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 APRESENTAÇÃO 
 
Este trabalho é uma interpretação de seu mapa astrológico de nascimento.   Ele retrata as principais 
características da sua personalidade, e tendências da sua vida. O mapa astrológico indica "tendências", mas 
você tem o livre arbítrio de seguir ou não cada uma delas. 
 
Cada mapa é calculado levando em conta a posição astronômica dos planetas, em relação a você.  Assim, 
ele indica setores chamados "casas", signos e aspectos que os relacionam entre si. Por isso, você não tem 
apenas as características de seu signo solar (aquele que você costuma ler nos jornais). Você é uma mescla 
de todos esses fatores, e o que vai determinar o peso de cada um deles é a sua escolha pessoal. 
 
Numa interpretação feita pelo computador, você pode se deparar com informações contraditórias. 
É freqüente aparecerem, no mesmo mapa, tendências opostas. Qual dessas tendências vai predominar, é 
algo que um astrólogo pode perceber e lhe indicar, mas o computador ainda não sabe fazer. Você, 
conhecendo tanto a si mesmo, vai saber qual tendência está agindo mais. 
 
Também podem aparecer repetidos várias vezes os mesmos tipos de informações. Isso significa que tais 
tendências são muito reforçadas no seu mapa, marcando com maior intensidade a sua vida. 
 
Por último, cabe lembrá-lo que este mapa tem a finalidade de ajudá-lo a se conhecer um pouco mais. Use-o 
para este fim, e não apenas como curiosidade e diversão. Você pode se surpreender com os caminhos que 
vai descobrir! 
 
SOL em GEMEOS 
 
Você se adapta facilmente a qualquer situação.  Pode tornar-se superficial e volúvel, por isso deve esforçar-
se para ser mais constante no que faz. Você é uma pessoa inteligente e muito ativa. Gosta de estudar, 
aprender e poder comunicar seus conhecimentos aos outros. Sua mente é ágil e racional; também 
demonstra bastante curiosidade. É uma pessoa muito sociável, que gosta de viagens e tem talento 
comercial. É capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não as leva até o fim. 
 
LUA em LIBRA 
 
Você necessita se sentir aprovado socialmente e detesta a solidão. Sua busca principal é a união, a 
afetividade, os acordos. Tudo, para você, é dependente do amor.  A arte lhe faz bem e lhe traz paz e 
alegria. Gosta muito de cuidar de sua aparência e beleza.  Precisa sentir o equilíbrio e a paz em tudo que o 
cerca, para viver bem. Gosta da vida refinada e se preocupa muito com a ostentação. 
 
MERCURIO em TOURO 
 
Tem uma mente calma e ponderada.  É uma pessoa prática, com uma habilidade manual acentuada e com 
tendências artísticas. Sua memória é excelente, embora o raciocínio possa ser lento. Tem facilidade em lidar 
com cálculos e com assuntos financeiros.  É firme em suas decisões, podendo ser até um pouco teimoso. 
 
VENUS em TOURO 
 
Seus afetos são intensos e profundos. É uma pessoa passional, mas muito afetuosa. Costuma ser fiel no 
amor.  Atrai a simpatia das pessoas e gosta de vida social. Tem talento artístico acentuado. Gostam de 
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objetos de arte, pinturas, esculturas, e tem atração pelo canto e pela música. Tem talento para lidar com 
assuntos financeiros e tem sorte para ganhar dinheiro. 
 
MARTE em AQUARIO 
 
Sua energia e capacidade de trabalho são aliadas à sua grande criatividade, e o resultado é sempre muito 
moderno e engenhoso.  Pode trabalhar com Eletrônica ou Eletricidade, com sucesso. É capaz de trabalhar 
duro, mas não suporta que lhe tirem a liberdade de ação. Aí, pode se rebelar e abandonar o trabalho que 
começou. 
 
