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Astro*Talk

Angelina Joile

Introduçäo:

A Astrologia é täo antiga como a contagem do tempo. Apesar de existirem diversas
abordagens à astrologia, todos os astrólogos parecem concordar com a ideia de que existe uma
relaçäo entre o Céu e a Terra -- eles habitam o mesmo espaço. Durante séculos tem havido um
malentendido no que toca à natureza da astrologia, no aspecto do céu "influenciar" de algum
modo os acontecimentos aqui na Terra. Esta teoria sobre a influência celeste chegou até aos
nossos dias, e é hoje o conceito ou ideia, mais importante, da astrologia apoiada pela opiniäo
pública -- o público leigo da astrologia.
Os astrólogos profissionais näo defendem as teorias sobre a influência celeste. Em vez disso
o astrólogo moderno concebe o céu e a terra como estando unidos, interpenetrando-se e
partilhando um espaço e tempo comums. Os grandes acontecimentos cósmicos ou celestes que
ocorrem em volta ou além da Terra (eclipses, conjunçöes, etc.) näo säo considerados como
CAUSAS dos acontecimentos na Terra, mas assinam a ocorrência de acontecimentos que
TAMBEM ocorrem aqui na Terra. Por outras palavras, näo existe uma "causa" no céu e depois
um "efeito" aqui na Terra. Pelo contrário, ambos os acontecimentos planetários e terrestres
ocorrem simultaneamente e säo um reflexo mútuo uns dos outros. Nenhums deles säo a causa
dos outros. Ambos säo a consequência do momento, uns ocorrendo no céu e os outros aqui em
baixo na Terra.
Apesar dos astrólogos näo acharem que os acontecimentos no céu säo a causa dos
acontecimentos aqui na Terra, eles consideram sim, que acontecimentos específicos no céu säo
manifestados aqui na terra -- ao mesmo tempo. Por outras palavras, existe apenas um único
"espectáculo", ou momento. O grande drama em acçäo no céu também se manifesta (com os
mesmos pormenores) aqui na Terra ao mesmo tempo. Uma outra forma de dizer isto é que a
Terra faz parte do cosmos e partilha desses momentos cósmicos. Os cientistas têm descoberto
(por exemplo) que as manchas solares, as explosöes solares e a actividade solar têm
consequências muito definidas (e quase imediatas) na Terra. Os astrólogos tendem a considerar
que todos os grandes acontecimentos cósmicos (eclipses, etc.) säo interactivos; eles
representam uma actividade que também ocorre dentro do nosso ser e consciência.
Em suma, a astrologia é o estudo dos ciclos celestes e dos acontecimentos cósmicos que se
refletem no nosso meio-ambiente, na Terra e vice-versa -- ela é um enorme relógio cósmico. Os
astrólogos consideram os padröes cósmicos que se revelam nos movimentos rítmicos dos
planetas como uma grande ajuda para esclarecer o aparente caos da vida quotidiana. Os
astrólogos poderäo ter as suas cabeças viradas para o céu, mas apenas para melhor guiarem os
seus pés aqui na Terra.
Matrix Software, situada em Big Rapids, Michigan, pertence e é gerida por astrólogos
profissionais, alguns deles com mais de 20 anos de experiência neste campo. Além do nosso
trabalho de programaçäo e de publicaçäo, possuímos também um retiro e centro de meditaçäo a
tempo inteiro que é visitado por astrólogos de todo o mundo. A nossa biblioteca Heart Center,
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uma das maiores nos Estados Unidos, está aberta ao público durante todo o ano. Esperamos que
goste do nosso perfil astrológico Astro*Talk. Ele foi feito por meio de fórmulas astronómicas
sofisticadas para garantir uma perfeita correcçäo. Abaixo encontrará uma lista das posiçöes
zodiacais dos seus planetas natais, juntamente com as cúspides das suas casas astrológicas para
o momento do seu nascimento.
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O Ascendente

Primeiro, deitemos uma vista de olhos sobre o seu ascendente, ou signo ascendente. Os
astrólogos querem saber qual o signo que se levanta no céu no momento do seu nascimento,
porque isto lhes dá uma imagem da sua aparência, ou da forma como os outros o vêem.
Apresenta-se como uma pessoa emotiva e reativa. Sente as coisas mais do que pensa nelas.
Tende a ser maternal e a incluir toda a gente sob a sua asa protectora... você sente-se mais
confortável neste papel.
Câncer Elevação

Seus dados da carta
Angelina Joile
Jun 04, 1975
09:09:00 AM PDT +07:00
Los Angeles, CA
118W14'34", 34N03'08"

Planet
Sun
Moon
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto
Midheaven
Ascendant

Sign
Gémeos
Aries
Gémeos
Câncer
Aries
Aries
Câncer
Balança
Sagitário
Balança
Aries
Câncer

Position
13°Ge25'
13°Ar05'
22°Ge20' R
28°Ca09'
10°Ar42'
17°Ar25'
17°Ca23'
28°Li48' R
10°Sg20' R
06°Li31' R
17°Ar53'
28°Ca54'

House
11ª
9ª
11ª
12ª
9ª
9ª
12ª
4ª
5ª
3ª

House Cusps
01 28°Ca54'
02 20°Le50'
03 16°Vi37'
04 17°Li53'
05 23°Sc15'
06 28°Sg01'
07 28°Cp54'
08 20°Aq50'
09 16°Pi37'
10 17°Ar53'
11 23°Ta15'
12 28°Ge01'
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Luminares: O Sol e a Lua
No momento do nosso nascimento, os planetas (através das suas configuraçöes e relaçöes
entre si) dizem-nos algo de como eram as coisas quando nascemos. Cada um dos planetas
aponta para certas qualidades dentro de nós. No entanto, entre todos os planetas, os dois mais
importantes säo os "luminares", o Sol e a Lua. Do nosso lugar aqui na Terra, o grande Sol
luminoso de dia e a reflexäo da Lua de noite, säo os nossas companheiros constantes. Eles
dizem-nos muito sobre de onde viemos e para onde vamos.
O Sol: O Eu e o Futuro
Do Sol chega-nos a luz, aquilo que nos dá a vida. O Sol representa todas as mudanças que
ainda näo sofremos, essa parte de nós que ainda näo experimentámos, mas para a qual nos
dirigimos. O Sol representa a nossa identidade, ou eu, já que é para eles que nos movemos e
desenvolvemos. Assim, ele também representa aquilo que passaremos a ser: as pessoas mais
velhas, as autoridades -- aqueles para quem olhamos com respeito. A nossa essência, ou futuro.
Os professores, gurus e as pessoas mais velhas e experientes säo represesentadas pelo Sol. O
Sol é "coisa séria", aquilo que está mais à frente na estrada da vida.
Adora investigar, procurar e explorar. É também muito comunicativo: fala, escreve,
divulga... anda de automóvel. Sempre indo além das convençöes para tudo o que é novo,
excitante e apetitoso, sente-se feliz quando está no meio da variedade e complexidade da vida.
Sol em Gémeos

Tem muita sorte em ser capaz de crescer e de evoluir durante a sua vida sem grandes
dificuldades. Consegue sempre ter à mäo os recursos de que necessita, além das instruçöes
necessárias da forma como utlilizá-los. Uma visäo interior juntamente com a capacidade de ver
o "todo" fazem de si um bom intermediário. Pode inclusivé ter um jeito especial para cobrir o
espaço entre as geraçöes juntando espíritos velhos e novos. Um amor pelos animais, crianças e
pessoas de idade e necessitados, de uma maneira geral, acompanhá-lo-à durante toda a sua vida.
Lua Sextil Sol

Comunica com uma facilidade consumada, e é estimulante estar na sua companhia. O seu
alto grau de concentraçäo mental torna-o um excelente estudante, capaz de ser excelente em
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matéria de conversas, escrita e todos os tipos de comunicaçäo. As suas ambiçöes andam de
mäos dadas com a comunicaçäo e a utilizaçäo da mente e estas duas coisas näo deveräo nunca
andar separadas.
Sol Conjunção Mercúrio

É facil para si trabalhar com pessoas de autoridade -- mais velhas e mais experientes. Gosta
de trabalhar com os outros e daria um bom gerente. Um interesse (e talento) pelo atletismo e
exercício físico (o trabalho com o corpo), as actividades ao ar livre, säo constantes da sua vida.
Uma outra manifestaçäo desta tendência seria como treinador ou professor dos outros. Tem
uma habilidade natural para se expressar, lidar com as emoçöes e poderá gostar de fazer um
pouco de teatro. Uma carreira na indústria do espectáculo é uma possibilidade.
Sol Sextil Marte

Obter sucesso na vida é uma coisa fácil, porque tem um sentido natural para abordar e
resolver os problemas mais difíceis. Tem um sentido instintivo da justiça e das leis e sabe
sempre como abordar um problema do ângulo certo. Este dom torna-o num conselheiro
perfeito, ou guia, especialmente em matéria de escolha profissional. O trabalho e a ajuda a
pessoas mais velhas também säo indicados.
Sol Sextil Júpiter

É contra tudo o que é místico -- o lado sonhador da vida. As suas ambiçöes säo práticas,
terra-a-terra e você despreza tudo o que é imaginativo ou idealista. Pode ter medo que os outros
(colaboradores, etc) queiram enganá-lo, atirando-lhe areia para os olhos. As autoridades,
especialmente homens, que se apresentam como pacifistas ou gurus espirituais säo objecto do
seu ressentimento. A sua ênfase no que é prático e realista poderá desiludi-lo, o que acarretará
desilusöes ainda maiores.
Sol Oposição Neptuno

Acha fácil lidar com assuntos delicados, que toquem campos vulneráveis da mente e do eu.
É capaz de trabalhar com estes assuntos delicados sem pestanejar, porque as áreas emocionais e
delicadas da psique humana näo o perturbam. Gosta de ir para além da superfície das coisas e
possui uma sabedoria nata no que toca os assuntos delicados. Isto é perfeito para todo o tipo de
investigaçöes ou trabalho de detective.
Sol Trigono Plutão

Parece brilhar quando se trata de assuntos práticos ou relacionados com o trabalho e a
carreira. Lida fácilmente com superiores, pessoas de autoridade e consegue explorar ao máximo
as suas capacidades e talentos. Gosta de trabalhar e de ter uma carreira.
Sol Sextil Meio do Céu

A Lua: O Sistema de Apoio
Aqui temos informaçäo sobre o tipo de meio-ambiente que criamos à nossa volta, o nosso
sistema de apoio. Näo é apenas o meio-ambiente que estabelecemos neste momento, a Lua
representa também o nosso passado, a história e passado sociais específicos onde crescemos.
Para além do nosso passado social, a Lua governa todos os velhos hábitos ultrapassados. Temos
tendência a desprezar, ou a näo ligar à nossa Lua. Ela representa as experiências a partir das
quais nos desenvolvemos, todas essas almas mais novas que säo inconscientes, ou
"sub"conscientes em relaçäo ao nosso nível de consciência. É por isso que se diz que a Lua é
Aspectos dos Planetas
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um planeta misterioso, porque ela é simultâneamente o nossa mäe e nossa filha. Ela é nossa
mäe na medida em que nascemos dela, e é nossa filha na medida em que näo podemos de
deixar de reagir aos outros que agora vivem como nós já vivemos.
Pode ser impulsivo e directo quando se relaciona com os outros, e poderá parecer feroz ou
duro. Independente ao ponto de ser solitário, näo se importa de viver num ambiente mais
espartano. Consegue viver com menos. Irrita-se facilmente e as trocas de palacras duras säo
comums. Os outros poderäo ficar magoados com isto.
Lua em Aries

