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HORÓSCOPO DO HOMEM
Conheça-os para entendê-los!
A Astrologia é um conjunto de conhecimentos e informações que tem sido
registrado desde os primitivos sumerianos, há 5.000 anos antes de Cristo. Nesses
milênios, as relações existentes entre os astros e o ser humano foram descobertas
e estudadas a fundo, resultando em todo um conteúdo de grande utilidade e de
grande profundidade que serve, aos mais atentos, como um guia e um roteiro de
vida. Dito desta forma, pode parecer um tanto exagerado, mas, ao agrupar
virtudes e defeitos do ser humano em cada um dos signos, características essas
que são comuns e isso já não se pode negar, a Astrologia oferece a cada ser
humano a possibilidade de se aperfeiçoar, desenvolvendo suas virtudes e
corrigindo seus defeitos.
Ora, um leitor, ao analisar sua personalidade e perceber, por exemplo, que é
muito possessivo e ciumento, conscientizando-se disso e reconhecendo isso,
poderá trabalhar sua conduta de forma a não se deixar dominar por essas
características negativas, pois sabe que elas lhe são prejudiciais. Se insistir em
cultivá-las, é um problema dele, de sua consciência, mas estará em suas mãos
dominar-se e aprimorar-se como pessoa.
Por outro lado, a Astrologia é uma ciência exata que pode ser generalizada
em muitos aspectos, e ampliada ainda mais em outros, fornecendo elementos
adicionais para o perfeito entendimento da personalidade de alguém. Signos
ascendentes, a posição do céu no momento do nascimento, os astros que
influenciam e regem os signos, tudo isso acrescenta características que são
peculiares a cada ser humano. Algumas relações entre os signos, por exemplo,
com respeito ao amor e ao sexo, são gerais e servem como um guia simplificado.
Recomenda-se, porém, um pouco de cautela, jamais levando isso ao pé da letra,
pois aqui também certas características podem alterar o resultado final. Ao se
descobrir que um signo não combina com um outro, isso não quer dizer que as
pessoas desses signos devam ser inimigas ou que jamais se entenderiam juntas. O
que ocorre é que possuem características antagônicas que podem separa-los, mas
que são perfeitamente superáveis, dependendo da maturidade de cada um, do
discernimento e do bom senso.
Uma pessoa que tenha nascido num momento em que a Lua estava surgindo
no céu, por exemplo, agregará a sua personalidade características próprias de
Câncer. Isso pode abrandar uma natureza aventureira e conquistadora e fazer com
que se apegue mais a uma determinada pessoa, sendo fiel
A Astrologia, com base na posição dos astros, faz uma leitura do céu, coleta
dados e fornece, assim, uma importante colaboração para o autoconhecimento do
homem. Como já dizia Platão: "O que está em cima está em baixo." Para os
habitantes da Mesopotâmia, os astros eram divindades. Origina-se daí, portanto, a

correspondência entre os acontecimentos e os fatos que determinam os destinos
humanos e a posição ou variações de posição de cada astro. Essa observação
começou a ser levada a efeito, metódica e cientificamente, pelos sacerdotes
caldeus. Da Mesopotâmia, a Astrologia passou para a Grécia. No Império
Romano recebeu grande atenção.
Até o século XII, manteve-se em estado rudimentar na Europa. Apenas com
a introdução de textos árabes na Europa Cristã, por volta dos séculos XII, XIII e
XIV, é que a Astrologia passou a ter um cunho mais científico, tornando-se então
objeto de estudo de muitos pesquisadores sérios e famosos. Homens como Kepler
e Galileu, que foram, pode-se dizer, fundadores da Astrologia científica. Durante
a Idade Média, aliás, esta ciência era condenada pela Santa Inquisição. No
período Renascentista, a Astrologia foi levada em grande consideração, passando
os astrólogos a serem consultados constantemente pelos príncipes e monarcas,
que desejavam orientações.
Na modernidade, a Astrologia conquistou definitivamente seu espaço entre
as Artes e as Ciências mais respeitáveis e úteis à humanidade. Hoje, podemos ter
acesso à todos os seus benefícios livremente. Seus conceitos milenares estão
obtendo comprovações cientificas com as recentes descobertas da era atômica. Ao
nascer, cada indivíduo já porta seu tipo astral herdado dos antepassados e
adquiridos no momento da concepção. O horóscopo, através da observação das
posições astrais tomadas no dia do nascimento e posterior estudo no cômputo
geral da influencia maléfica ou benéfica sobre o destino, pode descortinar o futuro
de cada um. Desta forma, a Astrologia serve como guia no caminho que cada
pessoa traçará ao longo de sua existência.
Sabemos que nada é imutável e absoluto, tudo se transforma o tempo todo.
Com a orientação segura do conhecimento contido no Horóscopo do Zodíaco,
cada pessoa estará melhor preparada para enfrentar a vida, buscar e gozar a
merecida felicidade.
Encontramo-nos às portas da Era de Aquário e os astros acenam com um
processo acelerado que levará o planeta a grandes transformações, onde valores e
comportamentos mais sadios prevalecerão. Os seres encontrarão a consciência de
que o universo é uno em cada uma de suas partes, a sobrevivência deixará de ser
um problema e a mente alcançará o equilíbrio tão desejado. Nossa vida está em
intima ligação com as forças superiores que governam o universo, nosso êxito
depende diretamente da convivência harmoniosa com a energia telúrica e
cósmica.
As Eras Astrológicas já registradas remontam a 10.000 A.C. e foi a Era de
Leão, quando o homem deixou sua condição de animal e passou a utilizar a
natureza de forma racional, plantando, criando animais e aprendendo a polir a
pedra para transformá-la em ferramentas e utensílios domésticos. Essa era durou
2.000 anos e terminou em 8.000 A.C. Na Astrologia, um Grande Ano equivale a
doze Eras ou Grandes Meses, cada um com duração de aproximadamente 2.000
anos, regidas por signos, em sentido decrescente. Cada uma dessas Eras é
marcada por fatos relevantes para a História da Humanidade e tem acontecido
numa gradativa evolução.