JUPITER em SAGITARIO 
 
Sua fé, em Deus e na vida, são inabaláveis.  Aprecia muito a filosofia, as leis e os assuntos estrangeiros.  
Adora viajar e é difícil ficar muito tempo sem planejar novas aventuras. Tem gosto pelos animais, 
especialmente os cavalos, e tem grande atração por esportes velozes. A vida ao ar livre é algo 
imprescindível para você. 
 
SATURNO em TOURO 
 
A prudência é uma palavra-chave para você. Nunca decide nada com rapidez; pensa muito antes de fazer 
suas escolhas. É lento em tudo o que faz e muito discreto.  Não costuma falar muito e é bastante fechado. 
Pode se tornar excessivamente conservador, tendência que deve combater.  Talvez viva dificuldades 
financeiras e se torne excessivamente econômico. A garganta é muito sensível. 
 
URANO em LIBRA 
 
Sua personalidade é um tanto sedutora para o sexo oposto, atraindo as atenções. Mas você é muito 
independente, o que perturba a continuidade de seus relacionamentos afetivos. Pode viver alguns 
rompimentos em sua vida. Tem certos talentos artísticos, para lidar com técnicas modernas e diferentes de 
arte.  Seus rins podem sofrer de mau funcionamento de vez em quando. 
 
NETUNO em SAGITARIO 
 
Sua fé religiosa é acentuada. Mesmo que você não seja praticante de uma religião, sua fé interior em Deus 
sempre o guiou.  Tem ideais nobres e certa intuição profética. Adora viagens e sempre procura encontrar 
um lugar "ideal". Cuidado para não ser um fanático; todos os ideais têm seu valor, mas o bom-senso é 
imprescindível. 
 
PLUTÃO em VIRGEM 
 
Plutão ficou neste signo por muitos anos, por isso sua influência marcou toda uma geração e não, 
especialmente, você.  Preocupa-se bastante com a saúde, com a qualidade de vida e com a Natureza. Tem 
uma excelente capacidade de trabalho, mas só produz se estiver motivado. Caso contrário, rebela-se 
completamente. 
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ASCENDENTE ou CASA um 
 
A primeira casa fala sobre sua personalidade, seu exterior, sua forma de aparecer aos olhos dos outros. 
 
Com a casa 1 em LEÃO, seu modo de se comportar é sempre com altivez e orgulho.  Não é um modo de 
se achar melhor que os outros. Ao contrário, possui um porte de realeza e certa magnanimidade naturais, 
sem afetação.  É expansivo e generoso com as pessoas, e tem muita força de vontade para conseguir seus 
objetivos. Costuma ser seguro de si mesmo e bastante consciente do que faz.  Tem forte senso de liderança 
e autoridade, por isso este é um signo apropriado para professores e políticos.  É muito criativo e tem 
senso artístico, principalmente para o teatro. Mesmo os que não são atores, às vezes têm um 
comportamento bem teatral. Tem muita vitalidade física e um organismo resistente, mas que precisa 
cuidados para não se desgastar excessivamente. 
 
CASA 2 
 
A segunda casa fala sobre suas finanças. Ela se refere ao dinheiro ou bens que você ganha pelo seu 
trabalho, ou sobre o desejo de ganhar esse dinheiro. 
 
Com a casa 2 em VIRGEM, seus ganhos financeiros nunca vêm em grande quantidade, mas são 
constantes.  É meticuloso com seu dinheiro e controla seu saldo com exatidão de centavos. Não gosta de 
emprestar dinheiro, pois detesta quando não devolvem. Seu dinheiro provém de seu trabalho do dia-a-dia. 
 
URANO na casa 2 
 
Seus ganhos financeiros serão muito irregulares. Em alguns momentos pode ter ótimos ganhos 
repentinamente, mas haverá momentos de crises. Por isso, procure poupar sempre; um dia você vai 
precisar. É provável que você se dê melhor num trabalho independente ou num trabalho com coisas 
diferentes, originais. Pode ter sucesso lidando com equipamentos eletrônicos ou assuntos elétricos em 
geral. 
 
