tári o

Profi s s i ona l , ca rrei ra , objeti vos e
Ca pri córni o
e metas , rea l i za çã o
Ami gos , vi da s oci a l , dos grupos
Aquá ri o
que s e es col he
Incons ci ente, a prendi za dos verda dei ros ,
Pei xes
vi rtudes a utoprogra ma da s

ENERGIA DOS SIGNOS

PLANETA

VIBRAÇÕES PLANETÁRIAS

Cora gem, i ni ci a ti va , determi na çã o
Es tabi l i da de, s egura nça , s ol i dez
Comuni ca çã o, vers a ti l i da de,
i ntera ti vi da de
Sens i bi l i da de, proteçã o, heredi tari eda de
Cri a ti vi da de, entus i a s mo, generos i da de

Ma rte
Auto a fi rma r, i ni ci a ti va (AGIR)
Vênus
Afeto, rel a ci ona r (SENTIR)
Mercúri o Ra ci ocíni o, mente (PENSAR)

Orga ni za çã o, a na l íti co, pers pi ca z
Soci a bi l i da de, di pl oma ci a ,
compa nhei ri s mo
Tra ns forma dor, des preendi do, regenera dor
Expa ns i vo, oti mi s mo, fi l ós ofo

Mercúri o Ra ci ocíni o, mente (PENSAR)
Vênus
Afeto, rel a ci ona r (SENTIR)
Ma rte
Júpi ter

Auto a fi rma r, i ni ci a ti va (AGIR)
Oti mi s mo, fé, confi a nça , expa ndi r
(ACREDITAR / CONFIAR)

Res pons a bi l i da de, profi s s i ona l i s mo,
di s ci pl i na do
Huma ni tári o, s ol i dá ri o, progres s i s ta

Sa turno

Intui çã o, compa i xã o, i ns pi ra çã o

Júpi ter

Es forço, di s ci pl i na , a prender, contra i r
(APRENDER / SE ESFORÇAR)
Es forço, di s ci pl i na , a prender, contra i r
(APRENDER / SE ESFORÇAR)
Oti mi s mo, fé, confi a nça , expa ndi r

Lua
Sol

Sa turno

Rea ções , a da ptabi l i da de, s enti mentos
Indi vi dua l i da de, i rra di a çã o do es píri to

(ACREDITAR / CONFIAR)
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CASAS ASTROLÓGICAS E SIGNOS CORRESPONDENTES

CASAS
1

Personalidade, identidade, como a
pessoa é vista pelos demais, corpo
físico, aparência

2

Finanças, bens materiais, todos os
valores da pessoa, como se ganha e
como se gasta o dinheiro

3

Comunicação falada a escrita, integração
com o mundo, as oportunidades, as aberturas de portas, pequenas viagens, os
aprendizados, irmãos, primos, vizinhos,
todos os tipos de papeis e documentos,
veículos, vias de acesso, comércio, tudo
aquilo que se comunica
Lar, família, ancestralidade, hereditariedade, passado, mãe, pátria, sentimentos,
vida emocional

4

5

Criatividade, expressão, brilho pessoal,
romance, namoro e noivado, prazer,
alegria de viver, filhos

6

Trabalho assalariado, rotina, serviços,
prestados, ambiente de trabalho, empregados e funcionários, deveres, hábitos,
estar aqui agora, saúde, doenças agudas,
animais de estimação
Relacionamentos afetivos, sociedades,
parcerias e contratos, associações,
casamentos, divórcios, inimigos declarados, os complementos, o eu + o outro
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SIGNOS
Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

PLANETAS
FRASE
Marte
Coragem
iniciativa
EU SOU
força
guerreira
Vênus
Afeto,
beleza e
EU TENHO
preferen.
pessoal
Mercúrio
Comunicação e EU CONHEÇO
Aprendizado

Lua
Adaptabilidade

ANALOGIA SIGNOS
POSITIVOS
Coragem, iniciativa, energia,
determinação, dinamismo,
espontaneidade, vitalidade,
pioneiro, empreendedor,
energético
Estabilidade, segurança, prático,
paciente, hábil em negócios,
sólido, resistente, busca os
prazeres do corpo
Jovialidade, comunicação,
versatilidade, intelectualidade,
adptabilidade, sociabilidade,
fraternidade, facilidade nos
relacionamentos, interatividade

Intinto maternal, acolhimento,
proteção, sensibilidade, intuição,
EU SINTO emoção, hereditariedade, patriotismo, gentileza, simpatia,
excelente memória
Sol
Auto estima, autoridade, capaciBrilho
dade de amar, namoros, lazer,
Vida
EU CRIO
vocação, nobreza de caráter, prazer
Energia
de viver, criativo, generoso,
entusiasmado
Mercúrio
Organização, aprimoramento,
Comuniperspicácia, poder de análise,
cação e
EU ANALISO trabalho, boa memória, sentido de
Aprendiutilidade, prestação de serviços,
zado
amor maduro, modesto e ordeiro
Vênus
Sociabilidade, diplomacia,
Afeto,
companheirismo, respeito
beleza e EU E O OUTRO mútuo, etiquetas sociais,
preferen.
padrões éticos, justiça,
pessoal
sentido estético, elegância