A segunda Era registrada foi a de Câncer, de 8.000 a 6.000 A.C., quando o
homem deixou as cavernas e começou a construir habitações, organizando-se
socialmente. A Era de Gêmeos, de 6.000 a 4.000 A.C. é marcada por uma das
grandes conquistas do homem, a escrita, que lhe permitiu deixar gravadas as suas
ideias e a memória dos povos. Touro foi a Era seguinte, de 4.000 a 2.000 A.C.,
período do surgimento das grandes civilizações, da construção das grandes
cidades e do progresso material. Regido por Marte, de 2.000 a 0 A.C., a Era de
Áries foi marcada pelas grandes lutas, pelas invasões e pelas conquistas,
presenciando o surgimento de uma das mais importantes culturas de todas as Eras,
a grega. A Era de Peixes, de 0 a 2.000 D.C., com seu caráter nitidamente
religioso, presenciou o nascimento do cristianismo, que revolucionou as relações
do homem com a divindade, sendo o próprio símbolo de Peixes também o
símbolo secreto da fé cristã, nos primeiros tempos.
Encontramo-nos agora na Era de Aquário, que se estende de 2.000 a 4.000
D.C, que prevê grandes conquistas e descobertas no campo da ciência e do
espírito, com a afirmação de verdades eternas, abafadas ou ocultas por muitos e
muitos séculos. Essa Era de grande desenvolvimento levará o homem ao encontro
de seus irmãos no Cosmos e tanto pode trazer a paz e a harmonia permanente,
como pode levar à destruição do planeta. A grande preocupação com o futuro
deverá ser desencadeada logo nos primeiros anos da Era de Aquário, antes que
seja tarde demais para reverter o processo inexorável de aniquilamento das
reservas de água, ar e vida em todo o planeta. Se teremos ou não uma Era de
Capricórnio, a partir de 4.000 d. C. , só o tempo dirá, mas as primeiras décadas do
próximo milênio permitirão uma visão desse futuro.
Ramatís afirma que "os astros predispõem, mas não dispõem". Segundo ele,
"os astros apenas estabelecem campos magnéticos favoráveis ou desfavoráveis,
que podem estimular ou reprimir as paixões humanas. A contínua expansão do
espírito para maior área de consciência espiritual liberta-o, gradativamente, das
influências magnéticas nefastas, porque extingue no homem o cortejo de paixões
inferiores, que fazem dele verdadeiro "condensador" de vibrações astrológicas
prejudiciais. As almas decididas, de vontade poderosa, realizam destinos
superiores, mesmo sob a má influência dos astros, assim como o lírio, embora
sob o influxo deletério do charco, se transforma numa flor imaculada."
Torna-se mais fácil, assim, entender a ação dos astros em relação ao homem,
predispondo, mas não impondo padrões de comportamento. Isso se explica de
forma ainda mais clara quando analisamos, por exemplo, o temperamento recluso
e fechado de Capricórnio. Esse apego à reclusão é próprio do capricorniano, mas,
uma vez ciente disso e sentindo necessidade de expandir seus horizontes, ele terá
de trabalhar seu caráter introvertido para adaptá-lo ao mundo exterior. Frisa-se, no
entanto, que ele apenas fará isso se assim o desejar, pois caso não queira mudar de
comportamento, nenhum amigo, familiar, professor, astrólogo, vidente ou mago o
fará sair de sua caverna.
Os signos são influenciados por planetas, cujas características lhes são
transmitidas. Nessas características estão incluídos os defeitos e as virtudes.
Conhecer a fundo seu signo é importante, na media em que você se conhece mais

profundamente, tomando conhecimento de virtudes e defeitos que até então
estiveram ocultas de você mesmo. Em cada ser, existem pelo menos quatro
pessoas diferentes. A primeira, é a pessoa que você conhece e que todos
conhecem. A segunda, é a pessoa que só você conhece, pois há muitas coisas de
você que esconde ou precisa esconder dos outros. A terceira pessoa é o que os
outros conhecem de você e você desconhece, pois não pode se ver nem se analisar
por todos os ângulos. A quarta e última pessoa, finalmente, é aquela que nem
você nem as outras pessoas conhecem, que se oculta em seu subconsciente e é
imprevisível para todo mundo.
Assim, às vezes alguém faz uma observação a seu respeito e você se recusa a
aceitar aquilo como verdade. O que ocorre é que essa pessoa apenas comentou
uma observação ou uma percepção dela, pessoal, que não faz parte do seu
repertório a respeito de si mesmo. Da mesma forma, quando num manual de
astrologia você se depara com virtudes e defeitos e seu signo e não concorda com
eles, tenha em mente aquela quarta pessoa que você é e cujas características estão
ocultas em seu subconsciente, podendo aflorar a qualquer momento ou aflorando
sem que você o perceba.
Longe de ser um sistema mágico de previsões, a Astrologia é uma ciência do
autoconhecimento. Conheça-se, portanto, e aproveite para conhecer seus
semelhantes. As características gerais de cada signo, a maneira como lida com as
emoções e como se relaciona com o sexo oposto podem ser um grande aliado no
trabalho de sedução e conquista da pessoa amada. Se ele é ciumento, procure não
dar motivos para o ciúme, mas estimule-o a entender e lidar com isso,
controlando-se também. É onde entra o princípio da maturidade e do bom senso.
E ninguém quer se relacionar com pessoas imaturas e inconsequentes, pois é
tempo perdido e sofrimento certo.
Todas essas informações podem, portanto, ser usadas para você conquistar o
homem de seus sonhos, bastando descobrir seu signo. A partir daí, verifique quais
são as características gerais desse signo, quando se trata de amor e de sexo. O que
o agrada, o que o excita, como prende-lo, tudo isso pode ser conhecido e aplicado
com sucesso, garantindo a conquista. Veja também como o signo dele se relaciona
com o seu signo, que arestas precisam ser aparadas ou que pontos fortes devem
ser preservados e incentivados. Aproveite e conheça as características de seu
signo, analisando seus pontos fortes e fracos, trabalhando depois para o seu
autoaperfeiçoamento, como forma de oferecer ao homem amado o melhor de
você. É a melhor maneira de prendê-lo definitivamente.
Quando um casal se encontra e começa um namoro, marca-se o início de
uma fase de descobertas e de vivência de sentimentos e sensações. É o início do
relacionamento, que caminhará rumo à maturidade, podendo, eventualmente,
levá-las ao casamento ou a uma relação estável e duradoura. As primeiras
sensações e as emoções até então desconhecidas serão vivenciadas nesse
momento e tudo isso precisa acontecer num clima de responsabilidade. Trata-se
de uma situação nova na vida das duas pessoas. O tipo de emoções envolvidas
nessa nova fase é igualmente novo e precisa ser experimentado com moderação,
pois além do prazer e da felicidade, uma relação traz consigo alguns aspectos