PLUTÃO na casa 2 
 
Você sabe dar grandes reviravoltas quando está em situação de crise financeira. Sabe como conseguir 
ajeitar a situação e resolve o problema.  Pode ganhar dinheiro com assuntos ligados à Computação. O 
trabalho com assuntos ligados à Psicologia ou a indústrias orientais pode ser compensador.  Mas, também 
pode ser pego de surpresa por dificuldades financeiras. 
 
CASA 3 
 
A terceira casa tem vários significados. Ela mostra sua inteligência, seus estudos, suas comunicações em 
geral. Também significa as viagens curtas, os colegas, irmãos e vizinhos. Com a casa 3 em LIBRA, você 
gosta que seu ambiente no dia-a-dia seja sempre acolhedor e cheio de paz. Gosta do bom convívio com 
parentes, irmãos e vizinhos.  As viagens que faz são agradáveis e nelas você pode fazer contatos 
interessantes.  É inteligente e tem grande capacidade de análise e julgamento mental. 
 
LUA na casa 3 
 
Você tem uma mente ativa e muita imaginação, mas é dispersivo. Tem talentos literários ou jornalísticos; 
gosta de escrever.  Seu dia-a-dia é muito variável, mas você é uma pessoa doméstica por excelência. Adora 
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pequenas viagens de fins de semana e provavelmente viaja com bastante freqüência.  Seu convívio com 
parentes, irmãos e vizinhos é muito agradável. Convive bem com mulheres e crianças. 
 
CASA 4 
 
A quarta casa significa seu lar, sua herança psicológica, seus pais, seu patrimônio e sua época final de vida. 
 
Com a casa 4 em ESCORPIÃO, de seus pais você herdou um jeito passional de encarar a vida e as relações 
familiares. Na sua infância passou por períodos com crises e discussões. Pode herdar imóveis de família. 
Sua época final de vida será agitada por alguns problemas de saúde ocasionais. 
 
JUPITER na casa 4 
 
É provável que você provenha de uma família que tem bens e uma situação financeira tranqüila. Sempre 
teve tranqüilidade e alegria em casa.  Seu lar é confortável e refinado. Tem um relacionamento bom e 
agradável com seus pais. Os pais têm certo ar de nobreza, de magnanimidade. 
 
NETUNO na casa 4 
 
Seu lar de infância era um ambiente místico ou muito religioso. Você foi criado com crença religiosa e 
piedade.  Gosta de ambientes delicados, artísticos e com um toque oriental para a decoração em sua casa. 
Ouvir música suave em casa lhe fará bem.  Tem interesse pelas Artes em geral e pela Psicologia. 
 
CASA 5 
 
A quinta casa mostra suas relações sentimentais, suas habilidades artísticas, seus prazeres, o jogo e os filhos. 
 
Com a casa 5 em SAGITARIO, no amor você é dado a aventuras. Acaba se envolvendo impulsivamente e 
de forma muito rápida. Tem muita atração por jogos e riscos, e pode até ter prejuízos por isso.  Sua 
educação pode ter sido com forte cunho religioso. 
 
CASA 6 
 
A sexta casa lhe traz as tendências de saúde, o relacionamento com colegas de trabalho ou seus 
empregados, e as condições de seu emprego. 
 
Com a casa 6 em CAPRICORNIO, você tem uma vulnerabilidade a friagens e é propenso a reumatismos e 
fraturas.  Suas doenças acabam se tornando crônicas se não forem bem cuidadas. No trabalho, você é 
responsável e demonstra bastante habilidade. 
 
CASA 7 
 
A sétima casa fala de seu casamento, das associações comerciais, do seu cônjuge e dos inimigos declarados. 
 