Uma afinidade especial por pessoas mais velhas e crianças, além de um amor espontâneo
pelos animais, os indefesos e os desafortunados -- de uma maneira geral. Uma visäo interior,
juntamente com um talento para ver o "todo" faz com que seja muitas vezes um intermediário
entre as pessoas.
Lua Sextil Sol

Pode ser uma verdadeira força motivadora nas vidas dos outros. Um líder nato, a sua
vitalidade e impulsos comunicam-se a todos os que contactam consigo, especialmente os
jovens. O seu entusiasmo é täo grande que pode por vezes ir longe demais. Desperdiça os seus
esforços com os que o rodeiam, e também com o seu meio-ambiente e situaçäo familiar.
Lua Conjunção Marte

O público adora-o e poderá ser-lhe difícil evitar trabalhar com e para os outros. O seu
caminho implica o trabalho com outras pessoas. Toda a gente o considera honesto e generosos e
confia em si à primeira vista. O seu dom para aconselhar os outros é excelente, e todos
procuram os seus bons conselhos. Um líder nato, os outros acham fácil ser ensinado por si e
seguem fácilmente o seu exemplo. Você gosta de ajudar os outros e de resolver os seus
problemas.
Lua Conjunção Júpiter

Tem dificuldade em controlar as suas emoçöes e isto resulta muitas vezes em fortes
discussöes com os outros, especialmente a família e as pessoas mais chegadas. Isto custa-lhe
apoios e a intimidade de que você necessita. A sua tendência para ser duro, tanto consigo
próprio como com os que o rodeiam poderá resultar em ver-se obrigado a passar muito tempo
sózinho. Tem tendência para dar cabo do seu próprio ninho. As suas inúmeras
responsabilidades e obrigaçöes podem obrigá-lo a ficar longe daqueles que poderiam dar-lhe o
apoio de que necessita.
Lua Quadratura Saturno

Tem um sentido nato do que o público deseja e consegue sempre apresentar a imagem certa.
Acha fácil trabalhar com as emoçöes e sentimentos dos outros e sempre o faz com muita
imaginaçäo. O seu sentido do ideal brota de dentro de si sempre que os outros ou o público
estäo envolvidos. Sendo um organizador de ambientes nato, aprecia trabalhar com grupos de
pessoas. Muito criativo no que toca o seu lar e meio-ambiente.
Lua Trigono Neptuno

Tem tendência a evitar tornar-se demasiado pessoal no que toca as suas emoçöes e prefere
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manter as questöes delicadas longe de si. Näo se importa de se intrometer em assuntos pessoais
dos outros, e isto resulta em grandes conflitos. Os que o rodeiam näo gostam dessas
intromissöes e dizem-lho. O seu lar e ambiente familiar säo bastante tradicionais.
Lua Oposição Plutão

É perito na manipulaçäo do público e os seus diversos estados de espírito. O seu sentido
prático da psicologia de grupo tornam-no muito desejado enquanto organizador e construtor de
acontecimentos públicos. Possui uma grande intuiçäo das emoçöes, dos estados de espírito -daquilo que motiva as pessoas.
Lua Conjunção Meio do Céu

Planetas Interiores: Mercúrio e Vénus
Os planetas Mercúrio e Vénus têm mais a ver com a nossa vida interior e pessoal do que
com a vida exterior. Estes planetas interiores estäo situados entre a órbita da Terra e a do Sol.
Neles observamos as qualidades que estäo dentro de nós. Vénus indica a forma como
apreciamos e medidos as nossas experiências, a forma como valorizamos a vida. Mercúrio
diz-nos algo da forma como a nossa mente funciona, como pensamos e comunicamos -- a nossa
inteligência intrínseca.
Mercúrio: A Mente e Comunicaçäo
Mercúrio é o brilho dos nossos olhos, a consciência dentro de nós que está sempre em
mudança, movendo-se de uma ideia para outra. Por isso Mercúrio representou sempre os
pensamentos, as ideias e o processo mental em geral. Ele governa näo apenas as ideias mas
também a comunicaçäo. As comunicaçöes -- pelo telefone, por carta, falada ou de outros tipos
-- säo governadas por Mercúrio. Assim como os pensamentos, os contactos, os cabos
telefónicos e tudo o que liga as coisas ou as comunica. As conversas também.
O seu espírito é rápido como um relâmpago. Sabe tudo sobre todos. É curioso, adora
descobrir coisas -- especular, investigar. É esperto mas näo é conhecido por pensar
profundamente, e todos os tipos de comunicaçäo o satisfazem. Está sempre a explorar, a testar.
Debates, jogos e puzzles agradam-lhe.
Mercúrio em Gémeos

É muito inteligente e a sua mente e tudo o que ela consegue fazer é algo de que pode
orgulhar-se muito. Possui um alto poder de concentraçäo que o torna um excelente estudante,
capaz de falar, escrever e comunicar a todos os níveis.
Sol Conjunção Mercúrio

Gosta de trabalhar com a mente e consegue normalmente encontrar uma soluçäo para os
problemas mais difíceis. Gosta de resolver puzzles e dilemas. Os seus e os dos outros. Os seus
dotes nesta matéria fazem de si um perito em conselhos e na conduçäo dos outros. Um sentido
nato da justiça e uma grande habilidade verbal tornam o trabalho legal numa verdadeira
possibilidade. O trabalho com as leis, naturais ou humanas, é um talento que possui.
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Interessa-se também muito pelas ideias, quanto mais verdadeiras e eternas melhor. Os conceitos
religiosos seräo uma preocupaçäo constante da sua vida.
Mercúrio Sextil Júpiter

Gosta de trabalhar com a mente e as suas agudas percepçöes tornam a descoberta de
soluçöes numa coisa fácil. Sempre traz algo de inesperado e de instrutivo a tudo o que aborda
com a sua mente. É capaz de ensinar ou de ajudar ou outros a ser mais originais no que toca as
palavras ou pensamentos que utilizam. Pode utilizar a sua mente de forma original e tem
provavelmente uma excelente coordenaçäo olhos/mäos. A sua mente "laser" torna as conversas
rápidas e esclarecedoras.
Mercúrio Trigono Urano

A sua mente está cheia de ideias práticas, especialmente relacionadas com o seu trabalho ou
talentos. Tem sempre ideias novas para organizar as coisas, para pô-las a funcionar -pensamentos práticos.
Mercúrio Sextil Meio do Céu

Vénus: Valores e Descriminaçäo
Vénus governa os valores e o nosso sentido de apreciaçäo. Quando observamos ou
apreciamos algo, seja uma outra pessoa ou um carro novo, isto é Vénus -- o sentido de amor e
compaixäo que sentimos. Da mesma forma este planeta também governa o prazer. Seja ele a
auto-estima ou o simples e decadente prazer que temos quando nos divertimos, isto também é
Vénus. Quando vamos às compras ou temos vontade de gastar dinheiro, é Vénus que nos
permite apreciar e valorizar todas as coisas boas da vida.
Sempre a pensar no lar! No seu caso, a vida doméstica é o ideal. O casamento, as crianças,
os animais, o jardim -- tudo. Gosta de se sentir seguro. É sensível também. Depende dos outros
e gosta que cuidem de si, que o mimem. Adora a música, pode ser muito emotivo e tende a
proteger os outros.
Vênus em Câncer

Os seus valores conservadores chocam-se com tudo o que näo é convencional. Näo aprecia
o novo e faz todos os possíveis para ignorar as mudanças. Aprecia a tradiçäo e a normalidade e
o seu sistema de valores é absolutamente contra tudo o que fôr novo ou fora do vulgar. Apesar
de voçcê fingir ignoräncia, sofre regularmente de crises de mudança, que muito o perturbam.
As coisas novas aterrorizam-no.
Vênus Quadratura Urano

É pessoalmente encantador, o que todos sabem quando o conhecem. Parece apreciar tudo e
todos. O seu amor e compaixäo säo um livro aberto para todos.
Vênus Conjunção Ascendente
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Planetas Exteriores: Marte, Júpiter, Saturno

Os principais planetas além da órbita da Terra (exteriores a nós) säo Marte, Júpiter e
Saturno. Estes säo os planetas do mundo exterior -- da vida tal como a encontramos fora de nós.
Marte diz-nos algo sobre os nossos impulsos e energia, Júpiter mostra-nos a forma melhor de
canalizarmos essa energia e Saturno determina o tipo de matéria ou território que iremos
percorrer. De novo: Saturno diz-nos algo sobre o tipo de território que iremos percorrer, Júpiter
diz-nos algo sobre o nosso caminho nesse território e Marte qual o tipo de energia ou impulso
com que podemos contar para seguirmos o nosso caminho.
Marte: ïmpeto e Emoçöes
Marte é o planeta da emoçäo e da motivaçäo interior, ou impulso. Quando procuramos o
significado de algo, da vida ou de outra coisa qualquer, é Marte que nos impulsiona a procurar e
continuar procurando. Marte também nos move contra as coisas, que nos leva para a guerra e
para a luta. A urgência de Marte, a busca do significado é idêntica à necessidade de uniäo, de
yoga, de casamento. Marte é o planeta da uniäo e o casamento é a forma mais comum de yoga.
Quando nos interrogamos sobre o sexo oposto, estamos perante Marte.
Tem motivaçöes e uma energia muito poderosas, tem mau génio e tem tendência a ser
impulsivo. Raramente reflecte antes de fazer algo, age primeiro e depois pensa. As suas
emoçöes mais fogazes säo sempre um insulto em qualquer dos casos. Tem uma coragem cega e
total. Agressivo. Motiva-se a si próprio. Enérgico.
Marte em Aries

Existe um talento nato para utilizar as emoçöes de formas produtivas. Divertir os outros é
uma delas. O trabalho duro e todas as actividades físicas (desportos, ar livre, etc.) säo coisas
fáceis para si. É capaz de gerir e descobrir a forma de trabalhar com a energia dos outros.
Sol Sextil Marte

Possui um talento fora do comum para motivar os outros, especialmente em trabalho de
grupo. O seu entusiasmo e energia säo atraentes e tornam-o ideal para ser professor ou líder de
grupos, especialmente de jovens. Por vezes é demasiado rude e irrita os outros.
Lua Conjunção Marte

Possui uma enorme energia no que diz respeito à realizaçäo das suas ambiçöes e carreira
profissional. Näo tem falta de energia ou de entusiasmo neste campo e nada impede o seu
caminho. Tudo é investido nas decisöes correctas. É extrovertido, entusiasta e sempre
diplomático. É o favorito de todos. Possui uma intuiçäo natural para escolher a opçäo correcta
no momento certo. A política ou uma carreira pública parecem inevitáveis.
Marte Conjunção Júpiter

Desperdiça muita energia remando contra a maré e esbarrando contra as autoridades ou a
realidade, sem razäo. Näo gosta de ser sério, de ir trabalhar e de aceitar as responsabilidades. Os
seus esforços têm falta de determinaçäo e da organizaçäo necessária para realizar as coisas.
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Pouco se pode realizar sem uma certa disciplina e educaçäo e você resiste a elas como se
fossem o diabo. Você foge do trabalho.
Marte Quadratura Saturno

Tem talento para trabalhar com a imaginaçäo, indo além do que é mundano para um
potencial além. O seu entusiasmo pelas experiências místicas e religiosas fazem de si um
excelente professor em campos artísticos e criativos. A sua compreensäo da unidade essencial
das coisas, tanto espiritual como psicológica é evidente e é sentida pelos que o rodeiam. É, sem
dúvida alguma, um romântico e sente-se à vontade no mundo dos sonhos e das imagens.
Marte Trigono Neptuno