negativos, como dor, sofrimento, traição e outros, resultado direto na boa ou da
má sorte que, com certeza, acabam acontecendo em todo e qualquer
relacionamento.
Muito sofrimento, no entanto, pode ser evitado, caso a maturidade desse
relacionamento e o conhecimento um do outro possam ser acelerados. É nesse
momento que a Astrologia, com seu conteúdo de informações, pode facilitar o
trabalho de aproximação e de entendimento, dando um pouco mais de segurança
às pessoas, ao mesmo tempo em que as predispõem a vivenciar essa fase sem
correr grandes riscos nem sujeitar-se a algum sofrimento inesperado.
Não se pode, também, desvincular o amor do sexo. Junto com o amor, vem o
desejo, que é uma consequência natural do primeiro. O desejo leva ao sexo e o
sexo complementa o amor. Não há como considerar o amor sem o sexo, pois
estaríamos privando o amor de sua consumação. Uma simples visão do momento
mágico de uma cena de amor consumada é o bastante para se perceber o alto
significado da entrega total: Os dois corpos nus, despidos das conveniências, das
barreiras, dos empecilhos, buscando dar um ao outro sua essência: o prazer. Ao
dar prazer, a pessoa estará, ao mesmo tempo recebendo prazer. Ao dar, ela
estabelece a troca, a mútua entrega e a mútua preocupação. Ao dar felicidade,
ganha ela o direito de receber e viver momentos que devem ser vividos
intensamente e guardados na lembrança como momentos mágicos, como joias
raras de uma existência.
O perfeito entrosamento sexual, no entanto, é alcançado com o
conhecimento do parceiro. Você poderá queimar etapas e ganhar tempo
conhecendo os aspectos sexuais, as preferências, virtudes e defeitos de seu
homem através da Astrologia. Tudo o que precisa saber para isso está nas páginas
que se seguem. Aproveite esse conhecimento e seja feliz.

ÁRIES
21 de março a 20 de abril.
O SIGNO
Este signo é representado pelo Carneiro, de natureza marcada pela energia,
pela fogosidade, pela inquietação e pela aridez. Em tudo que faz sabe temperar

muito bem sua aridez com o calor. É considerado um signo diurno e positivo ou
masculino, guiado por Marte, que Marte representa a energia, a agressividade,
característica do guerreiro ou da pessoa sempre em movimento, avessa a tudo que
for rotineiro ou não representar um desafio, mais físico do que intelectual. Revela
gosto pela evidência e pelo brilho, necessitando estar sempre no centro das
atenções e brilhar mais do que todos, o que o torna individualista, mas cheio de
entusiasmo. As influências de Vênus atingem-no principalmente no aspecto
físico, já que todo e qualquer envolvimento emocional ou manifestações de
carinho e sentimento não são o forte dos nativos de Áries. Com sua energia
sempre constante, preferem se dedicar à satisfação dos sentidos do que aos
prazeres da sedução e da conquista.
RELACIONAMENTO COM OUTROS SIGNOS
Áries com Áries: esta relação é o que se pode chamar de um cabo de guerra.
Se um não se submeter, vai ser difícil dar certo.
Áries com Touro: uma das relações mais perfeitas do Zodíaco, em que a
jovialidade completa a lentidão.
Áries com Gêmeos: ligação muito difícil, pois os dois tendem a ser infiéis.
Áries com Câncer: o temperamento forte de Áries se impões adequadamente
sobre a necessidade de proteção de Câncer.
Áries com Leão: tem tudo para dar certo, se Áries abrir mão das atenções em
benefício de Leão, que saberá retribuir.
Áries com Virgem: Virgem vai querer mandar e Áries vai querer dominar.
Não vai ser agradável ficar por perto.
Áries com Libra: a doçura de Libra encanta Áries e ele agradece com o
melhor de seus desempenhos sexuais. Excelente!
Áries com Escorpião: o ciúme excessivo de Escorpião em pouco tempo
esgota a paciência de Áries.
Áries com Sagitário: ambos adoram a liberdade e não aceitam se submeter.
Possível na meia-idade.
Áries com Capricórnio: uma relação que pode funcionar no aspecto sexual,
mas isso é muito pouco para sustentá-la.
Áries com Aquário: união possível com a renúncia de uma das partes, mas
quem sabe por quanto tempo conseguirá isso?
Áries com Peixes: Áries é agressivo demais para a docilidade de Peixes, que
não suportará isso por muito tempo.
O HOMEM DE ÁRIES
O ariano é impulsivo e inquieto, com a grande virtude de conseguir esquecer
rapidamente uma paixão, para se atirar a uma outra com a mesma rapidez. Detesta
mulheres mandonas e se não tiver o controle da relação, vai ser difícil prendê-lo.
Ele logo se sentirá sufocado e partirá à procura de uma outra mulher. É o tipo do
conquistador persistente, que acaba ganhando pelo cansaço, pois não desiste
facilmente, nem se deixa intimidar pela concorrência. Sua agressividade no amor
atrai e encanta. Se uma mulher precisar de um homem que se esconda num

armário, deve procurar por um ariano. Ele se dispõe a qualquer tipo de aventura
para agradar ou surpreender uma mulher. Sabe como enfrentar seus rivais, em
todos os sentidos. Persegue-os sem dar trégua, sendo agressivo e mordaz ao
extremo, não deixando passar a menor chance que for para ridicularizar aqueles
que tentam enfrentá-lo. Na cama é sempre surpreendente, pois vive com a
sensualidade à flor da pele. Está sempre à procura de uma novidade, seja em
relação ao ambiente, seja em relação a algum acessório ou alguma surpresinha,
daquelas que deixam as mulheres sem fôlego e submissas a seus pés.
Conhece e usa como ninguém a arte da lisonja e sabe as palavras certas para
provocar e excitar. Embora se excite com facilidade ou quase que instintivamente,
consegue ser um excelente parceiro na cama, pois sabe o momento de agir em
cada etapa de um encontro amoroso, jamais se antecipando a sua companhia. Para
conquistá-lo, uma mulher tem que apelar para a vaidade dele, mas deve fazer isso
com classe e sem exageros, pois o ariano é muito sutil e rápido nas suas deduções.
Mentir, enganar ou tentar trapaceá-lo pode ser um jogo muito perigoso, pois ele
jamais deixará por menos e saberá transformar como ninguém uma atração
apaixonada numa atração fatal. Não é o tipo de homem que deixa para beijar ou ir
para a cama no segundo encontro. O fato de sair com uma mulher já é sinal de
aceitação e de que seu jogo de sedução funcionou. Demorar-se ou tentar controlálo através disso não dará certo. Da mesma forma, tentar fazer guerra de sexo com
um homem de Áries é como dar-lhe carta branca para sair à procura de outra, pois
é exatamente isso o que ele fará. A mulher que souber mantê-lo cativo vai se
surpreender a cada novo dia com o inesgotável potencial sensual e com a
vitalidade sexual incansável desse garanhão do Zodíaco.