Com a casa 7 em AQUARIO, para você o casamento ou sociedade comercial tem que ser baseado em uma 
verdadeira amizade entre os sócios ou cônjuges. Pode resolver se casar de forma repentina, mas também 
está sujeito a rompimentos bruscos. Seu cônjuge é uma pessoa inteligente e muito original. Evite tolher a 
liberdade de seu cônjuge: ele não suportaria. 
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MARTE na casa 7 
 
Pode se casar cedo, com uma pessoa bastante ativa e enérgica, mas também de temperamento agressivo. 
Para conviver bem com o cônjuge, precisa ser calmo e deixá-lo tomar as decisões mais importantes. Em 
sociedades comerciais, pode haver conflitos, ou o sócio é autoritário e decidido. Pode ter inimizades, mas 
serão declaradas e francas. 
 
CASA 8 
 
A oitava casa traz as heranças a receber, o dinheiro do cônjuge, a sexualidade e a capacidade de renovação 
que você tenha. 
 
Com a casa 8 em PEIXES, você tem um interesse enorme por assuntos esotéricos e místicos, mas não 
deve perder o pé da realidade, pois tende a se deixar impressionar muito facilmente. Assuntos ligados a 
heranças podem ser complicados em sua vida. 
 
CASA 9 
 
A nona casa é das viagens longas ou ao exterior, as aspirações espirituais, e os seus interesses quanto aos 
estudos superiores. 
 
Com a casa 9 em ARIES, você é um idealista que se entusiasma muito com os sonhos. Tem muita energia 
para dedicar aos estudos superiores, principalmente num curso que exija de você muita iniciativa.  Pode 
fazer viagens longas de forma repentina e impensada. 
MEIO DO CÉU ou CASA 10 
 
A décima casa significa a sua carreira, as suas possibilidades de êxito social, o caminho que você mesmo 
escolhe para sua vida. 
 
Com a casa 10 em TOURO, você age sempre com muita prudência em relação ao trabalho. É uma pessoa 
muito prática e realista para esses assuntos. Sabe que uma carreira é algo construído bem lentamente, mas 
de forma segura. Também tem a capacidade de começar outra vez, caso a carreira não dê certo. Talvez se 
dê bem ocupando um cargo de confiança.  Tem interesse por trabalhos com a terra e com artes, 
principalmente música, pintura e escultura. O trabalho com assuntos femininos e de estética também são 
indicados, assim como a Arquitetura e trabalhos na área financeira. É uma pessoa bem sociável e ótimo 
anfitrião. 
 
MERCURIO na casa 10 
 
Você pode se dedicar a uma profissão intelectual seja literária ou científica. Sabe se comunicar muito bem. 
Também tem talento comercial acentuado; fazer negócios é seu forte. No trabalho, sabe se adaptar às 
circunstâncias com bastante jogo de cintura. Você dá um excelente assistente ou assessor, mas não tem 
muita vocação para chefiar ou liderar um grupo. 
 
VENUS na casa 10 
 
Você tem popularidade e sucesso no meio social. Seu trabalho pode ser agradável e é ligado às artes ou à 
matemática.  Essa profissão será bem sucedida e trará um bom dinheiro.  Sua mãe ou esposa pode 
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influenciar no seu trabalho. Pode entabular um romance com alguém da mesma profissão ou de nível 
social elevado. 
 
SATURNO na casa 10 
 
Você pode vir a alcançar uma importante posição social e profissional e o respeito das pessoas. Mas esse 
sucesso vai demorar a chegar; antes disso, você precisa ter muita perseverança e trabalhar com muito 
entusiasmo. Tem talento para Engenharia, Arquitetura ou outras ciências exatas, e também para a 
administração de empresas. 
 
CASA 11 
 
A décima-primeira casa mostra suas amizades e que atitudes você tem frente a esses amigos. Mostra 
também seus sonhos, seus projetos e esperanças. 
 
Com a casa 11 em GEMEOS, você tem muitos projetos, mas que não são difíceis de realizar. Podem ser 
relacionados a escritos, comunicações ou viagens. Tem muitos amigos intelectuais, mas instáveis.  Não é 
fácil conservar suas amizades através dos anos. Pode ter vários amigos entre irmãos, primos e parentes bem 
próximos. 
 