NEGATIVOS
Autoritário, egoismo, belicoso,
impaciência, grosseria, cansaço,
agressividade, impulsividade,

Ganância, avidez, possessividade,
ciúmes, rancor, passionalidade,
resistência a mudanças, lentidão,
preguiça, inflexível, rotineiro
Superficialidade, falsidade,
insensibilidade, duplicidade,
mentiras, prolixidade, plágios,
fraudes, inconsequências,
infidelidades, inconsistente

Aprisionado ao passado, superprotetor, dependente, cobrança
afetiva, inconstantes, medos,
chantagens, lamúrias, desequilíbrios emocionais, rancoroso
Vaidade, autoritarismo, exibicionismo, pomposo, esnobe,
ataques de ira, prepotência,
egocentrismo, narcisismo,
orgulho, arrogância
Críticos, frieza, ceticismo, preocupação excessiva, sentimento de
exploração, sabotagens, manias
generalizadas, hipocondríacos,
minuciosos, convencionais
Influenciável, indecisão, vaidade
excessiva, injustiças, imagem
social desfocada, mau gosto,
casamentos de aparência,
separações, guerras conjugais
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CASAS
8

9

Desapego, desprendimento, transformação, regeneração, renascimento, os valores do outro, heranças, dívidas, restituições, aposentadorias, ocultismo,
sexo, qualidade do sono, cirurgias

SIGNOS PLANETAS
Escorpião
Marte
(Plutão)
Coragem
iniciativa
força
guerreira
Sagitário
Júpiter

FRASE

EU DESEJO

ANALOGIA SIGNOS
POSITIVOS
Magnetismo, desprendimento,
generosidade, estratégias, negócios associativos, misticismo,
poder da fé, pesquisa, finalizador,
poder de transformação, amor,
paixão
Otimismo, filósofo, sabedoria
religiosidade, espírito esportivo,
pai patriarca, espírito gregário,
expansivo, mente aberta,
fidedgno, gosto por viagens

Filosofia de vida, estudos aprofundados,
estudos superiores (faculdades, pósgraduação, mestrado), integração com o
Fé
EU VEJO
espírito, aspirações e idealismo, fé e
Acreditar
religiosidade, sacerdotes, mestres, juiz,
mente abastrata, grandes viagens ao
exterior, ligações com o estrangeiro
10 Poder, metas de vida, direcionamento de Capricórnio Saturno
Honestidade, responsabilidade
vida, profissão, status, abrangência
Amadumaturidade, bom humor, sentido
social, autoridade exercida, figuras de
recimento EU UTILIZO do tempo e de limites, priorização
autoridade, patrão, a imagem que os
responelegênia, profissionalismo,
outros têm da pessoa, o ponto mais alto
sabilidade
prudente, cuidadoso, disciplinado,
que se pode alcançar na vida, realizadisciplina
senso de humor
ções, o pai
Saturno
Independente, progressista,
11 Vida social, amigos e grupos que se
Aquário
(Urano)
liberdade, esperança, criatividaescolhe, capacidade de ter e fazer amigos
Amadude, originalidade, humanitarismo
grupos, clubes, grêmios, projetos,
recimento
EU SEI
solidariedade, amor amigo,
altruísmo, fraternidade, interesses
responajuda, inventivo, independência,
humanitários, filhos adotivos
sabilidade
disciplina
12 Casa do inconsciente, mundo astral,
Peixes
Júpiter
Empatia, compaixão, charme e
ligação com o mundo espiritual e a
(Netuno)
sedução, vocação, humildade,
espiritualidade, aprendizado emocioEU
amor devocional, espiritualidade
nal profundo, carma, inimigos ocultos,
Fé
COMPREENDO inspiração, compreensivo,
subconsciente, prisões, hospitais, asilos
Acreditar
compassivo, adaptável, intuitivo
instituições de caridade, conventos,
lugares de isolamento, solidão e clandestinidade, perigos, medos e preocupações

NEGATIVOS
Rancor, vingança, agressividade,
manipulação, cíume, abuso da fé,
maquiavelismo, obsessão material, aberrações sexuais, crueldade, desconfiado
Exageros, moralismos, fanatismo
religioso, falsos gurus, gulas,
pseudo generosidade, viajante
compulsivo, negligente, extremista

Frieza, depressão, limitações,
avareza, ambição, pessimismo,
cobranças, frustações, rígido,
melancólico

Imprevisível, rebelde, ideia fixa,
contestação, agressividade,
rebeldia, nervosismo, inimizades,
autoritarismo, insubmissão,
excentricidade, radicalismo

Desligado, confuso, indeciso,
sem força de vontade, auto
sabotagens, vícios, síndrome de
vítima, solidão, dependência
afetiva, sacrifícios
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URANO / NETUNO / PLUTÃO
PLANETA

FORÇA CORREPONDENTE

ENERGIA

ASPECTOS POSITIVOS

Urano

Mente Universal Cósmica
(Liberação ou Estagnação)

Libertação rumo à Mente Universal
(Fluência do conhecimento apliado)

Libertação:
. Coragem / Libertação
. Conexão com o mental
superior
Inspiração:
. Idealismo verdadeiro / Fé /
Acreditar
. Transcendência / Inspiração