TOURO
21 de abril a 20 de maio
O SIGNO
O símbolo deste signo é o touro, o que dá logo a ideia de robustez, força,
capacidade de trabalho e fertilidade, além do impulso sexual. É um signo noturno
e negativo ou feminino, o que lhe tira todo o caráter belicoso e agressivo, dandolhe a natureza amorosa e gentil, característica dos protegidos de Vênus. Seus

nativos não são dados a fantasia, tendo os pés sempre muito presos à Terra e à
realidade, fazendo com que sejam sempre pessoas confiáveis.
O signo influencia também no sentido material, tornando-o apegado ao
desejo de riqueza e conforto, bem como aos investimentos sólidos, em detrimento
daqueles mais compensadores, mas arriscados. Pacientes e virtuosos, apreciam a
beleza e dão valor às coisas artísticas, mas são conservadores em seus gostos. A
calma, que faz dele um signo afável, esconde a agressividade capaz de explodir e
se manifestar inesperadamente, quando provocado ou quando tirado do sério. As
coisas da terra e da natureza exercem um fascínio muito grande e normalmente
não resistem ao desejo de ter seu pedaço de chão, dedicar-se à lavoura ou à
pecuária ou à piscicultura.
RELACIONAMENTO COM OUTROS SIGNOS
Touro com Áries: não será jamais uma relação pacífica, a menos que Touro
se deixe dominar e aceitar ser conduzido.
Touro com Touro: poderão ser sempre excelentes amigos, mas dificilmente
terão um relacionamento amoroso durável.
Touro com Gêmeos: esta relação terá tudo para dar certo, se Gêmeos
conseguir refrear sua tendência à infidelidade.
Touro com Câncer: é uma união possível, desde que se empenhem em criar
novidades um para o outro.
Touro com Leão: esta é uma relação que pode ser muito ardente, se houver
fidelidade e compatibilidade no campo sexual.
Touro com Virgem: para dar certo, só se houver muita afinidade no campo
sexual e Virgem for menos crítica.
Touro com Libra: ambos os signos são regidos por Vênus, o que dá um algo
grau de compatibilidade entre os dois.
Touro com Escorpião: relação marcada pela signo da paixão, do ciúme e da
possessividade.
Touro com Sagitário: a menos que Sagitário decida abrir mão de sua
liberdade, serão sempre bons amigos e nada mais.
Touro com Capricórnio: esta é uma união que tem tudo para dar certo tanto
no amor quando no trabalho.
Touro com Aquário: são pessoas opostas em todos os sentidos e uma relação
entre os dois será sempre imprevisível.
Touro com Peixes: poderá dar certo se Peixes se manter fiel, pois Touro
jamais perdoará seus deslizes.
O HOMEM DE TOURO
O taurino tem uma intuição muito forte para as coisas práticas a vida,
sabendo adaptar as ideias alheias e torná-las viáveis. Tem gostos refinados e gosta
de se apresentar bem, sabendo se expressar com facilidade, justamente porque
ama os estudos e não se detém diante de obstáculos. Não é muito rápido no amor,
preferindo ir devagar e com segurança. Se for preciso esperar, sabe fazê-lo como
ninguém, até que chegue o momento certo de entrar em ação. Nesse tempo, pode

disfarçar seu interesse sob um manto de aparente indiferença. Quando a surge a
chance, porém, sabe agarrá-la e mantê-la. Abomina ser traído ou enganado,
justamente porque sempre sabe escolher a pessoa certa a quem dedicar a sua
atenção. Gosta de dominar numa relação, pois comandar é uma de suas
características mais marcantes. Quando estimulado, está sempre planejando o
próximo passo e a melhor maneira de surpreender as outras pessoas, seja no amor,
seja no trabalho.
Nesse campo, o taurino não faz questão de galgar altas posições, nem de
assumir cargos de confiança, mas não foge à responsabilidade quando é chamado.
Seu desempenho é sempre elogiável porque se dedica de corpo e alma ao que faz,
mostrando sempre muita competência. Se tiver que estudar ou que pedir uma
informação a um subalterno ele o fará, pois o que é mais importante para ele é
superar-se e aprimorar-se. Pode ser ciumento e explosivo diante de uma
incompreensão, porque demonstra sempre sua preocupação com o trabalho, com o
lar, com o conforto da família e com a pessoa amada, não admitindo nem
compreendendo como alguém pode interpretá-lo mal e lhe fazer alguma
ingratidão.
Tudo isso, porém, é de curta duração, porque com carinho e agrados uma
mulher experiente saberá como desarmá-lo, pois ele é muito sensível a isso. Sabe
receber e dar prazer na intimidade e nessa área ele domina todos os fundamentos.
Pode ser um amante paciente e hábil, mas não espere originalidade da parte dele,
muito embora ele se esforce para isso. Para mantê-lo em ponto de bala, é só
presenteá-lo com livros sobre técnicas sexuais. Lendo-o ele saberá como adaptálas à realidade de sua cama e quem fizer isso só terá a ganhar com ele, aliando ao
novo conhecimento toda a sua sensibilidade.

GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho.
O SIGNO
O símbolo deste signo são dois meninos abraçados, revelando a natureza
fraternal e amistosa dos seus nativos. Trata-se de um signo diurno e positivo ou
masculino. Isso faz daqueles que nascem sob sua regência pessoas de grande

adaptabilidade e muita inteligência. A grande característica do signo, no entanto, é
sua dualidade, representada por seu símbolo e seus desejos sempre extremados e
apressados. O geminiano procura o conhecimento e a elevação espiritual, mas
detesta esperar por isso. Quer tudo rápido e sem muita preparação, próprio dos
imaturos ou das crianças curiosas, semelhantes àquelas que simbolizam o signo.
Jamais está contente com apenas uma coisa sob sua responsabilidade. Quer
tudo ao mesmo tempo e isso pode embaralhá-lo, iniciando coisas que não
conseguirá terminar ou, surpreendendo a todos, terminá-las com um brilhantismo
inesperado e próprio de sua natureza, quando resolve encarar os desafios. Seu
grande trunfo é o poder de comunicação, capaz de cativar e envolver todos
aqueles que se aproximam dele, predispondo-os a serem comunicadores,
escritores ou políticos com o carisma dos grandes oradores.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Gêmeos com Áries: relação possível, mas muito instável, pois ambos tendem
a ser infiéis.
Gêmeos com Touro: se gêmeos conseguir superar seu desejo de
experimentar, pode dar certo.
Gêmeos com Gêmeos: se uma delas renunciar a suas características, há uma
relação, mas o tédio será constante.
Gêmeos com Câncer: se a mulher for de Câncer, é possível; um canceriano
jamais aceitará a liberdade da mulher de Gêmeos.
Gêmeos com Leão: conseguindo se entender no campo sexual, a relação será
estimulante para ambos.
Gêmeos com Virgem: quando os dois conseguem superar a aversão inicial, a
relação é das melhores.
Gêmeos com Libra: Libra é exigente demais sexualmente para se adaptar a
Gêmeos.
Gêmeos com Escorpião: com esses dois é tudo ou nada: ou uma paixão
violenta ou um ódio profundo.
Gêmeos com Sagitário: ambos prezam demais a própria liberdade para dar
certo.
Gêmeos com Capricórnio: os dois signos têm diferenças profundas demais
para serem superadas.
Gêmeos com Aquário: para Gêmeos, esta é a melhor combinação possível
em todo o Zodíaco.
Gêmeos com Peixes: esta é uma união que, caso aconteça, só se manterá em
função de outros elos, como filhos ou negócios.
O HOMEM DE GÊMEOS
O geminiano é a versatilidade em pessoa, sendo capaz de se adaptar a
qualquer situação ou posição. Sua arma é a palavra e através dela conseguem
expor seus pensamentos e persuadir pessoas com extrema facilidade. O sucesso o
acompanha durante a vida toda, muito embora tenha uma tendência a se
supervalorizar e tentar dar o passo maior que as pernas. Apesar da ousadia, corre