É contra os confrontos emocionais e resiste às mudanças nestes campos. Tentar entrar no
seu íntimo, especialmente no que toca os seus sentimentos é um grande erro. Ofende-se e nunca
é bem educado nestas ocasiöes. A sua ambiçäo de "ter paz", de näo ser incomodado, é
constantemente abalada por todos os lados, obrigando-o a opôr-se constantemente contra tudo e
todos. Vive sob um constante cerco emocional, lutando contra tudo o que ameaça transformá-lo.
Marte Oposição Plutão

É muito objectivo e prático quando se trata dos seus sentimentos e emoçöes. Parece saber
sempre o que tudo significa e indica. Lê os sentimentos como quem lê livros.
Marte Conjunção Meio do Céu

Júpiter: Carreira e Caminho de Vida
Júpiter é o planeta do sucesso e da simples sobrevivência, ele é a forma como temos de
resolver os problemas que nos surgem. Consequentemente Júpiter tem a ver com a forma como
podemos obter sucesso, ele é a nossa vocaçäo. A palavra Hindu para Júpiter é Guru. Júpiter é o
guru e o guia, a forma como vivemos a nossa vida, o nosso caminho ou vocaçäo. Júpiter é o
método que cada um de nós tem para lidar com as leis da vida, Saturno, as nossas limitaçöes.
Júpiter é a luz, ou caminho. Júpiter proporciona-nos um sentido de direcçäo, de caminho, ou a
forma de lidarmos com a nossa vida. Ele afecta a forma como abordamos os problemas da
nossa vida. Ele foi sempre um indicador do nosso sucesso. A nossa vocaçäo.
Poderá seguir uma carreira de líder ou de pioneiro. Tem tendência a ser o primeiro a tomar
as iniciativas e é corajoso e muitas vezes destemido ao ponto de ser um pouco tonto. O sucesso
para si é quase uma segunda natureza. Sempre caminhando, tende a ser solitário, um guerreiro.
Confiante, autónomo, é por vezes bruto, mas é sempre directo -- sem hesitaçöes.
Júpiter em Aries

Possui um sentido da justiça e uma habilidade natos para compreender as leis, naturais ou
humanas. Ajudar os outros a encontrar soluçöes para os seus problemas é uma coisa fácil para
si, pois sabe como manipular as oportunidades na vida. Afortunado.
Sol Sextil Júpiter

Um professor ou líder de grupos ou conselheiro ou guia nato. Os outros acham fácil serem
consuzidos por si seguindo apenas o seu exemplo. Gosta de fazer parte de grupos, de resolver
problemas, de levantar o moral das pessoas. Os outros admiram a sua abertura e a sua
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generosidade.
Lua Conjunção Júpiter

Talento para "compreender o que se passa", para ver o que é fundamental e para comunicar
isto aos outros. Com efeito, ajudar os outros a descobrir a sua vocaçäo por meio do
aconselhamento profissional está indicado no seu caso. As ideias e conceitos religiosos säo
naturais em si.
Mercúrio Sextil Júpiter

A sua carreira é extremamente importante para si, e a sua energia e ambiçöes säo quase
ilimitadas. Possui uma sabedoria extraordinária e um sentido intuitivo do momento e da forma
de agir. O sucesso para si é uma sucessäo de sucessos. Você caminha em frente.
Marte Conjunção Júpiter

Tem grandes dificuldades em matéria de auto-disciplina. A sua carreira sofre com a sua
falta de treino e educaçäo. É contra a autoridade, esbarrando contra ela em vez de descobrir
uma forma de colaborar com ela e aprender através disso. Acaba tomando uma direcçäo näo
planeada que tem falta de organizaçäo e que dura pouco. Ir pelo caminho mais fácil acaba por
ser muito doloroso. Volta ao princípio repetidamente.
Júpiter Quadratura Saturno

Deveria escolher uma carreira na música, na poesia, na filosofia -- os campos da
imaginaçäo. Tem talento para estas áreas e pode ajudar ou ensinar os outros partilhando a sua
compreensäo com eles. Pode ser uma guia nas áreas da mente e da psique -- na religiäo, no
misticismo, etc. Os problemas espirituais säo fáceis, porque entende sempre a unidade que
existe para além da diversidade.
Júpiter Trigono Neptuno

A carreira é uma coisa muito importante para si e tem capacidades administrativas soberbas.
É perito na manipulaçäo das situaçöes em benefício de todas as partes envolvidas.
Júpiter Conjunção Meio do Céu

Saturno: Responsabilidades
O processo de descoberta de quem somos (auto-descoberta) começa quando nos
defrontamos com os problemas que a vida nos apresenta, e começamos a lidar com eles. Por
outras palavras, se näo lidámos ainda com Saturno, ou com o tempo (ou seja se näo temos ainda
um certo controle sobre o tempo), haverá poucas oportunidades para outros assuntos. Saturno
governa as leis e limitaçöes do mundo material em que todos nós vivemos. Saturno indica onde
seremos obrigados a aprender, a estreiteza que nos faz tomar consciência do nosso caminho -as paredes que sustentam uma casa. Saturno mantém-nos juntos e ao mesmo tempo separados.
Diz-se de Saturno que ele é o grande professor, que ele é o planeta que nos impede de sermos
arrastados numa ou noutra direcçäo. Apesar de ele sempre procurar limitar e determinar todos
os pensamentos, palavras ou acçöes, ele também os define e clarifica. Saturno é chamado o
príncipe do mundo material.
Poderá ter dificuldade em descontrair-se e viver a vida, preferindo em vez disso pensar
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sobre ela em vez de agir. Receia o mundo dos sentidos, evita mergulhar nele e tem medo de ser
apanhado ou agarrado. "Ser ou näo ser..." é a sua pergunta. Existe uma necessidade de aceitar as
responsabilidades, as limitaçöes e também o lar, a família, as crianças, etc.
Saturno em Câncer

O seu sentido da organizaçäo e da auto-disciplina poderá existir à custa das suas emoçöes.
Os outros podem sentir-se embaraçados com a sua abordagem séria e poderäo näo lhe dar o
apoio que deseja. Isto poderá fazer com que seja algo solitário.
Lua Quadratura Saturno

O seu entusiasmo e esforços nem sempre säo bem planeados. Eles podem ter falta de
método e de disciplina necessários para construir uma base sólida, fundaçöes resistentes. Muitas
vezes opöe-se à forma como as coisas säo, às leis da natureza... o que näo leva a nada.
Marte Quadratura Saturno

Tem tendência a seguir opçöes e a ir em direcçöes sem uma organizaçäo e um planeamento
adequados. Precisa de disciplina mas tem dificuldade em se submeter à sua aprendizagem,
preferindo em vez disso tomar o caminho que parece ser mais fácil, acabando por näo atingir os
seus objectivos.
Júpiter Quadratura Saturno

É muito minucioso e deliberado em matéria de associaçöes, amantes, etc. -relacionamentos em geral. Tem tendência para as amizades duradoiras e é muito leal. Por vezes
é demasiado constante.
Saturno Quadratura Meio do Céu

Planetas Exteriores
Nas secçöes anteriores lidámos com os planetas que podem ser vistos a olho nu. De uma
forma geral estes planetas referem-se à vida tal como nós a conhecemos e vivemos e säo os
chamados planetas históricos ou clássicos. Além destes existem três planetas que näo säo
visíveis a olho nu e que têm ciclos maiores do que o tempo de vida humana. Como estäo para
além de Saturno, ou do tempo, os astrólogos chamam-nos de planetas trans-pessoais ou
transcendentais -- os planetas para além do mundo físico. Uma das formas que os astrólogos
têem de descobrir algo sobre a nossa vida para além do tempo (a nossa vida eterna) é através
destes planetas exteriores: Urano, Neptuno e Plutäo. É através deles que descobrimos
informaçöes sobre a forma como nos encontramos a nós próprios (Urano), como
compreendemos e aceitamos estas descobertas (Neptuno) e, eventualmente, como dependemos
e nos identificamos com elas (Plutäo).
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Urano: Realizações e Percepções

As nossas responsabilidades tendem a pesar-nos e todos nós temos a nossa maneira especial
de lidar (ou ultrapassar) o monte de obstáculos que nos envolvem. O planeta que tem a ver com
a forma como ultrapassamos as dificuldades e problemas da vida é Urano. Ele representa as
visöes que temos, a forma como descobrimos ou nos conhecemos e compreendemos. Ele tem a
ver com a maneira de descobrir novas maneiras de utilizar coisas velhas, e governa as
invençöes e as visöes súbitas que temos da nossa vida -- tudo o que é fora do comum,
excêntrico e fora do vulgar. Ele é o contrário do status quo e é sempre inconvencional e herege.
Urano é de muitas maneiras o oposto, ou a destruiçäo de Saturno.
Consegue descobrir novas formas de comunicar e poderá ser inovador em matéria de
casamento e convençöes sociais. Muito tolerante e respeitador das diferenças, tem bons
vislumbres no que toca todos os valores sociais. Independente. Gosta de facilitar as coisas, de
fazer compromissos e de qualquer modo mostrar a sua abertura de espírito -- é uma manta de
retalhos.
Urano em Balança

Mente aguda, ágil e rápida. Vislumbra rápidamente as coisas e descobre novas soluçöes.
quase genial em matéria de comunicaçäo. Habilidade física nata. Boas mäos, também. O rei da
festa no que toca a espontâneidade.
Mercúrio Trigono Urano

Poderá näo se deixar apreciar aquilo que é pouco convencional por medo de se perder no
seu caminho. Um forte sentido do que é novo e fora do vulgar surge de vez em quando e
perturba todo o seu sistema de valores.
Vênus Quadratura Urano

É muito original quando se concentra em áreas profissionais ou familiares onde se sente
seguro. É uma pessoa de intimidade e considera a pompa e os rituais da vida social repressivos
e aborrecidos.
Urano Quadratura Ascendente

Neptuno: Ideais e Imaginaçäo
Mesmo os menos inteligentes entre nós têm momentos de verdadeira compreensäo, quando
as coisas säo vistas como relacionadas entre si e constituindo um todo. Deixamos de
compreender as coisas aos poucos e vimos tudo de uma vez só. É uma revelaçäo. Todos nós
temos a nossa maneira especial de nos entregarmos, de estarmos em comunhäo, e tal como diz
o poeta, de deixarmos "a gota de orvalho cair para dentro do oceano". Estes momentos e este
estado de espírito säo, de facto, a fonte de toda a nossa imaginaçäo. Existem muitas maneiras de
ir além da separatividade do mundo para a unidade que existe subjacente.
O idealismo é um talento nato, e você está apaixonado pelos grandes gestos e pensamentos.
A religiäo, a política, a filosofia säo coisas naturais. É um viajante do mundo. Gosta das pessoas
justas, honestas, francas e abertas. Gregário e virado para o desporto. Tem sonhos grandiosos, e
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gosta de novas filosofias, de grandes romances.
Neptuno em Sagitário

Os outros nem sempre apoiaräo a sua auto-imagem e os seus ideais. Por vezes o seu lado
mais romântico e idealista poderá até ir contra os seus interesses pessoais, o que resultará em
desilusöes com os seus colaboradores, autoridades, etc.
Sol Oposição Neptuno

Um director ou orquestrador nato dos estados de espírito e emoçöes do grupo. Um sentido
agudo do drama e intuiçäo para as ideais esprituais e a arte em geral. Sonhador. Capaz de
entender o estado de espírito do público e o que é necessário para lhe agradar. Poderá ser
mentiroso.
Lua Trigono Neptuno

Inclina-se para tudo o que é de ordem comunitária, que une todos os homens. Sempre vendo
o que existe de comum em todos os homens e näo o que os diferencia. Idealismo de alto nível.
Assuntos religiosos. Romântismos. Está completamente à vontade nos campos da psique e da
psicologia. Você é um "denominador comum".
Marte Trigono Neptuno