ASPECTOS NEGATIVOS

Aprisionamento:
. Ansiedade / Covardia
(Imprevistos humanos, situações
inesperadas)
Netuno
Amor Universal Cósmico
Inspiração Rumo ao Amor Universal
Ilusão:
(Inspirado, visionário, intuitivo,
(Altruísmo absoluto, fraternidade
. Ideias desconexas /
profeta de si mesmo)
e amor por tudo)
Sem sentido da Realidade
(Desiluções humanas,
energias que tiram o chão)
Plutão
Vontade (Ação) Universal Cósmica
Regeneração Rumo à Vontade Universal
Vontade:
Falta de Vontade:
(Poder, controle, intensidade,
(Conseguir realizar tudo que se
. Responsabilidade das ações/
. Desorganizado/
dono da situação, profundo, magnético)
quer fazer)
Rumo certo / Disciplina
Não sabe o que quer/
Indisciplinado
(Rupturas abruptas e constantes/
Transformações humanas difíceis)
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TEORIA HIPOCRÁTICA:

Colérico
(Vontade
Ativa)

vontade
Ativo

Sanguíneo
(Vontade
Receptiva)

Receptivo

neutralidad

Melancólico
(Neutralidade
Ativa)

e

Fleumático
(Neutralidade
Receptiva)

TEORIA HIPOCRÁTICA
TIPO

CARACTERÍSTICA

Colérico
Sanguíneo

Líder
Buscador

Fleumáticos

Filósofos

Melancólico

Estrategistas

POSITIVO
Atividade, hiperativa, iniciativa
Alegres, divertidos, moldáveis
Reflexivos, enxergam dentro de si
Aprofundamento na inercia para
enxergar dentro de si
Pesquisadores, aperfeiçoadores

NEGATIVO
Agressivo, mandão, tirano
Superficiais
Não produzem, só meditam,
encostados
Reclamões, críticos
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ASPECTOS ASTROLÓGICOS:
São as linhas que unificam dois planetas, representam as angulações entre eles
Todas as linhas são aspectos astrológicos
Cores dos ASPECTOS no mapa astral:
AZUIS
=> FLUENTES
VERMELHOS => DESAFIADORES
VERDES
=> FLUENTES

ASPECTOS ASTROLÓGICOS (Quando em destaque => energia quase perfeita):
As relações angulares entre os planetas no mapa astrológico, medidas como ângulos dentro do círculo eclíptico, são
chamados de "aspectos". Somente algumas relações angulares são consideradas como aspectos, e podem ser
FLUENTES, DESAFIADORAS e NEUTRAS. Estas relações influenciam a forma como os planetas se comportam entre si.

CONJUNÇÃO 0°
A conjunção tende a ser um aspecto NEUTRO, depende dos planetas envolvidos e como a pessoa os
utiliza.

OPOSIÇÃO 180°
A oposição é um aspecto DESAFIADOR, mas pode trazer um efeito bastante motivador e energizante,
depende dos planetas envolvidos, e o que a pessoa faz dele. De um modo geral, uma oposição entre
dois planetas cria uma tensão entre eles, que quando bem trabalhada traz resultados positivos.

QUADRATUTRA 90°
A quadratura é um aspecto DESAFIADOR (2 x mais desafiador que a oposição). Os planetas
envolvidos parecem estar "bloqueados". Os problemas resultantes de uma quadratura são
recorrentes como uma moeda viciada. A dificuldade está em conciliar duas forças que se querem
mover em direções completamente opostas. Normalmente isto toma a forma de desejos e
necessidades que são mutuamente opostos.

SEXTIL 60°
O sextil é um aspecto FLUENTE, dependendo dos planetas envolvidos e de como a pessoa faz uso
dessa energia.

TRÍGONO 120°
O trígono é um aspecto FLUENTE (2 X mais fluente que o Sextil). Os planetas envolvidos trabalham
juntos de uma forma complementar, enriquecendo-se um ao outro. Os trígonos mostram onde estão
os seus talentos naturais. Depende da pessoa se utiliza essa força ou não.
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QUINCÚNCIO 150°
A conjunção tende a ser um aspecto NEUTRO, mas dependendo dos planetas envolvidos e como a
pessoa os utiliza pode se transformar em TRÍGONO ou OPOSIÇÃO.
VARIAÇÕES EM GRAUS DOS ASPECTOS:
CONJUNÇÃO: + 5° ou -5° de distância entre os planetas
SEXTIL:
85° a 95° de distância entre os planetas
QUADRATURA: 85° a 95° de distância entre os planetas
TRÍGONO:
115° a 125° de distância entre os planetas
OPOSIÇÃO:
175° a 185° de distância entre os planetas
QUINCÚNCIO: 145° a 155° de distância entre os planetas
ASCENDENTES e MEIO DO CÉU traçam aspectos assim como os planetas
SOL e SATURNO atraem os planetas
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ASPECTOS DE PODER OU PODEROSOS:
Grande CONJUNÇÃO ou STELLIUM:
É VIDA ou MORTE depende de como a pessoa utiliza essa energia
Quando o planeta regente estiver junto se torna mais forte ainda
Onde o planeta regente se encontra se torna o definidor para trabalhar a energia do STELLIUM
2 Planetas => Conjunção
3 Planetas => Conjunção Forte
4 Planetas => Conjunção Fortíssima
5 ou + Planetas => STELLIUM