o risco de ver tudo desmoronar e ser tentado a recorrer a meios ilícitos para se
manter. Valoriza a cultura e pode ser um artista extremamente sensível. Como
escritor, terá grande dificuldade para terminar suas obras e não raro tentará
trabalhar em mais de um livro ao mesmo tempo. Como possui notável capacidade
de assimilação, caso consiga se organizar em seus objetivos, mantendo-se voltado
para eles, facilmente chegará ao sucesso.
No amor é instável e foge de todo compromisso mais sério. É muito
melindroso, pois percebe as coisas no ar e rapidamente se afasta. Fisgá-lo é uma
tarefa árdua para qualquer mulher, muito embora ele consiga seduzi-las com
extrema facilidade, graças a sua presença de espírito e a sua argumentação. Para
conquistar alguém assim, antes de mais nada é preciso lhe dar corda, até que ele
se enforque por si só. Tentar prender um geminiano é a melhor maneira de perdêlo, pois ele é aventureiro por natureza e precisa preservar pelo menos a sensação
de que é livre. Por isso ele tem um fascínio todo especial pelas mulheres que o
evitam e despreza aquelas que vivem a seus pés. Jogar com o mistério e com a
sedução é a melhor arma para capturá-lo.
Isso não significa que o terá a sua disposição, pois ninguém jamais vai tirar
dele o gosto pela aventura, pelos flertes, pelas escapadas que são uma
característica do signo. O segredo é criar motivos para que ele fique em casa ou
na cama. Uma mulher criativa é o que ele precisa para sossegar. O sexo tem um
fascínio todo intelectual para o geminiano e tudo tem que ser muito dialogado.
Saber falar no ouvido de um nativo desse signo é prendê-lo e encantá-lo.
Sussurrar e ronronar, murmurar palavras e verbalizar o tesão e as sensações
funcionam como um poderoso afrodisíaco, desafiando-o a exceder seus limites e
os de sua parceira.

CÂNCER
21 de junho de 20 de julho.
O SIGNO
O símbolo deste signo é um marisco, mistura de caranguejo com lagosta,
indicando sua natureza aquática, fria e fechada, temperamento representado pela
casca com que se protege. É um signo noturno e negativo ou feminino, que lhe

realça o gosto pelas coisas do passado. Quem imagina que o signo, por ser
representado por um animal que vive oculto na areia ou nos cantos rochosos, é
tímido e inseguro, deve tomar cuidado com suas garras, pois são poderosas e
podem machucar. Essa constituição reforça o aspecto maternal do signo, que pode
se anular em função dos filhos ou da pessoa amada, mas saberá defendê-los
aguerrida e mortalmente, se necessário. Busca, antes de mais nada, proteção e
segurança, escondendo suas emoções e somente as liberando quando se sentem a
salvo. Quando não conseguem obter isso pelos meios naturais, não hesitam em
lançar mão da chantagem emocional, já que só sabe chegar às coisas por meios
indiretos, sendo-lhe muito difícil dizer as coisas diretamente. Superando suas
deficiências, é um empreendedor por natureza, movido por bons propósitos e por
uma sensibilidade que, a princípio, confunde quem não está habituado a isso.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Câncer com Áries: quando o homem é de Áries, a relação pode funcionar
perfeitamente.
Câncer com Touro: ambos são emotivos demais e não teriam como se
sustentar na primeira crise mais séria.
Câncer com Gêmeos: a mulher de Câncer conseguirá manter uma relação
com Gêmeos, mas o homem, não.
Câncer com Câncer: pode funcionar, se tiverem filhos. Caso contrário, será
extremamente aborrecida.
Câncer com Leão: normalmente dá certo no início, mas desgasta-se
facilmente e não é duradoura.
Câncer com Virgem: pode dar certo, se conseguirem superar os obstáculos
iniciais.
Câncer com Libra: serão ótimos amigos, mas dificilmente irá passar disso.
Câncer com Escorpião: quando o Escorpião assume o comando da relação e
direciona Câncer, a união é perfeita.
Câncer com Sagitário: vai sempre faltar paixão entre eles. Já como sócios,
terão grande sucesso.
Câncer com Capricórnio: vai funcionar, se Câncer superar sua sede de
experiências.
Câncer com Aquário: um é conservador e o outro é inovador. Vai ser difícil
acertar até na decoração da mesa.
Câncer com Peixes: sentimentais e visionários, podem de descobrir que estão
juntos sem um ter nada a ver com o outro.
O HOMEM DE CÂNCER
O canceriano não é um homem do seu tempo, pois prefere fazer tudo à moda
antiga. Num mundo em constante evolução, isso pode significar um atraso
espetacular, quando se trabalha no setor industrial, que é o forte dos nativos deste
signo. Com frequência passa por dificuldades financeiras por se associar com
pessoas que pensam como ele. Quando se liberta disso e se associa com gente de
ideias inovadoras, rapidamente se situa e se impõe. Em todos os setores, uma