Prefere o todo às partes, o comum ao fora do vulgar ou especial. Está à vontade no que toca
ideias da unidade fundamental do homem. As ideias de ordem religiosa e psicológica säo
naturais para si. Será um guia para os outros, quer queira quer näo. Consegue pressentir e sentir
a unidade da vida.
Júpiter Trigono Neptuno

Lida com verdadeira imaginaçäo e compreensäo com áreas da mente que säo muito pessoais
ou íntimas -- psicologia do inconsciente. É como uma parteira espiritual, que ajuda ao
nascimento de todos os indivíduos que atravessam um processo de crescimento espiritual ou de
renascimento. Aceita o processo natural da vida, espiritual e físico, e decidiu ajudá-lo. Daria um
excelente professor nestas áreas.
Neptuno Sextil Plutão

Prefere uma carreira que acentue a sua devoçäo aos seus sonhos e ideais. Trabalhar em
grupo, num espírito de colaboraçäo e comunicaçäo säo coisas naturais para si.
Neptuno Trigono Meio do Céu

Plutäo: Transformaçäo e Crescimento
Plutäo é o planeta das mudanças profundas, que começam no fundo de nós e se movem até
à superfície. Ele toca muitas vezes as áreas psicologicamente mais sensíveis dentro de nós. Uma
vez tocados, näo temos outra hipótese senäo mudar e crescer. As experiências mais difíceis, os
tempos de maior vulnerabilidade, säo tempos em que nos identificamos completamente com
uma experiência, uma pessoa ou coisa. Sabemos nesses momentos que estamos perante o nosso
ser, perante aquilo que somos. A experiência mais pessoal de todas é uma de identificaçäo total
com alguma pessoa, momento ou ideia. Talvez isso só seja possível, para a maioria das pessoas,
quando se olha nos olhos de um filho e mesmo assim pouco frequentemente. A experiência näo
é de amor mas sim de total identificaçäo. É uma coisa muitíssimo delicada. Tocar nestes
assuntos é viver transformaçöes profundas -- é uma alquimia interior. Esta identificaçäo e esta
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vivência de que a vida é uma criaçäo nossa e que, de facto, tu és eu e eu sou tu. Esta experiência
destrói-nos e torna-nos humildes. Quando nos aproximamos destas experiências näo temos
outra soluçäo senäo morrer para aquilo que antes pensávamos ou vivíamos. Elas reduzem-nos à
nossa parte mais sensível porque -- de repente -- vimos ou recordamos que tudo isso somos nós,
é a nossa vida.
As mudanças e crescimento interior tendem a vir dos seus relacionamentos, tanto dos
amigos como dos amantes. O casamento, a uniäo (yoga) seräo muito intensos e nada
superficiais. Vai até ao fundo de todos os relacionamentos.
Plutão em Balança

Uma intensidade e seriedade natas säo evidentes para toda a gente. Um sentido dos aspectos
eternos da vida tornam a autoridade e as posiçöes de liderança coisas inevitáveis e naturais. Um
sentido visceral para agir da melhor forma em situaçöes difíceis. Muito carisma e poder pessoal.
Sol Trigono Plutão

A sua própria insistência na análise e investigaçäo das questöes de ordem pessoal podem
näo ter o apoio do grupo. Os outros sentem este tipo de intensidade emocional como
desestabilizador. Vai contra o que eles sentem. As lutas de poder nos relacionamentos säo de
esperar.
Lua Oposição Plutão

Descobre por vezes que as suas ambiçöes o levam em direcçöes que näo têm futuro, ou que
o limitam e impedem de mudar e de crescer. Emocionalmente tende a resistir à mudança e a
tudo o que seja intensamente pessoal e possivelmente transformador.
Marte Oposição Plutão

Uma visäo reveladora que abarca tudo o que nos nossos dias constitui a religiäo
contemporânea. Uma compreensäo do eterno processo da vida que sempre recomeça. Uma
grande aceitaçäo e fé no processo natural e na próxima geraçäo. Amor pelas crianças e animais.
Neptuno Sextil Plutão

Desafios e Capacidades

Desafios e Capacidades

Page 16

Astro*Talk

Angelina Joile
Foco

Estas säo áreas da vida em que demonstramos uma actividade e interesse intensos. Para o
que der e vier, estas qualidades destacam-se e säo óbvias para todos os que nos conhecem. Elas
constituem pontos muito evidentes do nosso carácter.
A carreira é uma coisa muito importante para si e tem capacidades administrativas soberbas.
É perito na manipulaçäo das situaçöes em benefício de todas as partes envolvidas.
Júpiter Conjunção Meio do Céu 00°27'

É pessoalmente encantador, o que todos sabem quando o conhecem. Parece apreciar tudo e
todos. O seu amor e compaixäo säo um livro aberto para todos.
Vênus Conjunção Ascendente 00°44'

Pode ser uma verdadeira força motivadora nas vidas dos outros. Um líder nato, a sua
vitalidade e impulsos comunicam-se a todos os que contactam consigo, especialmente os
jovens. O seu entusiasmo é täo grande que pode por vezes ir longe demais. Desperdiça os seus
esforços com os que o rodeiam, e também com o seu meio-ambiente e situaçäo familiar.
Lua Conjunção Marte 02°23'

O público adora-o e poderá ser-lhe difícil evitar trabalhar com e para os outros. O seu
caminho implica o trabalho com outras pessoas. Toda a gente o considera honesto e generosos e
confia em si à primeira vista. O seu dom para aconselhar os outros é excelente, e todos
procuram os seus bons conselhos. Um líder nato, os outros acham fácil ser ensinado por si e
seguem fácilmente o seu exemplo. Você gosta de ajudar os outros e de resolver os seus
problemas.
Lua Conjunção Júpiter 04°20'

É perito na manipulaçäo do público e os seus diversos estados de espírito. O seu sentido
prático da psicologia de grupo tornam-no muito desejado enquanto organizador e construtor de
acontecimentos públicos. Possui uma grande intuiçäo das emoçöes, dos estados de espírito -daquilo que motiva as pessoas.
Lua Conjunção Meio do Céu 04°48'

Possui uma enorme energia no que diz respeito à realizaçäo das suas ambiçöes e carreira
profissional. Näo tem falta de energia ou de entusiasmo neste campo e nada impede o seu
caminho. Tudo é investido nas decisöes correctas. É extrovertido, entusiasta e sempre
diplomático. É o favorito de todos. Possui uma intuiçäo natural para escolher a opçäo correcta
no momento certo. A política ou uma carreira pública parecem inevitáveis.
Marte Conjunção Júpiter 06°43'

É muito objectivo e prático quando se trata dos seus sentimentos e emoçöes. Parece saber
sempre o que tudo significa e indica. Lê os sentimentos como quem lê livros.
Marte Conjunção Meio do Céu 07°10'

Comunica com uma facilidade consumada, e é estimulante estar na sua companhia. O seu
alto grau de concentraçäo mental torna-o um excelente estudante, capaz de ser excelente em
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matéria de conversas, escrita e todos os tipos de comunicaçäo. As suas ambiçöes andam de
mäos dadas com a comunicaçäo e a utilizaçäo da mente e estas duas coisas näo deveräo nunca
andar separadas.
Sol Conjunção Mercúrio 08°54'

Desafios
A vida pode ser um desafio, e as coisas nem sempre säo fáceis. Os principais desafios num
horóscopo säo os pontos onde podemos esperar ter uma maior actividade e envolvimento
pessoal -- estejamos ou näo prontos para tal. Estas áreas críticas da vida podem ser difíceis e as
confusöes e obscuridade daí resultantes podem dificultar a nossa capacidade de ver e de agir
com a clareza devidas. Consequentemente, no que diz respeito aos seguintes factores, você
deverá ser cuidadoso e mais paciente.
Tem grandes dificuldades em matéria de auto-disciplina. A sua carreira sofre com a sua
falta de treino e educaçäo. É contra a autoridade, esbarrando contra ela em vez de descobrir
uma forma de colaborar com ela e aprender através disso. Acaba tomando uma direcçäo näo
planeada que tem falta de organizaçäo e que dura pouco. Ir pelo caminho mais fácil acaba por
ser muito doloroso. Volta ao princípio repetidamente.
Júpiter Quadratura Saturno 00°02'

É muito original quando se concentra em áreas profissionais ou familiares onde se sente
seguro. É uma pessoa de intimidade e considera a pompa e os rituais da vida social repressivos
e aborrecidos.
Urano Quadratura Ascendente 00°06'

É muito minucioso e deliberado em matéria de associaçöes, amantes, etc. -relacionamentos em geral. Tem tendência para as amizades duradoiras e é muito leal. Por vezes
é demasiado constante.
Saturno Quadratura Meio do Céu 00°29'

Os seus valores conservadores chocam-se com tudo o que näo é convencional. Näo aprecia
o novo e faz todos os possíveis para ignorar as mudanças. Aprecia a tradiçäo e a normalidade e
o seu sistema de valores é absolutamente contra tudo o que fôr novo ou fora do vulgar. Apesar
de voçcê fingir ignoräncia, sofre regularmente de crises de mudança, que muito o perturbam.
As coisas novas aterrorizam-no.
Vênus Quadratura Urano 00°39'

É contra tudo o que é místico -- o lado sonhador da vida. As suas ambiçöes säo práticas,
terra-a-terra e você despreza tudo o que é imaginativo ou idealista. Pode ter medo que os outros
(colaboradores, etc) queiram enganá-lo, atirando-lhe areia para os olhos. As autoridades,
especialmente homens, que se apresentam como pacifistas ou gurus espirituais säo objecto do
seu ressentimento. A sua ênfase no que é prático e realista poderá desiludi-lo, o que acarretará
desilusöes ainda maiores.
Sol Oposição Neptuno 03°05'

É contra os confrontos emocionais e resiste às mudanças nestes campos. Tentar entrar no
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seu íntimo, especialmente no que toca os seus sentimentos é um grande erro. Ofende-se e nunca
é bem educado nestas ocasiöes. A sua ambiçäo de "ter paz", de näo ser incomodado, é
constantemente abalada por todos os lados, obrigando-o a opôr-se constantemente contra tudo e
todos. Vive sob um constante cerco emocional, lutando contra tudo o que ameaça transformá-lo.
Marte Oposição Plutão 04°11'

Tem dificuldade em controlar as suas emoçöes e isto resulta muitas vezes em fortes
discussöes com os outros, especialmente a família e as pessoas mais chegadas. Isto custa-lhe
apoios e a intimidade de que você necessita. A sua tendência para ser duro, tanto consigo
próprio como com os que o rodeiam poderá resultar em ver-se obrigado a passar muito tempo
sózinho. Tem tendência para dar cabo do seu próprio ninho. As suas inúmeras
responsabilidades e obrigaçöes podem obrigá-lo a ficar longe daqueles que poderiam dar-lhe o
apoio de que necessita.
Lua Quadratura Saturno 04°18'

Tem tendência a evitar tornar-se demasiado pessoal no que toca as suas emoçöes e prefere
manter as questöes delicadas longe de si. Näo se importa de se intrometer em assuntos pessoais
dos outros, e isto resulta em grandes conflitos. Os que o rodeiam näo gostam dessas
intromissöes e dizem-lho. O seu lar e ambiente familiar säo bastante tradicionais.
Lua Oposição Plutão 06°34'

Desperdiça muita energia remando contra a maré e esbarrando contra as autoridades ou a
realidade, sem razäo. Näo gosta de ser sério, de ir trabalhar e de aceitar as responsabilidades. Os
seus esforços têm falta de determinaçäo e da organizaçäo necessária para realizar as coisas.
Pouco se pode realizar sem uma certa disciplina e educaçäo e você resiste a elas como se
fossem o diabo. Você foge do trabalho.
Marte Quadratura Saturno 06°41'