Grande SEXTIL:
É um aspecto de desenvolvimento de natureza FLUENTE
É um dos aspectos mais comuns
O seu ponto focal é o encontro dos 2 sextis, sendo os dois vértices considerados como setores de apoio
ao grande sextil
Formado por 2 Sextil unificado por 1 Trígono
Grandes fluências nos planetas e nas casas onde se encontram
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T’SQUARE ou TQUADRADO:
É um aspecto desafiador nos 3 setores pelos quais é formado
É um aspecto que consome muito da energia da pessoa sem conseguir nenhum resultado
Para trabalhar esse ponto é necessário a assimilação e aceitação dos desafios para se conseguir
desenvolver a superação
Formado por 2 Quadraturas unificadas por 1 Oposição
Gera insatisfação depois de vencidos ou superados

Grande TRÍGONO:
É um aspecto de benção
Traz uma fluência energética muito grande nas casas em que estão envolvidas
Aspecto que a pessoa traz de vidas anteriores
Analisar com critério as casas que estão envolvidas
Formado por 3 trigonos
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A GRANDE CRUZ:
É um aspecto polar de GRANDE DESAFIO, muito agitado, por mais que a pessoa seja muito na dela, no
fundo ela é um touro
A dica é estar sempre atento as 4 casas e aos imprevistos para administrar e transformar os desafios em
força de superação
É formado por duas oposições e quatro quadraturas

YOD ou DEDO DE DEUS:
Representa uma oportunidade na vida da pessoa (Yoko Ono)
É formada por 2 quincúncios e um sextil
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TETRAGRAMMATON (Estrela de cinco pontas):
Formado por 3 Trígonos e 2 Oposições
Aspecto que dá muita energia e vigor
Não é muito comum

SELO DE SALOMÃO (Estrela de seis pontas):
Formado por 2 trígonos
Gera uma fluência muito grande na vida da pessoa, vigor mais pacífico e mais posicionado
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OBSERVAÇÃO: Mais de 1 Filho => CASAS 5 / 9 / 1 ... consecutivamente
Mais de 1 Irmão => CASAS 3 / 5 / 7 ... consecutivamente
NA ANÁLISE DE CASAS DERIVADAS:
Após efetuada a projeção, o signo da casa é o signo harmonizador desse relacionamento
Analisar como está a energia deste signo
Se estiver BOM significa HARMONIA nesse relacionamento
Se estiver RUIM significa DESARMONIA nesse relacionamento
Se houver PLANETA nessa casa, a energia do planeta também tem influência nessa relação
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TÉCNICA DE OITAVAS
Fazer a análise do SOL / LUA / ASC aplicando:
Triplicidades
Quadruplicidades
Decanatos
Ver a CASA em que está o SOL (a casa onde o sol está posicionado dá muito da energia de como ela
enraíza na pessoa)
Verificar os ASPECTOS e com que planetas e casas se ligam, definem a troca da energia solar e tem
muito a ver com o carma
SOL, LUA e ASC são as raízes que dão toda a integridade do ser
Nunca esquecer o REGENTE do ASCENDENTE:
É extremamente importante e representa o aterramento das energias no mapa
Fornece muito da característica da personalidade
O REGENTE do ASCENDENTE é o regente do mapa por isso é muito importante
O ASCENDENTE junto onde está o seu regente é o signo das iniciativas, para começar qualquer projeto
+
Sol
RACIOCÍNIO
“Ser você
Mesmo”

=>
Lua
CORAÇÃO
“Sentir”

Trabalha a
Adaptabilidade
do ser junto ao
meio
(Como reagir
diante das
experiências)

ASC
Ascendente
CORPO
“Fazer”

Atitudes e
ações para
se trocar
diretamente
após SOL + LUA
em harmonia
com as energias
com o mundo

1ª OITAVA
Mercúrio
Aprender
Ensinar
Trocar
Compartilhar

Vênus
Amar
Demonstrar
Atrair forças
convergentes
c/ a da pessoa

Marte
Força
Energia
Direcionamento
ao que almeja
Realizar

Urano
Mente
Universal

Netuno
Amor
Universal
(água)
(-)
Desilusões
Fracassos
Mágoas
irreparáveis
Setor confuso
e nebuloso
(ácido)