análise mais atenta vai revelar que os grandes obstáculos ao progresso e às
novidades vem de pessoas deste signo, resistentes às inovações.
Gosta de se sentir responsável e assume o seu papel com alto grau de
eficiência, desde que não se cobre novidades nem inovações. Sua memória
privilegiada, aliada ao seu carisma, em muito o auxilia, tornando-o simpático e
diplomático. É um político hábil. Costuma agir sem muito alarde e conquistando
aos poucos o que deseja. Não consegue guardar rancor, mas sua memória
privilegiada não o deixa esquecer as coisas facilmente. Possui um senso artístico
elaborado, com gosto pela pintura e pela literatura, onde não apenas é capaz de
desenhar e pintar uma paisagem, como também de descrevê-la literariamente.
Para conquistar um canceriano é preciso estimular nele o instinto agressivo,
forçando-o a competir, mas nada que se afigure inatingível. Bancar a difícil e se
cercar de muito charme e romantismo é a melhor estratégia para uma mulher
agarrá-lo. Cercá-lo de cuidados é a melhor maneira de conservá-lo, ouvindo-o e
apoiando-o nos momentos de crise. Demonstrar algumas fraquezas de vez em
quando faz com que ele se sinta útil, pois seu instinto protetor é muito aguçado.
No sexo ele vai se aventurar algumas vezes, até encontrar a pessoa certa. Sua
característica mais marcante nesse campo é fantasiar e imaginar grandes romances
com as pessoas ao seu redor. É sua maneira de criar um clima todo especial, já
que para ele o sexo por sexo não tem muito sentido. Ele sempre irá em busca de
um componente emocional que, mesmo que não exista, ele se encarregará de
criar. Assim, o prazer para o canceriano terá que ser muito mais emocional do que
físico e quem souber interpretar isso terá junto de si um amante cativo e
atencioso.

LEÃO
21 de julho a 22 de agosto.
O SIGNO
Não se precisa dizer muito sobre o símbolo desse signo, já que a realeza e a
majestade do leão são por demais conhecidas e por si só já dão uma visão geral de
quais são as características dos leoninos. Tratam-se de pessoas fogosas, pois o
signo é diurno, positivo ou masculino, influenciados pelo Sol, o que lhes reforça a

exuberância. Os aspectos reais de uma personalidade, como a benevolência, a
justiça, a generosidade, a sabedoria e a criatividade, principalmente, contribuem
para colocar os nativos desse signo sempre em evidência e eles não toleram que
seja de outra forma. Seu caráter vaidoso se manifesta e querem ser sempre o
centro das atenções, coisa que conseguem com extrema facilidade. Se reforçados
os aspectos negativos do signo, seus nativos podem ser arrogantes e com ares de
superioridade, ignorando seus subordinados e espezinhando-os, se for o caso.
Dotado de força, determinação e muita energia, o leonino precisa controlar
sua tendência a ser convencido e, com isso, perder a sua popularidade, fato que
lhe é sempre desagradável. Mesmo não demonstrando simpatia, no entanto, o
leonino será sempre senhor e protetor de seu lar e de sua família, principalmente
dos filhos.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Leão com Áries: para dar certo, é preciso que Áries se contente com o
segundo plano, deixando todo o brilho para Leão.
Leão com Touro: o que pode salvar esta relação é o aspecto sexual ou algum
outro elo em comum.
Leão com Gêmeos: esta pode ser uma relação estimulante para os dois, desde
que um não resolva fazer sombra para o outro.
Leão com Câncer: a paixão entre esses dois signos é violenta, mas os dois
precisam se empenhar para que ela resista ao tempo.
Leão com Leão: é uma união que não deve ser tentada, porque será sempre
extremada e conflitante.
Leão com Virgem: pode funcionar no campo profissional, mas no campo
amoroso perdurará por conveniência.
Leão com Libra: tem chances de dar certo se estiverem envolvidos na mesma
profissão.
Leão com Escorpião: paixão, ciúme e conflitos constantes são a tônica desse
relacionamento que, apesar disso, pode perdurar.
Leão com Sagitário: se cada um souber respeitar as características do outro,
sem se impor, dará certo.
Leão com Capricórnio: esta união poderá ser muito positiva, embora um
tanto sóbria.
Leão com Aquário: para Leão, esta talvez seja a sua melhor combinação em
todo o Zodíaco.
Leão com Peixes: o gênio dominador de Leão não tolerará a fragilidade de
Peixes, impondo um domínio tirânico.
O HOMEM DE LEÃO
O leonino está intimamente ligado ao poder e ao sucesso. Ao seu redor as
pessoas se curvam e sua palavra é tida como lei. Sua personalidade marcante lhe
traz muita popularidade. Sua capacidade e seu prestígio o levam a galgar altos
postos. Não dá muito valor às questões monetárias, talvez porque dinheiro nunca
seja seu problema maior. Fazer prevalecer sua ideia é uma necessidade constante

e, para isso, sabe ser tolerante. Facilmente chega à fortuna, quando associado com
pessoas que saibam direcionar seus impulsos. Nasceu para mandar e se preparou
para isso a vida toda. Sua independência não pode ser controlada por outra
pessoa, por isso rejeita toda espécie de submissão.
Isso não quer dizer que não consiga começar de baixo. Sabedor de seu
potencial, o leonino trabalha nos bastidores para subir rapidamente, até assumir o
comando. Só aí então é que ele se revela como administrador e como estrategista
de primeira. O desejo de estar em evidência e de produzir podem levá-lo a
excessos que precisam ser melhor administrados, para não ter que enfrentar
problemas de saúde e sedentarismo, já que prefere o trabalho intelectual ao físico.
Sua qualidade mais em evidência é a coragem, beirando o heroísmo. Para se
impor, usa a força, quando necessária. Para submetê-lo, uma mulher terá que usar
de muita estratégia, parecendo submissa, mas envolvendo-o numa aura de
aparente indiferença para provocar seu ego de conquistador.
Pode ser a companhia ideal para passar uma noite agradável. Isso ocorre
quando o leonino sabe dividir o seu tempo, dedicando-se ao trabalho
obsessivamente durante o dia, mas jamais abrindo mão dos prazeres da noite. Na
cama exige uma mulher que saiba o que quer e que o provoque, no sentido de
exceder seus limites. Esse tipo de desafio o encanta e ele o aceita com ardor e
sensualidade, pois tem uma necessidade muito grande de provar que é o melhor.
Se quiser ter um amante para sempre, não se canse de elogiar seu desempenho,
pois ele vai sempre procurar se superar. Se quiser descartá-lo, critique-o. E se
prepare para o pior.

VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro.
O SIGNO
O símbolo deste signo é uma jovem, sendo que sua virgindade, e
consequente infecundidade, caracteriza a esterilidade da Terra nesse período,
marcando o período do estio. É um signo negativo ou feminino, noturno e
melancólico, de natureza adaptável e prática, com grande valorização do trabalho,
em detrimento dos aspectos emocionais, amorosos e sexuais. Apesar de

excelentes profissionais e trabalhadores eficientes e responsáveis, os nativos desse
signo não buscam fama nem glória, comprazendo-se na satisfação do trabalho
feito corretamente. A modéstia e a timidez não lhes tira o brilhantismo dos seus
resultados, sempre muito elogiados. O espírito prático, crítico e inteligente
predispõe os nativos para a pesquisa em geral, adequado ao seu caráter
conformista e pouco contestador.
Sua atitude crítica diante da vida e dos outros pode torná-los contundentes
demais, vendo erros em toda parte, o que os deixa agoniados e obcecados, pois se
sentem na obrigação de buscar a perfeição como forma de compensar isso. Essa
perfeição jamais é encontrada, para seu desespero, situação que se repete nos
assuntos sexuais, onde se sentem na obrigação de achar sempre motivo ou
justificativa para tudo.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Virgem com Áries: para esta relação ser possível, os dois têm que trabalhar
juntos.
Virgem com Touro: antes de mais nada é preciso que haja uma finidade
sexual intensa e Virgem não seja tão crítica.
Virgem com Gêmeos: aqui é o típico exemplo de como os opostos podem se
atrair e até se relacionarem bem.
Virgem com Câncer: a atração se construirá aos poucos, mas será sólida com
o passar do tempo.
Virgem com Leão: pode dar certo, se ambos se empenharem para não deixar
a relação cair na rotina.
Virgem com Virgem: como têm o mesmo pique, pode até dar certo, mas é
bom considerar têm também os mesmos defeitos.
Virgem com Libra: pode haver alguns conflitos iniciais. Se forem superados,
tudo dará certo depois.
Virgem com Escorpião: os defeitos de ambos são incompatíveis. Podem ser
sócios ou trabalhar juntos.
Virgem com Sagitário: segundo os astros, esta é uma relação que nem
deveria ser tentada.
Virgem com Capricórnio: ambos são difíceis para exprimir sentimentos, o
que pode levar a relação para uma rotina entediante.
Virgem com Aquário: se ambos buscam juntos uma elevação espiritual, pode
dar certo. Sexualmente, é difícil.
Virgem com Peixes: se não evidenciarem os seus defeitos, ambos podem ser
muito felizes, completando-se.
O HOMEM DE VIRGEM
O virginiano é astuto para os negócios, podendo gerenciar grandes
empreendimentos com a maior facilidade. Na política sempre se sai bem, pois usa
seu cérebro privilegiado para escapar pela tangente, justificando esta ou aquela
decisão. Sabe se impor em todos os campos, pois usam muito bem sua
agressividade e sua audácia, transformando uma situação negativa numa

oportunidade para mostrar seu valor. Diante de uma resistência, dá a impressão de
desistir facilmente, mas está apenas fazendo uma retirada estratégica para
reavaliar a situação e preparar um novo ataque, desta vez fulminante. O amor não
é o seu forte. Está sempre atento às necessidades materiais dos seus entes
queridos, mas se mostra incapaz de demonstrar seus sentimentos e dar-lhes um
pouco de afetividade. É rigoroso na educação, chegando a ser severo demais em
alguns momentos, pois exige o máximo e quer a perfeição. Uma de suas armas
prediletas para se impor é a voz. Quando um virginiano eleva um tom, é sinal que
está contrariado com alguma coisa. Quando grita, é porque está realmente
aborrecido.
Essas características ele leva para o relacionamento amoroso, onde sua apatia
dá a impressão de desinteresse. Levá-lo a um compromisso é uma tarefa difícil,
pois a simples menção desse fato já o assusta. Bajular ou tentar enganá-lo é inútil,
pois percebe facilmente as coisas e se afasta rapidamente de qualquer
comprometimento mais sério. Sua aversão natural pelo casamento, faz com que
ele se una a alguém de maneira informal, convivendo sem ver a necessidade de se
passar um papel para confirmar a relação.
Detesta escândalos ou intromissões. Conhecê-lo a fundo e se interessar pelas
coisas que ele gosta é uma boa maneira de conquistá-lo, mas será preciso mais do
que isso para envolvê-lo definitivamente. Se ele reclamar demais ou levantar a
voz, releve e lhe dê razão, que logo ele se acalma. Se contrariá-lo, com certeza vai
se arrepender depois. O virginiano se julga portador de uma missão e essa não
está na cama, onde sua falta de criatividade pode pôr tudo a perder, se a sua
parceira não for hábil e experiente. Nesse caso, hábil e experiente o bastante para
tirar leite de pedra.

LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro.
O SIGNO
O símbolo do signo é a igualdade representada pela balança de pratos
idênticos. Essa simbologia, inclusive tem a ver com a duração dos dias e das
noites desse período, que são semelhantes. É um signo diurno, positivo ou

masculino, tornando seus nativos empreendedores e intelectuais e carentes de um
complemento para manter o equilíbrio. O interessante disso tudo nesse signo é
que seu símbolo é a única figura inanimada do Zodíaco,
Para o nativo de Libra, "beleza é fundamental". Como anfitriões são sempre
muito atenciosos e agradáveis, fazendo tudo com arte e tranquilidade, muitas
vezes dando até a impressão de uma certa indolência ou languidez. Cativa-os
especialmente o jogo das alternâncias que ocorre nos debates e nas negociações,
mas encontram certa dificuldade para se decidir, procurando escudar-se na
neutralidade para não ter de fazer uma opção. Quem precisa de um conselho
franco, direto e objetivo deve evitar procurar uma pessoa desse signo, pois
embora sociável e acessível, diplomaticamente ele evitará se intrometer em seu
problema ou terá dificuldade para lhe dar a melhor resposta ou a indicação mais
correta.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Libra com Áries: esta é a união ideal para os dois signos, tanto no campo
afetivo, quanto no aspecto sexual.
Libra com Touro: sendo os dois signos regidos por Vênus, as chances são
enormes, se superarem o ciúme.
Libra com Gêmeos: as divergências sexuais são o empecilho maior para o
sucesso desta relação.
Libra com Câncer: não é uma relação que perdura, pois se desgasta
rapidamente. Amizade possível.
Libra com Leão: não é o que se pode chamar de uma relação ideal, apesar de
possível. Exige dedicação dos dois.
Libra com Virgem: Virgem não conseguirá proporcionar as novidades que
Libra exige.
Libra com Libra: paixão ardente no início, tendendo a se manter em função
de algum vínculo comum.
Libra com Escorpião: se Libra aceitar o domínio de Escorpião, poderão ser
felizes.
Libra com Sagitário: Libra deve controlar seu lado possessivo para dar certo.
Libra com Capricórnio: é possível uma união bem equilibrada, desde que
Capricórnio controle seu ciúme.
Libra com Aquário: relacionamento tedioso no amor, mas ótimo para a
amizade.
Libra com Peixes: o romantismo poderá ser o traço de união, mas a liberdade
de Libra pode incomodar Peixes.
O HOMEM DE LIBRA
O libriano tem o espírito de um jogador, por isso seu gosto pelos negócios é
proporcional à emoção que sua atividade lhe proporciona. Pode ser tanto um
especulador como um grande comerciante, que usa sua intuição e sua rapidez de
raciocínio e seu elevado conhecimento das questões que envolvem o seu trabalho.
Valoriza cada centavo do seu dinheiro, pois sabe o que teve de fazer para