Talentos e Capacidades
Apesar dos problemas que possamos ter, existem áreas da nossa vida em que possuímos
uma visäo clara e um talento real -- uma habilidade natural. No que toca estes assuntos, o nosso
discernimento é agudo e conseguimos sempre resolver as coisas. Temos um dom. Pode ser uma
coisa täo simples como ter a capacidade de trabalhar muito e realizar coisas sem que nada de
errado aconteça. Um sentido inato de como funcionam estes sectores da vida tornam mais fácil
para nós aprendermos e realizarmos coisas que lhes dizem respeito.
Tem muita sorte em ser capaz de crescer e de evoluir durante a sua vida sem grandes
dificuldades. Consegue sempre ter à mäo os recursos de que necessita, além das instruçöes
necessárias da forma como utlilizá-los. Uma visäo interior juntamente com a capacidade de ver
o "todo" fazem de si um bom intermediário. Pode inclusivé ter um jeito especial para cobrir o
espaço entre as geraçöes juntando espíritos velhos e novos. Um amor pelos animais, crianças e
pessoas de idade e necessitados, de uma maneira geral, acompanhá-lo-à durante toda a sua vida.
Lua Sextil Sol 00°20'

Tem talento para trabalhar com a imaginaçäo, indo além do que é mundano para um
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potencial além. O seu entusiasmo pelas experiências místicas e religiosas fazem de si um
excelente professor em campos artísticos e criativos. A sua compreensäo da unidade essencial
das coisas, tanto espiritual como psicológica é evidente e é sentida pelos que o rodeiam. É, sem
dúvida alguma, um romântico e sente-se à vontade no mundo dos sonhos e das imagens.
Marte Trigono Neptuno 00°22'

É facil para si trabalhar com pessoas de autoridade -- mais velhas e mais experientes. Gosta
de trabalhar com os outros e daria um bom gerente. Um interesse (e talento) pelo atletismo e
exercício físico (o trabalho com o corpo), as actividades ao ar livre, säo constantes da sua vida.
Uma outra manifestaçäo desta tendência seria como treinador ou professor dos outros. Tem
uma habilidade natural para se expressar, lidar com as emoçöes e poderá gostar de fazer um
pouco de teatro. Uma carreira na indústria do espectáculo é uma possibilidade.
Sol Sextil Marte 02°43'

Tem um sentido nato do que o público deseja e consegue sempre apresentar a imagem certa.
Acha fácil trabalhar com as emoçöes e sentimentos dos outros e sempre o faz com muita
imaginaçäo. O seu sentido do ideal brota de dentro de si sempre que os outros ou o público
estäo envolvidos. Sendo um organizador de ambientes nato, aprecia trabalhar com grupos de
pessoas. Muito criativo no que toca o seu lar e meio-ambiente.
Lua Trigono Neptuno 02°45'

Lida com verdadeira imaginaçäo e compreensäo com áreas da mente que säo muito pessoais
ou íntimas -- psicologia do inconsciente. É como uma parteira espiritual, que ajuda ao
nascimento de todos os indivíduos que atravessam um processo de crescimento espiritual ou de
renascimento. Aceita o processo natural da vida, espiritual e físico, e decidiu ajudá-lo. Daria um
excelente professor nestas áreas.
Neptuno Sextil Plutão 03°49'

Obter sucesso na vida é uma coisa fácil, porque tem um sentido natural para abordar e
resolver os problemas mais difíceis. Tem um sentido instintivo da justiça e das leis e sabe
sempre como abordar um problema do ângulo certo. Este dom torna-o num conselheiro
perfeito, ou guia, especialmente em matéria de escolha profissional. O trabalho e a ajuda a
pessoas mais velhas também säo indicados.
Sol Sextil Júpiter 04°00'

A sua mente está cheia de ideias práticas, especialmente relacionadas com o seu trabalho ou
talentos. Tem sempre ideias novas para organizar as coisas, para pô-las a funcionar -pensamentos práticos.
Mercúrio Sextil Meio do Céu 04°27'

Parece brilhar quando se trata de assuntos práticos ou relacionados com o trabalho e a
carreira. Lida fácilmente com superiores, pessoas de autoridade e consegue explorar ao máximo
as suas capacidades e talentos. Gosta de trabalhar e de ter uma carreira.
Sol Sextil Meio do Céu 04°27'

Gosta de trabalhar com a mente e consegue normalmente encontrar uma soluçäo para os
problemas mais difíceis. Gosta de resolver puzzles e dilemas. Os seus e os dos outros. Os seus
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dotes nesta matéria fazem de si um perito em conselhos e na conduçäo dos outros. Um sentido
nato da justiça e uma grande habilidade verbal tornam o trabalho legal numa verdadeira
possibilidade. O trabalho com as leis, naturais ou humanas, é um talento que possui.
Interessa-se também muito pelas ideias, quanto mais verdadeiras e eternas melhor. Os conceitos
religiosos seräo uma preocupaçäo constante da sua vida.
Mercúrio Sextil Júpiter 04°54'

Gosta de trabalhar com a mente e as suas agudas percepçöes tornam a descoberta de
soluçöes numa coisa fácil. Sempre traz algo de inesperado e de instrutivo a tudo o que aborda
com a sua mente. É capaz de ensinar ou de ajudar ou outros a ser mais originais no que toca as
palavras ou pensamentos que utilizam. Pode utilizar a sua mente de forma original e tem
provavelmente uma excelente coordenaçäo olhos/mäos. A sua mente "laser" torna as conversas
rápidas e esclarecedoras.
Mercúrio Trigono Urano 06°28'

Acha fácil lidar com assuntos delicados, que toquem campos vulneráveis da mente e do eu.
É capaz de trabalhar com estes assuntos delicados sem pestanejar, porque as áreas emocionais e
delicadas da psique humana näo o perturbam. Gosta de ir para além da superfície das coisas e
possui uma sabedoria nata no que toca os assuntos delicados. Isto é perfeito para todo o tipo de
investigaçöes ou trabalho de detective.
Sol Trigono Plutão 06°54'

Deveria escolher uma carreira na música, na poesia, na filosofia -- os campos da
imaginaçäo. Tem talento para estas áreas e pode ajudar ou ensinar os outros partilhando a sua
compreensäo com eles. Pode ser uma guia nas áreas da mente e da psique -- na religiäo, no
misticismo, etc. Os problemas espirituais säo fáceis, porque entende sempre a unidade que
existe para além da diversidade.
Júpiter Trigono Neptuno 07°05'

Prefere uma carreira que acentue a sua devoçäo aos seus sonhos e ideais. Trabalhar em
grupo, num espírito de colaboraçäo e comunicaçäo säo coisas naturais para si.
Neptuno Trigono Meio do Céu 07°32'

Períodos de Vida

O que se segue é um pequeno reconhecimento geral dos primeiros trinta anos,
aproximadamente, da sua vida -- um mapa para os anos que estäo por vir. Como a infância,
adolescência e princípio da idade adulta säo fundamentais para todos nós, tentámos descrever
estes anos de formaçäo. Baseada no movimento gradual do planeta Saturno, esta é uma das
técnicas astrológicas mais conhecidas de todas. Ela é utilizada por quase todos os astrólogos
profissionais como parte de um qualquer tipo de consulta pessoal. Na medida em que o
momento do seu nascimento fôr mais ou menos exacto, você considerará estas informaçöes
Períodos de Vida
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correctas e informativas. Aqui está um apanhado geral da sua vida, seguido de uma abordagem
mais precisa das suas mudanças presentes -- o que está a acontecer neste momento. Primeiro
temos o apanhado geral:
Revendo sua Vida
Os seus primeiros anos, até aos 11-12 anos poderäo näo ser muito fáceis. Poderá ser uma
criança mais introvertida e insegura do que a média. Entre os 10 e os 15 anos esta fase acabará e
começará uma fase muito mais extrovertida e auto-confiante. Começará a sentir a sua força e
encontrar-se-à nesta época. O tempo que se seguir será de aprendizagem e expansäo da sua
posiçäo até por volta dos 18-19 anos, tempo em que começará a assumir-se mesmo, tanto num
sentido social como do ponto de vista da sua carreira. Entre os 18 e os 26 anos terá muita força,
näo cometerá erros. Atingirá rápidamente uma posiçäo de sucesso. Depois voltar-se-à mais para
dentro e afastar-se-à do mundo exterior. Será um tempo de consolidaçäo.
A sua situaçäo actual
Agora faremos um "close-up" dos seus anos recentes: enquanto que o "Landscape" era
muito geral, as datas apresentadas neste "close-up" deveräo ser muito mais exactas. A vida é
composta de diversos sectores de tempo, cada um deles dedicado a um tipo de actividade
diferente. Nós seguimos uma certa direcçäo durante algum tempo até que algo acontece (no
exterior) e nós partimos numa direcçäo diferente. Algumas das nossas actividades anteriores
esmorecem e surgem novas no seu lugar. O que se segue é uma análise do período em que se
encontra agora. Näo espere encontrar um relato da sua vida no dia-a-dia, mas sim um quadro
total deste período de tempo, "destes anos".
Sep 24, 20113º Pass D> (Idade 36 3m)
As datas acima apontam para o final de um período de aproximadamente 7 anos durante os
quais poderá ter sido muito introvertido e introspectivo -- anos calmos, de natureza subjectiva.
As informaçöes que examinou e sobre as quais pensou começaräo agora a tomar forma e a
serem-lhe de muita utilidade. Este próximo período será um período de acçäo e novos projetos.
Sentir-se-à cada vez mais auto-confiante e expansivo, e essa auto-confiança crescerá à medida
que os dias passam. As coisas que poderäo ter ficado suspensas durante muitos anos
animar-se-äo e tomaräo nova estrutura e forma. Estes próximos anos säo anos durante os quais
deveria pensar em trabalhar muito para apresentar e dar forma às ideias que descobriu nestes
últimos 6-7 anos. Está agora a começar a sair da sua casca e pode esperar ter uma recompensa
sob a forma de uma carreira e vida social dentro de poucos anos. A sua auto-confiança crescerá.
Em suma, a partir daqui pode antecipar ter uma atitude mais extrovertida, porque deixou para
trás um período de auto-análise e aprendizagem. Um sentido crescente da sua própria direcçäo e
valor faräo com que caminhe em frente e se assuma.
Saturno em 02nd Quadrante

Períodos de Vida

Page 22

Astro*Talk

Angelina Joile

Elementos, Modalidades e Angularidade

Os elementos, as modalidades e os quadrantes das casas. Tudo isto säo técnicas utilizadas
pelos astrólogos para obterem uma imagem geral das medidas de uma pessoa. Qual é o
resultado dos seus planetas e casas? Quais säo os que você possui em abundância, quais os que
lhe faltam? Os que têm grandes totais mostram aquilo que podemos ou devemos fazer na vida.
Estas säo qualidades que possuímos. Porém a maioria das pessoas está mais interessada naquilo
que lhe falta ou que deseja -- os totais mais baixos. Mas elas têm tendência a estudar as suas
"carências", a imitá-las e até a fingir que as possuem. O velho adágio é o seguinte:
transformamo-nos naquilo que queremos (ou que näo temos) enquanto fazemos o que podemos
(ou temos de fazer). Os seus totais säo os seguintes:
O seu positivismo permite-lhe ir directo ao assunto e você tem pouca paciência para os que
vêem com rodeios. Possui um grande entusiasmo e simpatiza rapidamente com coisas e
pessoas. É profundamente auto-confiante e vive da sua própria energia.
Ter Fogo