Plutão
Vontade
Universal

2ª OITAVA

(-)
Imprevisto
Rebeldia sem
Causa
Energia sem
Controle
Pessoas bipolares

(-)
Destroe
Corrompe
Corta na dor
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Os planetas das Oitavas Superiores estão acima da escala de valores dos outros planetas pois representam
valores muito mais elevados ligados às esferas espirituais.
Os planetas Urano, Netuno e Plutão são considerados as oitavas superiores de Mercúrio, Vênus e Marte, que
por sua vez são as primeiras oitavas do Sol, da Lua e do Ascendente.
Urano, Netuno e Plutão só assumem energia pessoal nas casas quando estão junto com outros planetas.
São as três raízes que dão toda a integridade do ser.
MERCÚRIO / VÊNUS / MARTE nunca poderão ser trabalhados se o SOL / LUA / ASC não estiverem bem
resolvidos
URANO / NETUNO / PLUTÃO só assumem energia pessoal quando estão estiverem junto a outro planeta
presente na casa
Para harmonizar e equilibrar essas oitavas é necessário trabalhar as energias de JÚPITER E SATURNO
Promovem o ritmo da evolução
Representam o consciente individual, colocam o ritmo e a movimentação na vida
Podem promover a construção assim como a destruição

JUPÍTER => Acreditar, justiça, leis, fé, otimismo, sorte, expansão
É o ACELERADOR voltado a EXPANSÃO
SATURNO => Responsabilidade, os limites, o amadurecimento, o real crescimentos com propósito
É o FREIO voltado à CONCENTRAÇÃO
Interpretar JÚPITER e SATURNO juntos:
Saber a hora de ir e acreditar
Saber a hora de parar e assimilar
Todo esse propósito direciona para o MEIO DO CÉU:
Se você considera que teve sucesso e é feliz
Se você considera que obteve fracasso e é infeliz
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ASTROLOGIA KÁRMICA
3º Sistema de
Evolução Animal
Incompleto => Notas Musicais
Explosão 5º Astro
Queda dos Anjos
Lilith (Serpente Conhecimento)
Sedução / Provação
Casa 4 - Família Karma
- Incubus / Sucubus

LILITH

A Lilith, ou Lua Negra, não é um satélite da Terra, mas um ponto quase central no apogeu lunar.
A Lua descreve uma trajetória elíptica ao redor da Terra. Uma elipse possui dois pontos focais. A órbita lunar é uma
elipse que tem um dos focos no centro da Terra; a longitude do foco vazio dessa elipse, que coincide com o apogeu
lunar verdadeiro, é a Lua Negra ou Lilith.
Lilith é um ponto astral associado à maior distância (apogeu) da Lua em relação à Terra. A projeção no zodíaco deste
ponto visto desde a Terra vai determinar a posição zodiacal de Lilith.
Lilith é um ponto sideral, uma forma ou corpo astral que está nas dimensões mais densas do astral.
A projeção do apogeu da Lua, Lilith, permanece num signo zodiacal por 9 meses, período médio de uma gestação
(nascimento de um demônio) o que remete ao simbolismo lunar da maternidade e ao poder de gerar mudanças
durante seu transito.
A Lua está ligada ao passado, o Sol ao futuro e o Ascendente representa o presente como ponto equilibrante entre o
passado e o futuro.

Incubus
(Formas de projeções
Masculinas)

Súcubus
(Formas de projeções
Femininas)
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Os ataques em formas de projeções astrais de Lilith ocorrem como um sinal de evolução, pois é um portal de
sublimação dessa energia quando domada.
O SIGNO onde a Lilith está presente é a MATIZ da energia e a CASA é a MANIFESTAÇÃO dessa energia
Lilith => Manifestação Lunar => Ligado a Saturno => Relacionados aos signos de Câncer e Capricórnio
Períodos de maior influência:
1ª Provação => 27 aos 30 anos
2ª Provação => 56 aos 60 anos
3ª Provação => 84 anos
Analisar na interpretação sempre a LUA junto com a LILITH e VÊNUS
FUTURO
AMOR

PRESENTE

PASSADO

TRABALHA O
PIOR DE CADA SIGNO
A energia desafiadora de Lilith conduz a pessoa de forma sedutora sem que ela sinta que está sendo envolvida
É considerada o “Calcanhar de Aquíles” do mapa e acompanha a pessoa por toda a vida por isso é preciso estar
sempre atento, quando menos se espera a pessoa está envolvida com as energias desafiadoras de Lilith
Lilith nunca sinaliza o problema só depois que a pessoa está totalmente envolvida na situação

ANÁLISE DA LILITH
Verificar todas as energias projetadas negativamente na casa junto com o signo:
Exacerbado
Escasso
Seduzido
Projeção negativa de Lilith nas casas zodiacais:
Casa 1 – Egocêntrico
Casa 2 – Não sabe lidar com o dinheiro
Casa 3 – Fofocas
Casa 4 – Problemas familiares
Casa 5 – Egocentrismo / Problemas com filhos / Mãe manipuladora ou controladora
Casa 6 – Não cuida da Saúde
Casa 7 – Relacionamentos que sugam muita energia
Casa 8 – Apegos Sentimentais / Não sabe transformar
Casa 9 – Fanático / Desconectado
Casa 10 – Indefinição profissional / Visa somente o lado profissional
Casa 11 – Envolvimento com grupos sem afinidades / Amigo desleal
Casa 12 – Não sabe ver os próprios defeitos e aponta o defeitos dos outros
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FUNDO DO CÉU OU CASA 4
É o signo que te acorrenta e impede que chegue ao Meio do Céu
Estar atento pois é uma casa onde se suga muito a energia da pessoa
CAUDA E CABEÇA DO DRAGÃO
Alguns antigos acreditavam que os eclipses eram provocados por um dragão que devorava o corpo celeste (Sol ou
Lua) e que o vomitava em seguida. Como os eclipses sempre ocorrem alinhados ao eixo nodal, então o dragão era
justamente este eixo, sendo o nodo norte a cabeça do dragão e o nodo sul a cauda do dragão.