SOL na CASA 11 
 
Suas amizades são seu grande tesouro. É provável que tenha amigos fiéis e sinceros, podendo também ter 
amizades influentes e poderosas. Enxerga o mundo de forma idealista e gostaria que a vida fosse mais feliz 
para todos. É uma pessoa que tem muitos projetos na vida e pode conseguir concretizá-los. 
 
CASA 12 
 
A décima-segunda casa significa os problemas e preocupações maiores de sua vida. Mostra os inimigos 
secretos e as traições, mas também sua evolução interior. 
 
Com a casa 12 em CANCER, um de seus maiores problemas é ter boa memória e ficar remoendo as 
agruras para sempre. Acaba prejudicando até mesmo a sua saúde, pois em vez de por tudo para fora, você 
fica se martirizando e sofrendo tudo outra vez. Experimente se desligar um pouco disso tudo e verá o 
quanto sua vida vai crescer e melhorar. 
 
SOL em Trígono com MARTE 
 
Sua energia física é transbordante. É confiante e seguro de si. Sabe agir com audácia e valor. Não sabe ficar 
parado; necessita de movimento constante e muitos exercícios físicos. Tem sempre novos projetos a 
colocar em prática, mas nem sempre os leva até o fim. 
 
SOL em Trígono com URANO 
 
Sua personalidade é marcante, pois você é independente, original e até um pouco excêntrico. Tem 
excelente intuição e inteligência.  Não suporta a rotina e adora idéias revolucionárias e progressistas. Você é 
agitado e tende a ter pressão alta. Tem bons amigos, porque sabe cultivá-los. Gosta de ciências novas, de 
Aviação, Eletrônica e Astrologia. Tem interesse em associações humanitárias, filantrópicas ou ecológicas. 
 



9 

 

LUA em Trígono com MARTE 
 
Você é ativo e irrequieto. Precisa sempre estar fazendo alguma coisa. Gosta de esportes e deve praticá-los 
bastante. Costuma ser espontâneo em suas atitudes.  Age de forma impulsiva e até um pouco agressiva. 
Sabe lutar pelo que quer, só que às vezes se precipita.  Gosta muito de correr quando dirige. 
 
MERCURIO em conjunção com VENUS 
 
Você é sociável e fala bem. Tem o poder de convencer os outros quando quer. É alegre e amável com as 
pessoas.  Costuma enxergar o lado positivo das coisas; por isso acredita nos outros. É jovial e gosta de 
estudar assuntos artísticos. Tem bom diálogo com irmãos, vizinhos, parentes e nos relacionamentos 
afetivos. 
 
MERCURIO em Oposição com JUPITER 
 
Você tem idéias exageradas sobre as coisas. Não consegue julgar os fatos com isenção. Costuma gastar 
mais dinheiro do que pode e, assim, acaba fazendo confusão com suas finanças. Pode levar multas de 
trânsito, por isso dirija com cuidado. Seu excesso de franqueza muitas vezes lhe causa problemas. Cria 
inimizades por causa da falta de tato. Muitas viagens que planeja podem acabar dando errado, ou saindo 
mais caro do que você pretendia. 
 
MERCURIO em conjunção com SATURNO 
 
Você encara a vida de forma pessimista e melancólica. Não presta atenção às coisas boas que acontecem e 
se prende ao negativismo. Seja mais alegre.  Não gosta muito de estudar e tem a memória um pouco fraca. 
Por mais que goste de viagens, elas nunca acontecem com a freqüência que você deseja.  Só faz negócios 
quando se sente muito seguro, pois não tem muito tino comercial. 
 
MERCURIO em Oposição com NETUNO 
 
Sua tendência é se iludir e não perceber a realidade das coisas. Sua mente é confusa e, embora inteligente, 
você não sabe usá-la da forma mais produtiva. Não confie muito em suas intuições. É distraído e 
facilmente influenciável; precisa combater essas tendências. Não enxerga claramente os negócios que faz e 
pode acabar tendo prejuízos. Pode ter dificuldades respiratórias. 
 