Existe uma ênfase na comunicaçäo, na expressäo de ideias e nas relaçöes entre coisas,
lugares e pessoas. Aquilo que está na sua mente é tudo o que importa na sua vida. Tem
tendência para assuntos mentais e admira a inteligência.
Ter Ar

A habilidade para lidar com assuntos práticos e o bom senso podem näo existir e você pode
interrogar-se em relaçäo aos que perdem muito tempo ganhando dinheiro, fazendo trabalho
necessário e cuidando das necessidades básicas da vida. Depende da actividade mental e da
auto-confiança.
Querer Terra

É um iniciador de acçäo agressivo, um empreendedor capaz de começar coisas e pô-las em
movimento. Mas nem sempre esse entusiasmo se mantém, você terá tendência a pôr as coisas
em movimento e ir-se embora, para outras.
Ter Cardeal

Näo é suficientemente estruturado e nem sempre é capaz de se aguentar a longo prazo. Você
näo é provávelmente um bom ponta de lança. Terá tendência a estar em todo o lado em vez de
estar na frente e no centro das coisas.
Querer Corrigido

As circunstâncias podem atirá-lo para posiçöes onde terá de usar a cabeça e lidar com a
comunicaçäo, o serviço ou os interesses ocultos. Pode ter de lidar com a educaçäo, a psicologia,
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a iluminaçäo espiritual ou os princípios e técnicas da educaçäo.
Ter Cadente

Pode ter dificuldade em obter o reconhecimento dos outros pelos seus esforços ou
realizaçöes. Isto näo significa que eles näo tenham valor. Significa que deve colocar os seus
esforços em acçöes ou empreendimentos de que goste verdadeiramente.
Querer Angular

ïndice de Transformaçäo

Todos nós mudamos, mas a questäo é a seguinte: A que ritmo? Alguns de nós passamos por
mudanças várias, por uma faze a seguir à outra, ano após ano, enquanto que outros avançam a
um ritmo mais tranquilo. Ou entäo uma parte da nossa vida poderá ser caótica e em constante
mudança, enquanto que outras poderäo ser muito tranquilas. Porque será que certas pessoas
parecem viver várias vidas numa só? Isto é uma análise do seu ritmo particular de
transformaçäo ou "índice de mudança", incluindo as áreas específicas da sua vida (planetas)
onde poderá esperar mudanças e crescimento constantes. As áreas onde existe um baixo índice
de mundança (que indicam um uso claro e fácil das qualidades envolvidas) também seräo
indicadas. Se por vezes se interrogou sobre as áreas da sua vida que fervilham dos dois lados,
aqui tem os pormenores.
Tem um ritmo de mudança muito elevado (índice de mudança) e tende a "esquentar" e a
"arder" muito rapidamente. É quase como se vivesse várias vidas nesta vida. As coisas säo
sempre rápidas e furiosas no seu caso, e raramente fica quieto por muito tempo. A sua sede de
experiência e de crescimento fazem-no estar sempre em movimento. Você passa por uma
grande quantidade de mudanças em comparaçäo com a média das pessoas. As qualidades
seguintes especialmente säo áreas em que passou e continuará a passar, por muitas mudanças.
Estas áreas da vida insistem em procurá-lo, por isso poderá ter muitas experiências nelas. Por
outro lado elas poderäo ser arenas nas quais você se debate mas onde ainda näo conseguiu ser
mestre.
A maioria dos planetas no PASSADO sugere que se sente confortável com os valores
estabelecidos. Conhece e compreende mais do que deixa transparecer, e raramente é
surpreendido pelas mudanças da vida. Possui um grande controle sobre as suas acçöes.

ïndice de Transformaçäo
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Planetas em Foco

A sua imaginaçäo e idealismo säo quase perfeitos e genuinos. Está à vontade em tudo o que
seja de ordem mística, religiosa e esta qualidade é um dom natural. Possui um baixo índice de
mudança e tem uma grande visäo neste capítulo.
Neptuno

Tem um elevado índice de mudança (sofre muitas transformaçöes) no que toca ao sentir-se
vulnerável e em áreas sensíveis e psicológicas da sua vida. Os confrontos directos fazem-no
sofrer muito. Prefere a diplomacia, mas mete-se em situaçöes delicadas regularmente.
Plutão

Padrões: Seu Eu Interior e Exterior

Aqui examina-se a sua atitude ou abordagem básica da vida, o que certas pessoas chamam
de arquétipo ou alma. Se conhece algo sobre o seu tipo particular de alma, isto poderá dar-lhe
informaçöes valiosas no que toca à direcçäo geral e sentido da sua vida. É especialmente
importante notar a diferença, se ela existir, entre a sua personalidade exterior (a forma como os
outros o vêem) e o nosso eu interior verdadeiro; que somos nós, de facto, quando as pessoas nos
conhecem bem? Nem toda a gente é o que parece.
Você näo é aquilo que parece. A sua personalidade, a forma como os outros e o mundo o
vêem parece ser mais independente e mais extrovertida do que na realidade ela é quando as
pessoas o conhecem melhor. Uma maneira de ser extrovertida esconde um ser mais introvertido
e que procura o sossêgo. Por outras palavras é muito mais sensível e preocupado com o que os
outros dizem do que parece. Apesar da sua personalidade exterior aparentar dureza e
egocentrismo, você é mais sensível às necessidades e sentimentos dos outros do que parece.
Enquanto que a sua aparência e personalidade lhe poderäo trazer atençöes näo desejadas, o seu
verdadeiro ser prefere ficar longe das atençöes dos outros. Para além das aparências, vejamos o
seu eu real, o seu ser interior.
Geo: Square Helio: Trine

A sua Consciência Tipo
É o eterno protector de todos os que deixam que cuide deles -- a verdadeira mäe-galinha.
Precisa sentir-se útil, desejado, e nunca está feliz a näo ser que esteja activo e envolvido em
algo. Sempre acolhedor, dará consigo (na maioria das situaçöes) a cuidar e ajudar os outros. De
facto, tem tendência a cuidar e a preocupar-se com os outros -- a causar uma boa impressäo, etc.
-- em demasia. Näo contente em deixar os outros julgá-lo pelas aparências, prefere ser julgado
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pelas suas acçöes, por aquilo que fez ou pode fazer. Sente-se muito feliz quando pode fazer algo
por alguém, e näo se importa que os outros fiquem em dívida para consigo. O seu sentido geral
da preocupaçäo com tudo o que existe torna-o numa pessoa de valor inestimável quando é
necessário fazer alguma coisa, e se näo estiver ocupado, você preocupa-se pelo prazer de se
preocupar.
Consegue compreender toda uma situaçäo com apenas alguns factos e ficar com uma visäo
verdadeira daquilo que está a acontecer. Sente-se feliz acima de tudo quando está
completamente envolvido em algum trabalho. Tende a encontrar-se em resposta aos outros.
Consegue sempre pôr as suas ideias em palavras e descrever ou analizar situaçöes para si
próprio ou para os outros. Provavelmente trabalhará em alguma área de serviço, cuidando e
ajudando os outros. Poderá sentir-se vazio ou que nada existe dentro de si, especialmente numa
situaçäo de grupo onde näo exista tendência para ser o centro das atençöes ou um grande
"enterteiner". A sua mente e atitude protectora é aquilo que os outros acham atraente em si.
Nasceu para amar e cuidar dos outros e terá tendência a preocupar-se demasiado. O seu
medo de ficar de fora ou de näo ser completamente útil nesta vida pode ser aliviado se trabalhar
muito, se atacar o que há para fazer com unhas e dentes e se puzer os seus pensamentos em
acçäo.
Trine Type

A Chave para a sua Vida Interior
Todas as pessoas têm uma ou mais qualidades fundamentais. Näo nos referimos aqui à
nossa aparência, ou personalidade, mas antes à nossa natureza interior, àquilo que somos
quando alguém nos conhece verdadeiramente.
O seu sentido de direcçäo e caminho é a chave para os outros os compreenderem a nível
profundo. Você resolve naturalmente todos os problemas, conseguindo sempre descobrir a
abordagem correcta. Existe uma capacidade inata para negociar com a lei e as autoridades, além
de uma habilidade para encontrar o seu próprio caminho, o caminho certo, no que toca questöes
de ordem interior e espritual.Os outros sentem este seu dom e aceitam que você os aconselhe e
guie.
Júpiter

Ao nível mais profundo, é um grande sonhador, completamente à vontade no mundo das
visöes e dos sonhos -- é um visionário. Os seus ideais säo puros e de ordem espiritual no
verdadeiro sentido da palavra. Vê sempre além do que separa aquilo que une todas as coisas.
Você compreende o assunto ou fio que liga as coisas. Poderá haver habilidade para fascinar,
tanto através das palavras como da música, e para ultrapassar todas as objecçöes por meio de
um fluxo de conciliaçäo. No que diz respeito a imagens, tem uma enorme facilidade. Esta
tendência para ver a unidade no mundo à sua volta dá o tom do seu carácter.
Neptuno
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A Chave para a sua Personalidade

A chave para entender a sua personalidade e as circunstâncias nas quais se encontra pode
ser descoberta no meio-ambiente ou sistema de apoio que o rodeia. É totalmente um ser caseiro
e de hábitos, e a rede de amigos, relacionamentos e tudo o mais que o rodeiam, säo
fundamentais para o seu futuro sucesso ou ausência dele. Você nutre-se em grande parte da
atmosfera e condiçöes que consegue criar ao seu redor.
Lua

O seu "Ponto Quente"
A sua carreira, sentido do discernimento e habilidade para resolver os problemas estäo no
topo do lista como componentes fundamentais com os quais pode contar em momentos de crise
ou de tensäo.
Júpiter

O seu meio-ambiente, circunstâncias e sistema de apoio säo o ponto focal, o elo-chave na
sua vida. Quando as coisas estäo confusas, é nestas áreas que sentirá tensäo e maior actividade.
Lua

Interface: Qualidades profundas

Esta faceta assenta numa análise complexa da posiçäo de um dado planeta em relaçäo aos
planos das órbitas dos outros. A resultante série de pontos, ou nodos, diz-nos algo sobre a
natureza das nossas tendências (Inc) e aversöes (Dis) mais profundas. Estes indicadores näo
devem ser considerados ao nível da nossa personalidade, mas säo, pelo contrário, partes muito
profundas do nosso carácter -- os nossos preconceitos profundos. Estes prós e contras näo säo
susceptíveis de mudar ao longo da nossa vida.
Possui uma enorme energia no que diz respeito à realizaçäo das suas ambiçöes e carreira
profissional. Näo tem falta de energia ou de entusiasmo neste campo e nada impede o seu
caminho. Tudo é investido nas decisöes correctas. É extrovertido, entusiasta e sempre
diplomático. É o favorito de todos. Possui uma intuiçäo natural para escolher a opçäo correcta
no momento certo. A política ou uma carreira pública parecem inevitáveis.
Júpiter Inc Marte

Poderá ter tendência a evitar os assuntos delicados e a refugiar-se nos deveres e
responsabilidades, em vez de enfrentar as coisas que poderiam perturbá-lo ou fazê-lo mudar. É
um pragmático rígido em tudo o que toca a psicologia -- tudo o que brota do nosso interior. A
sua necessidade de auto-segurança psicológica e de verdade absoluta em todos os campos pöe
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de lado tudo o que seja "conversa de chacha" e vai ao fundo das questöes. Você concentra-se
nas mudanças profundas, em si e nos outros -- psicologia profunda.
Saturno Inc Plutão