Os nodos lunares são dois pontos virtuais definidos pela intersecção da trajetória da Lua com o plano da Eclíptica
(definido pela trajetória aparente do Sol em torno da Terra).
A cabeça do Dragão ou Nodo (ou Nó ou Nódulo) NORTE
é definido pelo momento em que a Lua atravessa o plano
de translação da Terra em torno do Sol indo do hemisfério sul para o norte.
A Cauda do Dragão ou Nodo (ou Nó ou Nódulo) SUL
é definido pelo momento em que a Lua atravessa o plano de
translação da Terra em torno do Sol indo do hemisfério norte para o sul.
A energia da Cauda e Cabeça do Dragão permanece de 10 a 12 meses em cada signo.
CAUDA DO DRAGÃO
Nunca se consegue trabalhar a CAUDA se não trabalhar a CABEÇA do Dragão primeiro (ver Polaridades)
Nunca se sentirá completo se não se libertar da CAUDA, se não trabalhado nesta vida voltará com esta
pendência na próxima
Local de aprisionamento confortável onde pode sentir-se bem
Local de influxo por onde entra uma energia aprisionadora
É necessário se mobilizar para correr o risco de se libertar dessa prisão
É preciso trabalhar a força de uma atitude libertadora e ter coragem de se arriscar para seguir o caminho do
meio
CABEÇA DO DRAGÃO
Possui a energia do risco que liberta
É um local de saída por onde a energia aprisionadora da Cauda pode ser liberada
Muitos reincidentes que não tinham coragem de se libertar, possuem planetas para se firmar na Cabeça do
Dragão
ANÁLISE DA CAUDA E CABEÇA DO DRAGÃO
O SIGNO é a essência da experiência e a CASA é o palco da manifestação da essência
O SIGNO dá a matiz do resgate cármico da Cauda do Dragão e da Lilith
Analisar primeiro a Lilith
Analisar a Cabeça do Dragão => Se bem trabalhada pode ajudar Lilith
Considerar as conjunções
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SIGNOS INTERCEPTADOS
A pessoa não trabalhou a energia de forma correta na vida anterior no signo interceptado
Nunca um signo interceptado está só, os dois são signos a serem trabalhados
Signo interceptado por duas casas mas nenhuma cúspide passa por ela => SIGNO CÁRMICO
São forças não trabalhadas em vidas anteriores, é preciso aprender a aterrar as forças do signo de forma fluente
na casa em que estão presentes.
Importante:
Não permitir energia negativa na casa em que apresenta problemas
Trabalhar de forma harmônica e equilibrada para transformar positivamente as energias da casa
PLANETAS RETRÓGRADOS
Planetas são consciências, o que indica que algo ficou mal resolvido em outra vida
São planetas em REVISÃO nesta vida cuja energia não foi adequadamente trabalhada em vida anterior
A pessoa aguardou o planeta entrar em retrogradação para ter a oportunidade de viver a energia deste planeta
Todos os assuntos que envolvem planetas retrógrados estão sendo vividos novamente para o aprendizado
SOL e LUA nunca estão retrógrados
3 Planetas mais difíceis de trabalhar pois atingem o consciente individual: MERCÚRIO, VÊNUS e MARTE

MÉRCURIO RETRÓGRADO
20 dias 3 vezes por ano
A pessoa não cuida da saúde
Se expressa de forma inadequada
Fala coisas erradas
Engole “sapos”
Estudar coisas erradas
Preguiça de estudar
Preguiça de passar informações
DEVE-SE EVITAR FAZER COMPRAS EM MERCÚRIO RETRÓGRADO
VÊNUS RETRÓGRADO
40 dias a cada 1 ½ ano
Morte aos relacionamentos errados
Não sabe lidar com a parte financeira
“Galinha” ou não consegue relacionar-se com ninguém
MARTE RETRÓGRADO
60 dias a cada 2 anos
Ansioso demais
Preguiçoso demais
Dependente dos outros
Aquele que não consegue fazer as coisas que as outras pessoas fazem
JÚPITER RETRÓGRADO
4 meses por ano
Energias que ficam embutidas dentro da pessoa incomodando
Falta de fé
A força de expansão não é forte como a dos outros
Falta estímulo
SATURNO RETRÓGRADO
As responsabilidades pesam mais do que para os outros
A energia da responsabilidade pressiona
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URANO (IMPREVISTOS) / NETUNO (DESILUSÕES) / PLUTÃO (RENASCER) => RETRÓGRADOS
Envolve o inconsciente coletivo
Significa que o seu carma é o mesmo que o de todas as outras pessoas
Você mais as pessoas envolvidas precisam trabalhar essa energia
Ex.: Revolução Francesa => Condenação de muitas pessoas à guilhotina (você pôde estar envolvido)