MERCURIO em Trígono com PLUTÃO 
 
Você sabe usar de muita estratégia para conseguir o que quer. Tem bastante inteligência e argúcia. Decide 
as coisas rapidamente e costuma tomar atitudes radicais. Gosta de Computação, de Biologia ou aspectos da 
Psicologia profunda. 
 
MERCURIO em conjunção com o MEIO DO CÉU 
 
Você é inteligente e isso o ajuda bastante no trabalho. É provável que faça muitas viagens por causa de sua 
profissão. Trabalha com algo que exige muito diálogo e capacidade de negociação. Tem talento para o 
comércio, as comunicações, ou trabalhos de tipo intelectual, como jornalismo, educação, etc. Também 
pode ser um excelente secretário, devido à sua organização e método. 
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VENUS em conjunção com SATURNO 
 
Você é uma pessoa séria e contida. No amor, você não é muito feliz. Age com certa frieza, o que afasta as 
pessoas de você. Seus romances não conseguem correr bem, porque sempre ocorrem obstáculos e 
impedimentos. Fisicamente, tem problemas de circulação venosa ou de estômago. 
 
VENUS em Trígono com PLUTÃO 
 
Você passa por surpresas agradáveis no amor. Muitos de seus romances começam inesperadamente. Você 
sabe dar a volta por cima quando tem algum problema afetivo, e agir com estratégia. Pode se interessar por 
pessoas de origem oriental, ou que sejam naturais de lugares distantes. 
 
VENUS em conjunção com o MEIO DO CÉU 
 
Você tem sorte no setor profissional; pode contar com a simpatia de pessoas que podem ajudá-lo bastante.  
Recebe boas propostas de trabalho e tem boas oportunidades. Consegue ter bons lucros com sua carreira. 
Tem interesse por trabalhos ligados à Economia, Matemática ou assuntos artísticos.  Também pode gostar 
de trabalhos ligados à estética e assuntos femininos. 
 
MARTE em Trígono com URANO 
 
Sua engenhosidade e interesse pela mecânica são acentuados. Você tem muita energia e ânimo para o 
trabalho; enfrenta tudo com audácia e coragem. Gosta de tudo que é moderno e que traga progresso. 
Durante sua vida ocorrem períodos de progresso repentino e acentuado.  Seja esperto e saiba aproveitar as 
boas oportunidades. 
 
MARTE em Oposição com o ASCENDENTE 
 
Você age com precipitação e impulsividade, e isso lhe é prejudicial. Procure ser mais calmo e não cultive a 
agressividade. Você vive cheio de novas idéias, mas seja ponderado ao pô-las em prática. É um pouco 
desajeitado e costuma se machucar facilmente. Tem tendência a febres, inflamações e dores musculares. 
 
MARTE em Quadratura com o MEIO DO CÉU 
 
Você tem muita energia para o trabalho, mas mesmo assim, precisa lutar bastante para ter sucesso. 
Enfrenta muitas críticas e agressividade.  Use sua iniciativa para impulsionar sua carreira. Organize bem 
seus projetos antes de colocá-los em prática. Pode se interessar por trabalhos em indústrias, na área médica, 
militar ou esportista. 
 
JUPITER em Oposição com SATURNO 
 
Você tem vários ideais, mas nem sempre tem força para levá-los à realização. Às vezes, as pessoas o vêem 
de uma forma e você de outra. Procure mostrar-se com mais realidade para os outros. Pode ter dificuldades 
financeiras; por mais que se esforce no trabalho, o dinheiro sempre é menor que o necessário. Na saúde, 
pode ter problemas circulatórios ou de fígado. 
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JUPITER em conjunção com NETUNO 
 
Você é exageradamente crédulo. Confia em qualquer pessoa; seja mais exigente. Pode acabar se 
envolvendo em negócios fraudulentos por pura ingenuidade.  Ao fazer negócios ou contratos, procure ver 
tudo claramente para não se enganar. Na saúde, precisa cuidar do fígado, pois pode intoxicá-lo facilmente. 
 