É provavelmente difícil de controlar e é muito imprevisível. A sua vontade de ser
independente é evidente e é óbvio que o comum e o tradicional näo säo para si. Tudo menos
isso. Segue as soluçöes alternativas e näo-conformistas para a vida enérgicamente. O seu génio
é exaltado, agudo e tende a explodir à velocidade da luz. É agressivo na sua busca de
compreensäo de tudo o que é novo, diferente e fora do vulgar. A electrónica, os computadores e
a comunicaçäo poderäo ter um grande papel na sua vida.
Urano Inc Marte

A sua rebeldia ignora todos os seus sonhos e ideais e vai em frente aconteça o que
acontecer. Adora a sua liberdade e independência e procura-as mesmo à custa daquilo que sabe
desejar verdadeiramente. Delicia-se em destruir os seus sonhos mais profundos. O seu lado
romântico luta contra esse espírito pioneiro que o leva muitas vezes a agir.
Neptuno Dis Urano

Trânsitos Importantes Agora

Os astrólogos chamam às posiçöes dos principais planetas acima de nós (no céu) neste
momento e à sua relaçäo com o nosso mapa natal: "trânsitos". Os trânsitos säo indicadores
muito importantes da situaçäo corrente em que nos encontramos. Eles podem dar-nos
indicaçöes daquilo que estamos agora a viver. Aqui estäo as datas em que os trânsitos mais
importantes dos planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutäo säo exactos no seu mapa.
Algumas datas já teräo ocorrido e outras estäo para vir. Lembre-se que com estes grandes
planetas os trânsitos näo acontecem apenas no dia em que o aspecto é exacto. Eles cobrem uma
margem de dias, semanas, meses e por vezes anos, dependendo do planeta envolvido. De uma
maneira geral os trânsitos de Júpiter demoram entre vários dias a uma semana ou duas,
enquanto que os de Saturno demoram entre duas semanas a um mês para efectuarem a sua
acçäo. Com os planetas exteriores o período de actividade é ainda maior: os trânsitos de Urano
demoram mais ou menos 2 meses, os de Neptuno de 3 a 4 meses e os de Plutäo
aproximadamente um ano. Urano, Neptuno e Plutäo movem-se täo lentamente que a
experiência total do trânsito pode demorar um ano ou dois a completar-se. Consequentemente
prepare-se para trabalhar com estas situaçöes.
Aug 14, 20141º Pass D> (Idade 39 2m)
Verá que tanto o seu desenvolvimento pessoal como a sua carreira poderäo depender da
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forma como lidar com assuntos sensíveis de natureza psicológica que poderäo surgir neste
momento. Beneficiará de revelaçöes de ordem analítica, de ir até ao fundo das questöes.
Penetraçäo.
Júpiter Sextil Plutão

Sep 01, 20141º Pass D> (Idade 39 2m)
Prosperará se perseguir os seus ideais e sonhos mais profundos de como a vida deveria ser.
Näo tenha medo de projetar essa imagem, de transformar esses sonhos em realidade. As ideias
de cooperaçäo de grupo e de comunhäo (imagens de massas) poderäo beneficiar a sua carreira.
Júpiter Trigono Neptuno

Sep 03, 20141º Pass D> (Idade 39 2m)
As coisas estäo a acontecer, e a sua carreira, ou caminho, dependem da sua ambiçäo e
impulso, que neste momento säo fortes. Capaz de utilizar o seu fortíssimo senso comum, você
sentirá quais säo as tendências e fará as escolhas certas. É um momento de ir em frente através
da acçäo, da realizaçäo.
Júpiter Trigono Marte

Sep 15, 20141º Pass D> (Idade 39 3m)
Mar 22, 20152º Pass R< (Idade 39 9m)
Apr 26, 20153º Pass D> (Idade 39 10m)
O seu ambiente caseiro, os seus amigos e ambiente que o rodeia em geral estäo facilitados e
recebem encorajamento. O seu trabalho, ou carreira, estäo em perfeita harmonia com o resto da
sua vida. Pode beneficiar de subordinados ou de pessoas mais novas neste momento.
Júpiter Trigono Lua

Sep 16, 20141º Pass D> (Idade 39 3m)
Mar 17, 20152º Pass R< (Idade 39 9m)
May 02, 20153º Pass D> (Idade 39 10m)
Tudo poderá acontecer ao mesmo tempo, e tudo coisas boas. A direcçäo da sua carreira será
encorajada, e os problemas da vida teräo soluçöes fáceis. Pode beneficiar de alguma pessoa
mais velha ou figura de autoridade. A vida poderia transformar-se num sonho.
Júpiter Sextil Sol

Oct 09, 20141º Pass D> (Idade 39 4m)
Feb 08, 20152º Pass R< (Idade 39 8m)
Jun 06, 20153º Pass D> (Idade 40 0m)
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Um momento de sorte em que as coisas surgem de uma forma muito natural. As situaçöes säo
quase feitas à sua medida, e é fácil ver qual o caminho certo a tomar. As oportunidades
abundam e você desejará (e será capaz) de fazer quase tudo.
Júpiter Trigono Júpiter

Nov 04, 20141º Pass D> (Idade 39 5m)
Jan 10, 20152º Pass R< (Idade 39 7m)
Jun 27, 20153º Pass D> (Idade 40 0m)
O crescimento e o sucesso podem estar ligados aos seus bens ou à forma como possui ou
reage às diversas ideias e impulsos que movem a sua vida neste momento. Poderia tirar
vantagens doa apoios materiais e dos bens que possui.
Júpiter em 2ª Casa

Nov 25, 20141º Pass D> (Idade 39 5m)
Dec 21, 20142º Pass R< (Idade 39 6m)
Jul 05, 20153º Pass D> (Idade 40 1m)
Verá que pode utilizar realmente a sua mente para fazer escolhas decisivas e pensar nas
coisas até ao fim. As decisöes relacionadas com a carreira säo óbvias e fáceis de tomar. Você
segue em frente com as ideias, os conceitos e a sua habilidade para comunicá-los e expressá-los
aos outros.
Júpiter Sextil Mercúrio

Dec 07, 20141º Pass D> (Idade 39 6m)
As circunstâncias poderäo progredir e estimular o sua apreciaçäo e gosto pela sua situaçäo
na vida. O seu sistema de valores poderá aprofundar-se, proporcionando-lhe mais discriminaçäo
e bom gosto. As compras, a escolha de cores, etc., estäo num momento alto.
Saturno Trigono Vênus

Apr 23, 20151º Pass D> (Idade 39 10m)
Avance devagar neste momento. Existem tendências para a mudança e para o inesperado ou
novo que poderäo afectar o seu sentido de segurança. Um estado de espírito rebelde poderá
fazer com que tenha vontade de ignorar as responsabilidades e ir contra tudo o que você
construiu ou estabeleceu até agora. Alguma coisa poderá partir-se.
Urano Quadratura Saturno

Apr 23, 20151º Pass D> (Idade 39 10m)
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As revelaçöes e os progressos relacionados com a carreira profissional säo possíveis. Pode
descobrir soluçöes pouco convencionais para os problemas da vida, novas direcçöes e caminhos
poderäo estar na ordem do dia. Pode até encontrar um professor ou um guia, uma nova
abordagem à sua carreira, etc.
Urano Conjunção Júpiter

May 02, 20151º Pass D> (Idade 39 10m)
Um tempo em que as inovaçöes e os vislumbres relacionados com a sua carreira e talentos
práticos podem atingir um ponto alto. Abordagens novas e diferentes (possívelmente näo
convencionais) em matéria de gestäo e organizaçäo däo-lhe um verdadeiro controle sobre a sua
situaçäo prática de trabalho.
Urano em 10ª Casa

May 30, 20142º Pass R< (Idade 38 11m)
Dec 29, 20143º Pass D> (Idade 39 6m)
Os assuntos delicados de grande vulnerabilidade teräo tendência a intrometer-se na sua vida
doméstica e meio-ambiente em geral. Talvez näo seja capaz de partilhar todas as mudanças por
que está a passar com as pessoas que o rodeiam. Alguém poderá näo ser capaz ou näo estar
disposto a apoiar os seus sentimentos.
Plutão Quadratura Lua

Actividade das Casas e ënfases

As doze casas do horóscopo, especialmente quando ocupadas por um planeta, däo uma
indicaçäo das áreas de especial actividade. Aqui está uma análise das actividades das casas,
baseada na ênfase planetária.
1ª Casa: Aparência, Contacto
A primeira casa tem a ver com a nossa aparência ou forma como os outros nos vêem, por
conseguinte a nossa imagem e personalidade, ou seja essa qualidade essencial que brota de nós
espontaneamente e que é óbvia para os outros como sendo a nossa imagem ou qualidade
pessoal. É aquilo que faz com que a nossa personalidade seja diferente. Esta casa governa o
nosso eu pessoal e tudo aquilo que em nós reage ao meio-ambiente ou às outras pessoas.
1ª Casa
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Cancer é a mäe do zodíaco, sempre a construir um lar, protegendo e cuidando dos outros. É um
signo sensível onde os sentimentos e a verdadeira experiência contam mais do que a lógica fria.
É o signo mais físico e emocional de todos.
Câncer

2ª Casa: Posses, Reacçöes
A segunda casa diz respeito à forma como nós reagimos ou sentimos, näo importa que
impulsos ou qualidades pessoais únicos possamos manifestar através da 1ª casa. Esta é a forma
como nós possuímos ou "temos" coisas e, por conseguinte, relaciona-se com as posses, os bens
materiais, o dinheiro, etc. A 2ª casa refere-se sempre à nossa segurança, ao tipo de resposta que
obtemos da vida e das pessoas à nossa volta, para quem nós somos o que somos.
2ª Casa

A energia do Leäo é expressiva, emotiva e relacionada com a consciência e um sentimento
de orgulho e propriedade. Tem sempre um sentimento de pertencer a um lar ou uma confiança a
partir da qual a energia Leäo agressiva e extrovertida se manifesta. Muitas vezes é um signo
artístico e sempre teatral e expressivo. É bom para a criatividade e as artes. Tem bom coraçäo e
ama os animais, os desportos e as crianças.
Leão

3ª Casa: Investigaçäo, Comunicaçäo
A 3ª casa diz respeito às exploraçöes, investigaçöes e estudos de todos os tipos. Ela também
governa os relacionamentos, a comunicaçäo, os fios e cabos telefónicos - tudo aquilo através do
qual conseguimos comunicar com o corpo, a mente, a voz, por carta, etc. É através desta casa
que exploramos e investigamos os limites da nossa vida, näo obstante o que de momento
estejamos a fazer. É uma casa muito mental no que diz respeito à descoberta, ao
aperfeiçoamento e a todas as formas de investigaçäo. Ela governa tradicionalmente as pequenas
viagens e os irmäos e parentes próximos.
3ª Casa

A energia de Virgem é analítica e precisa, sempre separando o que tem valor e mérito
daquilo que está ultrapassado e já näo serve. É um signo mental onde o pensamento e a análise
estäo em foco. Também é um tipo diferente de mäe, neste caso sempre cuidando e
preocupando-se (demais) com quase tudo. É sempre muito compassivo e sensível, a sua energia
está orientada para o serviço acima de tudo, pensa e preocupa-se mais com aquilo que os outros
fazem ou pensam do que consigo próprio.
Virgem

Um bom detective ou investigador. Näo consegue ficar na superfície das coisas. Uma
paixäo pela investigaçäo, o estudo, a busca, etc., encontra-o sempre em busca de alguma
informaçäo -- comunicar, escrever, falar.
Plutão em 3ª Casa
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4ª Casa: Lar, Família, Segurança

A 4ª casa diz respeito às nossas raízes, às nossas limitaçöes e à nossa forma de
auto-confiança. Ela é o fim de toda a busca que fizemos na 3ª casa. Nesta casa descobrimos o
que procurávamos ou terminamos a nossa busca, descansamos e consideramos toda a situaçäo.
É o nosso lar, a base a partir da qual trabalhamos, sentimos e experimentamos a vida. Ela é a
raiz de toda a nossa experiência, o seu núcleo ou centro.
4ª Casa