PARA TRABALHAR PLANETAS RETRÓGRADOS
Aceitar a energia e trabalhar a superação através do aprendizado
Se não aprendeu virá novamente com essa energia para trabalhar na outra vida
Pensar: “Já que entendi a retrogradação, vamos trabalhar essa energia”
KIRON
Na mitologia Kiron era um centauro que procura curar as próprias feridas
Na astrologia Kiron é um corpo celeste que ficou circundando Virgem, signo da cura, e depois desapareceu
A auto cura dos males da alma através da superação e consciência na casa em que ele se encontra
PONTOS ARÁBICOS => AL BIRUNE
São fórmulas matemáticas astrológicas envolvendo CAUSA / LEI / EFEITO
O Ponto Arábico mais importante é a RODA DA FORTUNA => Fórmula => ASC + +
A RODA DA FORTUNA promove o equilíbrio perfeito entre SOL / LUA / ASCENDENTE

PARA A PRÓXIMA AULA: ENTRAR NO PEGASUS E CLICAR EM PONTOS ARÁBICOS
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REVISÃO: ASSOCIAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO
Os planetas são os MAESTROS do Mapa
Importante: O REGENTE do ASCENDENTE é o REGENTE do MAPA
Se a energia desse planeta não estiver bem resolvida, não se consegue trabalhar nenhuma energia no
mapa e nem chegar ao Meio do Céu (MC)
O Meio do Céu (MC) é o ponto de chegada da energia que parte do Ascendente
ASCENDENTE => QUEM SOMOS (Cúspide da casa 1)
DESCENDENTE => COM QUEM NOS RELACIONAMOS (Cúspide da casa 7)
FUNDO DO CÉU (NADIR) => DE ONDE VIEMOS (Cúspide da casa 4)
Casa mais cármica das 12 casas
Trabalhar o descarregamento do carma
MEIO DO CÉU (ZÊNITE) => PARA ONDE VAMOS (Cúspide da casa 10)
ASC + DESC + FC + MC =>

São as 4 consciências que emanam as suas energias
Quando um desses pontos está mal vivido ou está sobrecarregado, afetará os outros
pontos, pois todos estão interligados e se inter-relacionam o tempo todo.
Para harmonizá-los precisam ser bem vividos e estar bem resolvidos.

Para leitura do mapa astral é importante ter em mente as TRIPLICIDADES / QUADRUPLICIDADES / DOMICÍLIOS
Lembrando que:
DOMICÍLIOS = REGÊNCIAS
PLANETAS REGEM OS SIGNOS
SIGNOS REGEM AS CASAS
DOMICÍLIOS => Ocorre quando o planeta está no signo que rege. Significa que esse planeta pode espargir a sua
energia com toda força.
EXÍLIO => Ocorre quando o planeta está no signo oposto ao que rege. Nesse caso fora de sua casa não tem
condições de colocar a sua energia e ela fica REPRESADA tornando-se uma energia desafiadora.
Se estiver bem resolvido esse signo manda energia boa para todo o mapa.
Determina o caminho no mapa astrológico.
Nunca permitir energia negativa nessas casas.
Trabalhar sempre a energia fluente para não bloquear os caminhos do mapa
SIGNO INTERCEPTADO => SIGNO CÁRMICO
Força não trabalhada em vidas anteriores
É preciso aprender a aterrar as forças do signo de forma fluente na casa em que estão presentes
Nunca permitir energia negativa nesta casa
De forma harmônica e equilibrada trabalhar positivamente a energia do signo na casa
POLARIDADES => uma casa não existe sem a sua polaridade
Eixo da Alma: Eixo das casas 1 – 7 / Eixo das casas 2 – 8 / Eixo das casas 3 – 9 / Eixo das casas 4 - 10
Analisar os PLANETAS existentes nestas casas
PLANETAS LATERAIS => São os planetas colunas do planeta analisado, ou seja, o planeta mais próximo localizado
à esquerda e o planeta mais próximo localizado à direita. O planeta recebe influências dos planetas mais
próximos localizados lateralmente.
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ANÁLISE INTERPRETATIVA