JUPITER em Sextil com PLUTÃO 
 
Você pode ter momentos de sorte repentinamente; pode ganhar em jogos ou loterias. É bem humorado e 
tem a capacidade de recomeçar alegremente, quando sofre algum imprevisto. Tem muito senso estratégico 
para lidar com seu dinheiro e isso lhe traz lucros.  Pode ter sucesso trabalhando em empresas 
multinacionais, relacionadas a petróleo ou Computação. 
 
JUPITER em Trígono com o ASCENDENTE 
 
Você é uma pessoa otimista, que tem bastante jovialidade. Tem gênio alegre e bem-humorado. Gosta do 
conforto e da boa comida. Assim, acaba engordando.  Consegue se recuperar rapidamente das doenças. 
Tem sorte na vida e consegue ganhar dinheiro com certa facilidade. 
 
JUPITER em Oposição com o MEIO DO CÉU 
 
Você pode tomar atitudes arrogantes no trabalho, que podem prejudicar sua imagem aos olhos do chefe; 
cuidado com isso. Pode passar por situações de crise profissional algumas vezes. Precisa tentar criar uma 
carreira estável. Talvez tenha bons rendimentos, mas faz gastos além de suas possibilidades. 
 
SATURNO em Oposição com NETUNO 
 
Você é melancólico demais. Tende a se deixar levar pelo pessimismo e medo. Procure ser mais positivo e 
não se entregue a pressentimentos errados. Você não se dá bem em lugares próximos à água, como o mar 
ou rios; isso pode deprimi-lo. Permita a si mesmo ter sonhos mais coloridos e procure ser mais feliz. Você 
é propenso a intoxicações ou doenças crônicas e misteriosas. 
 
SATURNO em Trígono com PLUTÃO 
 
Você é sério, mas muito aplicado. Tudo que faz precisa ser bem feito. Além disso, é extremista. Com você 
é tudo ou nada, não há meio termo. Tem  talento para trabalhar com a área industrial, máquinas pesadas e 
mecânica. 
 
SATURNO em conjunção com o MEIO DO CÉU 
 
Sua ascensão profissional é muito lenta. Sempre ocorrem obstáculos que atrasam sua carreira ou a fazem 
regredir.  Pode conseguir construir uma posição e, depois de muito tempo, perdê-la; cuide para que isso 
não aconteça. No trabalho, precisa sempre ter muita calma, persistência e paciência. Desentendimentos 
com pessoas de idade podem lhe ser prejudiciais. 
 
URANO em Sextil com o ASCENDENTE 
 
Você é uma pessoa moderna e original. Gosta de assuntos novos e diferentes. Aprecia tudo que indique 
progresso. Sua vida passa por momentos de evolução repentina. Consegue mais conforto, mais dinheiro e 
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progresso de forma inesperada. É bastante intuitivo, tem um apurado senso de organização e resolve 
problemas com rapidez. 
 
NETUNO em Trígono com o ASCENDENTE 
 
Você tem bastante sensibilidade psíquica. É intuitivo e mediúnico. Deve aprender a usar positivamente 
essas tendências.  É uma pessoa imaginativa e com bastante talento artístico. Tem interesse pela música, 
pintura ou poesia. É religioso e tem muita fé em Deus e na vida. Aprecia a meditação e poderia tirar 
proveito da prática de yoga. 
 
PLUTÃO em Trígono com o MEIO DO CÉU 
 
Seu senso estratégico é muito acentuado, e você sabe exatamente o que fazer a cada momento para 
conseguir sua meta final. Tem muita força de vontade e é bastante radical profissionalmente. Consegue 
avanços profissionais consideráveis de forma inesperada. Tem interesse pela Psicologia, pelos assuntos 
orientais, pela Computação e pelo trabalho com petróleo. Também pode se interessar pela política. 
 
 
 

           Pedroom Lanne