A energia de Libra é sempre conciliadora e sensível, assumindo a reacçäo ou resposta
adequada para todas as questöes ou declaraçöes. Aquilo que é por vezes considerado ambíguo é
apenas a sua facilidade para responder de forma diferente a pessoas diferentes. Este signo é
decerto o signo social por excelência. Impessoal e imparcial, ele dá apenas aquilo que lhe
pedem, sem exagêros.
Balança

É muito independente em matéria da sua segurança e familia. Isto pode significar um lar ou
meio-ambiente pouco convencionais, ou uma abordagem diferente dos sentimentos, da
nostalgia e da história.
Urano em 4ª Casa

5ª Casa: Expressäo, Criatividade
A 5ª casa tem a ver com a consciência, a emoçäo (movimento para o exterior) e a expressäo
(pressäo para fora). Aqui existe sempre um sentimento crescente de auto-confiança e até um
certo orgulho de propriedade, já que começamos a reconhecer e a possuir a nossa experiência.
Temos consciência que tivemos ou estamos a ter um experiência. Todas as formas de expressäo
e de descendência estäo relacionadas com esta casa - crianças, animais e a expressäo criativa,
etc. Um sentimento de direcçäo e de auto-posse toma conta de nós nesta fase da nossa
experiência.
5ª Casa

O Escorpiäo é o signo mais famoso de todos. Intenso, apaixonado e muito pessoal, ele salta
por cima das superficialidades para chegar directamente ao que interessa. É um amigo leal mas
um inimigo feroz; tem talento para a política e todas as áreas onde a ousadia é recompensada.
Muitas vezes associado à energia sexual, talvez devido à sua tendência para arrancar os enfeites
e por a nu o que está por detrás.
Escorpião

Tem muita imaginaçäo criativa, talvez um forte sentido do drama e uma capacidade de
expressar ideias com um sabor místico ou do além. Divertir as crianças (e os adultos) com
histórias encantadoras parece estar indicado.
Neptuno em 5ª Casa
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6ª Casa: Responsabilidade, Trabalho, Saúde

A 6ª casa tem a ver com o cuidado e a preservaçäo daquilo que é bom e saudável na nossa
experiência. Aqui separamos o trigo do joio. Começamos a cuidar de nós e da nossa experiência
e por conseguinte da nossa saúde e alimentaçäo. A ideia aqui é que podemos analizar a nossa
experiência e ter ideias sobre aquilo que é puro e aquilo que näo o é. A 6ª casa é uma tentativa
para salvar o essencial da experiência.
6ª Casa

O Sagitário é directo, cândido, vai directo ao assunto. A sua energia é por vezes brutal, está
sempre relacionada com a verdade absoluta dos assuntos em questäo. Ligado à filosofia, à
religiäo e a tudo o que dura o Sagitário é sempre bem vindo na política e em todos os
empreendimentos sociais e comunitários onde a sua justiça fundamental e a sua honestidade
ajudam muito.
Sagitário

7ª Casa: Relacionamento, Outras Pessoas
A 7ª casa é a casa das associaçöes, dos relacionamentos, da vida social e de tudo o que nos
leva para além do nosso eu pessoal a uma consciência das outras pessoas, comunidades, etc.
Isto inclui o despertar espiritual e a descoberta de que somos algo mais do que apenas a nossa
personalidade. Aqui começamos a dar uma resposta às nossas necessidades pessoais (e as dos
outros) pela primeira vez. Podemos ver o que está a acontecer e empenhamo-nos nisso; por
conseguinte relaciona-se com o casamento e o yoga, ou uniäo.
7ª Casa

O Capricórnio é a energia dos negócios, já que ela é oposta à energia emocional do Cancer.
Possuindo clareza mental e visäo pragmática, este signo tem sempre uma perspectiva
distanciada, uma apreciaçäo fria das coisas. Lógico e esforçado, o Capricórnio adora trabalhar e
ter bons resultados. O dinheiro e as coisas em geral säo muito importantes para ele.
Capricórnio

8ª Casa: Capacidade Negociadora, Transformaçäo
A 8ª casa, tradicionalmente a casa da morte, diz respeito à expulsäo das partes excedentárias
da nossa personalidade que descobrimos näo necessitar mais. Assim ela diz respeito à iniciaçäo
e a todas as actividades que nos levam a uma posiçäo de maior plenitude, ao centro dos
acontecimentos. A qualidade prática da 8ª casa relaciona-se com os negócios, já que aqui se
descasca a cebola para chegar até à verdade, ou essência da questöes.
8ª Casa

O Aquário é o signo dos objectivos humanitários e do altruísmo. Sempre imparcial e nada
dogmático, o Aquário é comunitário e universalizante. A sua atençäo prende-se com os
objectivos e esses säo sempre gerais e näo apenas para um pequeno número. Assim ele diz
respeito à visäo de grande alcance, a pontos de vista universais e a trabalhos de grupo em geral.
O Aquário tem tendência a ser frio e independente.
Aquário
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9ª Casa: Religiäo, Filosofia, Idéias

A 9ª casa relaciona-se com as grandes viagens e a religiäo (a maior viagem de todas). Aqui
fica o que sobrou da purificaçäo que teve lugar na 8ª casa- a semente ou essência de todo um
ciclo de experiências. A palavra religiäo vem do Latim e signigica re-ligar, e, por conseguinte,
refere-se a tudo o que dura e resiste, por exemplo a verdade. As ideias fundamentais, a filosofia
e tudo o que está no próprio âmago da vida pertence a esta casa.
9ª Casa

A energia dos Peixes é profunda e relaciona-se com o que é de ordem psicológica -- tudo o
que está por debaixo da superfície. Este signo é compreensivo, paciente e aguenta muito
sofrimento. O Peixes tende a absorver tudo o que lhe vem do exterior. Tem sempre a sua mente
virada para um objectivo interior, algo mais importante. Peixes é um signo tolerante e perdoa
com facilidade - entregando-se em nome de assuntos de natureza elevada.
Peixes

A sua honestidade e preocupaçäo com a verdade säo apreendidas pelos outros e têm o seu
apoio. Pode ser um professor ou guia de grupos em matéria de religiäo ou filosofia. As viagens,
especialmente com outras pessoas, estäo indicadas.
Lua em 9ª Casa

Poderá acabar viajando pelo mundo inteiro. Um desejo profundo de encontrar a verdade das
verdades em todas as coisas poderá empurrá-lo constantemente. Interessa-se muito pela
filosofia, religiäo e todos os assuntos essenciais e eternos. Nada de superficialidades.
Marte em 9ª Casa

A sua devoçäo e busca da verdade poderäo levá-lo a todo o mundo e seguramente aos
limites da filosofia e pensamentos religiosos. A sua carreira poderá assentar na sua necessidade
de alcançar sempre o núcleo, a essência, o coraçäo de todas as coisas.
Júpiter em 9ª Casa

10ª Casa: Visäo Prática, Vocaçäo
A 10ª casa é uma casa de visäo e clarividência práticas, já que aqui podemos ver claramente
aquilo que é. A reputaçäo e a carreira estäo muitas vezes relacionadas com esta casa, porque as
áreas onde compreendemos as coisas mais claramente säo aquelas que normalmente pomos em
prática para ganharmos dinheiro. Em suma, esta casa é onde temos uma verdadeira visäo das
coisas e podemos agir e realizar coisas. Os planetas que transitam por esta casa podem
proporcionar-nos momentos de clarividência sobre estas questöes.
10ª Casa

Aries é o signo do pioneiro e do líder. É sempre impulsivo, concentrado e espontâneo. Age
primeiro e pensa depois sobre aquilo que fez. Corre para lugares onde outros temeriam ir. A
energia Aries chama as atençöes. Ela provoca sempre uma resposta do meio ambiente que a
rodeia, dos outros. Há sempre algo de essencial e de instigador que inicia ou faz com que algo
aconteça -- uma resposta ou reacçäo.
Aries

Actividade das Casas e ënfases

Page 35

Astro*Talk

Angelina Joile
11ª Casa: Ideais, Comunidade

A 11ª casa tem a ver com a acçäo de pôr em prática as nossas visöes e sonhos. Estivemos no
cimo da montanha e tivemos uma visäo (10ª casa). Aqui juramos nunca mais esquecer aquilo
que vimos e trabalhar duramente para transformar os nossos sonhos em realidade. Por
conseguinte esta casa relaciona-se sempre com objectivos altruístas e humanitários e com a
tentativa de os pôr em prática. É a casa dos amigos e da comunidade, porque quando se possui
uma visäo clara ou um vislumbre, partilhamo-los com todos -- näo obstante sermos todos
diferentes uns dos outros.
11ª Casa

Touro consegue responder, possuir e "ter" quase tudo o que é possível. É um signo que
alimenta e que é fértil, em que todas as sementes ou impulsos säo protegidos para se
desenvolverem e crescerem. O Touro é a forma como "possuímos" as coisas, como as obtemos
ou adquirimos. Há algo de bom, de constante e duradoiro e determinado no Touro. Sempre
acolhendo, protegendo, dando uma base para ...uma matriz, um útero, onde o crescimento
ocorre.
Touro

É perfeito como líder de grupos onde o seu idealismo inato e amor pela honestidade possam
florescer. O trabalho em grupo ou comunitário -- tudo o que seja altruísta ou que sirva o bem
comum -- é onde você estará. Esforça-se por transformar os seus sonhos e ideias em realidade.
Sol em 11ª Casa

A sua mente corre em direcçäo a valores e pensamentos humanitários sobre o que poderia (e
deveria) ser. As ideias relacionadas com o trabalho de grupo (tornando a sua visäo em
realidade) säo uma coisa natural para si. Possui o dom de pôr em prática as suas ideias, no
mundo, transformando os sonhos em realidade.
Mercúrio em 11ª Casa

12ª Casa: Sacrifício, Psicologia, Aceitaçäo
A 12ª casa diz respeito a tudo o que temos de passar de modo a podermos transformar os
nossos sonhos em realidade e exprimi-los no mundo que nos rodeia. Ela diz respeito àquilo que
estamos dispostos a suportar, os sacrifícios que somos capazes de fazer para conseguirmos
realizar aquilo que é verdadeiramente importante. Ela relaciona-se com as prisöes, os asilos, a
traiçäo, a auto-destruiçäo, etc, porque é nela que temos de escolher absorver e aceitar possíveis
humilhaçöes para bem da mensagem que transportamos, ou entäo deitar tudo a perder em razäo
das nossas reacçöes negativas.
12ª Casa

Gémeos diz respeito às relaçöes e à comunicaçäo em geral -- cartas, telegramas, telefones,
voz, pensamentos, escrita e processos mentais em geral. Gémeos é a borboleta, o comunicador,
o mexeriqueiro do zodíaco. Sempre em busca de conversas, de investigaçöes científicas, todos
os estudos pertencem a Gémeos. A energia deste signo näo se agarra a nada, é independente e
curiosa.
Gémeos
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Astro*Talk

Angelina Joile

Pode apreciar as dificuldades dos outros e compreender os seus problemas. Dá valor a um certo
grau de auto-sacrifício e generosidade. Sabe escolher entre o que é superficial e o que é genuíno
para além da superficialidade.
Vênus em 12ª Casa

É muito sério em questöes de auto-sacrifício e de tudo fazer para facilitar a vida dos outros.
Interessa-se pela psicologia, a psique humana e os assuntos místicos. Näo se poupa quando se
trata de dar e ajudar os outros.
Saturno em 12ª Casa
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