Escolher um planeta no mapa para analisar. Ex.: Sol na casa 11
Colocar o planeta no “Diagrama 1 Triplicidades”
Se uma das casas estiver mal resolvida pode atrapalhar as outras casas
Se uma das casas estiver fluente pode ajudar as outras casas
Todos os signos da triplicidade estão interligados uns com os outros
Exemplo: Se eu tenho o Sol na Casa 11 é preciso verificar como estão as energias da casa 3 e da casa 7
As outras duas casas recebem o impacto astral do planeta estudado (desafios ou fluências)
Verificar se existem planetas nessas casas e analisar:
Planetas trazem uma ligação muito forte (primordiais ou essenciais) entre eles
Quando não existem planetas as casas estão mais liberadas
Casas sem planetas significam que: ou não se adquiriu o direito de trabalhar essa energia ou já se
trabalhou anteriormente em vida passada
Para saber basta verificar se esta energia está bem resolvida ou não na casa sem planetas
Se não estiver bem resolvido a técnica do dispositor mostra o caminho para trabalhar fluentemente
Analisar os signos das casas identificadas no “Diagrama 1 – Triplicidades”
Identificar as polaridades da triplicidade no “Diagrama 2 – Polaridades”
Exemplo: Se eu tenho o Sol na Casa 11 é preciso verificar também a casa 5
Fazer a leitura dos planetas existentes nas casas polares
Sempre trabalhar a energia das duas casas polares para se atingir o equilíbrio e a harmonia através do
caminho do “meio”
Identificar todos os signos e planetas nas casas através do “Diagrama 3 – Análise das Casas” e aplicar a Técnica
do Dispositor
Verificar os aspectos
Analisar os pontos Kármicos
Fundo do Céu:
É o signo que te acorrenta e impede que chegue ao Meio do Céu
Estar atento pois é uma casa onde se suga muito a energia da pessoa
Lilith:
Verificar todas as energias projetadas negativamente na casa junto com o signo:
Exacerbado
Escasso
Seduzido
Cauda e Cabeça do Dragão:
O SIGNO é a essência da experiência e a CASA é o palco da manifestação da essência
O SIGNO dá a matiz do resgate cármico da Cauda do Dragão e da Lilith
Analisar primeiro a Lilith
Analisar a Cabeça do Dragão => Se bem trabalhada pode ajudar Lilith
Considerar as conjunções
Signos Interceptados:
A pessoa não trabalhou a energia de forma correta na vida anterior no signo interceptado
Nunca um signo interceptado está só, os dois são signos a serem trabalhados
Signo interceptado por duas casas mas nenhuma cúspide passa por ela => SIGNO CÁRMICO
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São forças não trabalhadas em vidas anteriores, é preciso aprender a aterrar as forças do signo de
forma fluente na casa em que estão presentes.
Importante:
Não permitir energia negativa na casa em que apresenta problemas
Trabalhar de forma harmônica e equilibrada para transformar positivamente as energias da casa
Planetas Retrógrados:
Planetas são consciências, o que indica que algo ficou mal resolvido em outra vida
São planetas em REVISÃO nesta vida cuja energia não foi adequadamente trabalhada em vida
anterior
A pessoa aguardou o planeta entrar em retrogradação para ter a oportunidade de viver a energia
deste planeta
Todos os assuntos que envolvem planetas retrógrados estão sendo vividos novamente para o
aprendizado
SOL e LUA nunca estão retrógrados
3 Planetas mais difíceis de trabalhar pois atingem o consciente individual: MERCÚRIO, VÊNUS e
MARTE
Aplicar a Técnica das Oitavas:
Fazer a análise do SOL / LUA / ASC aplicando:
Triplicidades
Quadruplicidades
Decanatos
Ver a CASA em que está o SOL (a casa onde o sol está posicionado dá muito da energia de como ela
enraíza na pessoa)
Verificar os ASPECTOS e com que planetas e casas se ligam, definem a troca da energia solar e tem
muito a ver com o carma
SOL, LUA e ASC são as raízes que dão toda a integridade do ser
Nunca esquecer o REGENTE do ASCENDENTE:
É extremamente importante e representa o aterramento das energias no mapa
Fornece muito da característica da personalidade
O REGENTE do ASCENDENTE é o regente do mapa por isso é muito importante
O ASCENDENTE junto onde está o seu regente é o signo das iniciativas, para começar qualquer projeto
Análise de Casas Derivadas:
Após efetuada a projeção, o signo da casa é o signo harmonizador desse relacionamento
Analisar como está a energia deste signo
Se estiver BOM significa HARMONIA nesse relacionamento
Se estiver RUIM significa DESARMONIA nesse relacionamento
Se houver PLANETA nessa casa, a energia do planeta também tem influência nessa relação
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DIAGRAMA 1 - TRIPLICIDADES
FOGO
TERRA
AR
ÁGUA

1
ÁRIES
2
TOURO
3
GEMÊOS
4
CÂNCER

5
9
LEÃO
SAGITÁRIO
6
10
VIRGEM
CAPRICÓRNIO
7
11
LIBRA
AQUÁRIO
8
12
ESCORPIÃO
PEIXES

DIAGRAMA 2 - POLARIDADES
Casa 1
Fogo
Casa 2
Terra
Casa 3
Ar
Casa 4
Água
Casa 5
Fogo
Casa 6
Terra

Personalidade
Dinheiro
Aprendizados
Valores Morais / Caráter
Auto afirmaçãoda casa 1
Realidade cotidiana / Saúde

Casa 7
Ar
Casa 8
Água
Casa 9
Fogo
Casa 10
Terra
Casa 11
Ar
Casa 12
Água

Relacionamentos
Como utilizar
Estudos aprofundados
Energia p/ ser alguém
Grupos de afinidade
Sonhos / Inconsciente

DIAGRAMA 3 - ANÁLISE DAS CASAS
CASA

PLANETAS

SIGNO

REGENTES

TÉCNICA DO DISPOSITOR

1 - ASC
2
3 - FC
4
5
6
7 - DSC
8
9
10 - MC
11
12
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DIAGRAMA 4 - ASPECTOS
ASPECTOS

Planetas Casas

Signos

Planetas Casas

Signos

Conjunção
Quincúncio
Oposição
Quadratura
Sextil
Trígono
Aspectos
de Poder
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Módulo 1 – Junho/2016
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