consegui-lo. Faz com que o dinheiro trabalhe para ele na maior parte das vezes,
negociando custos e preços com uma habilidade que confunde os demais. Pode se
dedicar também ao jogo
Não são políticos, porque a timidez é uma das características fortes deste
signo. Em função dela, são capazes de suportar situações constrangedoras,
dedicando-se ao trabalho, através do qual sempre consegue se destacar e elevarse. Para conquistá-lo, uma mulher tem que saber se vestir e se apresentar bem,
pois ele adora o gênero boneca, desde que ela demonstre firmeza e saiba como
surpreendê-lo. O que ele mais aprecia numa mulher é a capacidade que ela tem de
ser imprevisível e de estar pronta para mudar, quando perceber a inquietação dele.
Para encontrá-lo, não procure em locais de muita algazarra, música alta ou
barulhenta.
Quem fizer isso, no entanto, não espere prendê-lo logo de início. O libriano
reluta muito antes de aceitar se deixar prender num relacionamento. Até que isso
acontece, é preciso paciência para tolerar seu caráter volúvel e sua sede de
prazeres, principalmente sexuais, campo onde sua timidez o torna desejável e ele
pode usar isso como sua isca mais eficiente. Essa condição poderá ocorrer quando
ele não conseguir se realizar no trabalho, nem se elevar socialmente através dele.
A frustração seguramente o fará buscar esse tipo de compensação, razão pela qual
a mulher, que por ventura estiver a seu lado, deverá estar atenta a esses sinais e
cercá-lo de atenções. É um amante instintivo que alia seu desejo de prazer com a
experiência. A união dessas duas características torna-o uma companhia
interessante e ativa na cama, onde sua timidez não entra e ele mostra todo o seu
potencial sensual.

ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro.
O SIGNO
O símbolo desse signo é o escorpião, cuja imagem já dá bem a dimensão do
perigo e do poder que fazem parte da personalidade dos seus nativos.Trata-se de
um signo noturno, negativo ou feminino, com influência muito forte de Marte,
que esconde todo interior desse nativo na mesma casca em que se protege seu

símbolo, só que qualquer tentativa de tentar penetrar nesses segredos poderá sair
muito caro. O ferrão do escorpião é rápido e sua resposta é imediata. Sendo um
signo do elemento Água, a melhor comparação já criada para definir o caráter
desse nativo é o iceberg, que é a água congelada, mostrando sua natureza fria,
onde o que está na superfície é o mínimo comparado ao que se esconde sob a
água. De sentimentos e emoções fortes, porém, os nativos do signo são
extremamente protetores com seus filhos, fato que fica evidente quando se lembra
que o escorpião costuma levar seus filhos nas costas.
É o signo dos extremos, podendo transitar entre a santidade e o pecado com
uma facilidade enorme. Se estão no alto, podem cair, da mesma forma como, na
lama, conseguem se limpar e se erguer, sobressaindo-se novamente. Isso o torna
ótimo para ter como amigo e péssimo como inimigo.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Escorpião com Áries: um é dominador e o outro é possessivo. Passada a lua
de mel, vai ser difícil manter a relação.
Escorpião com Touro: o sentimento que os unir, jamais será profundo e
sólido.
Escorpião com Gêmeos: as divergências sexuais são o maior entrave para a
felicidade.
Escorpião com Câncer: haverá barreiras inicias a serem superadas para a
completa felicidade.
Escorpião com Leão: jamais haverá tédio nessa relação, mas brigas por
ciúme e para decidir quem comanda.
Escorpião com Virgem: a atração inicial tende a ser substituída por um jogo
de alfinetadas constantes.
Escorpião com Balança: se Balança se submeter ao autoritarismo de
Escorpião, haverá uma chance.
Escorpião com Escorpião: vai ser preciso muito mais do que a simples
identidade de signos para fazê-los felizes.
Escorpião com Sagitário: se Escorpião mandar na relação e Sagitário
suportar a pressão, há uma chance.
Escorpião com Capricórnio: os desencontros na área sexual precisam ser
superados para uma completa harmonia.
Escorpião com Aquário: o único obstáculo à felicidade vai ser o ciúme de
Escorpião.
Escorpião com Peixes: com certeza não será aquilo que os dois esperavam.
O HOMEM DE ESCORPIÃO
O escorpiano é um homem prático, antes de mais nada. Tem um cérebro
privilegiado e aplica todas as suas faculdades mentais buscando simplificar ao
máximo seu trabalho, maximizando resultados com um mínimo de esforço. Isso e
a natural persistência, que pode beirar a teimosia, são armas importantes para ele
se firmar como empreendedor em obras de vulto. Tudo isso, porém, quando
influenciado negativamente, faz dele uma pessoa que procura sempre deixar para

depois, o que não gostaria de fazer no momento. Sabe como ninguém perceber as
injustiças, localizando e criticando problemas de toda ordem, abominando a
impunidade e denunciando tudo aquilo que vê de errado. Todas essas lutas, na
verdade, escondem a luta maior que ele trava a vida inteira contra ele mesmo.
Não esquece nem perdoa e aprecia saborear a vingança friamente, por isso é
um inimigo muito perigoso para qualquer um. Seu temperamento instável só
começa a ser controlado a partir dos 39 anos. Ao entrar na casa dos 40 pode-se
dizer que ele já tem suas paixões sob controle e se torna uma ótima companhia.
Para chegar até seu coração, a mulher precisa ser original e audaciosa, primando
pela beleza externa, já que isso tem um valor especial para ele durante a
juventude. Só na maturidade ele aprende a valorizar o aspecto espiritual e interior
das outras pessoas.
Não se diz a um homem de escorpião que ele é amado: prova-se através do
prazer que se proporciona a ele, que pode ir desde um simples café da manhã até
um amanhecer na praia. O importante é cercá-lo de um clima constante de paixão,
sem que isso implique em querer prendê-lo ou tolher sua liberdade. Na cama é um
dos mais ativos e ardentes de todo o Zodíaco, mas precisa de uma parceira que
seja hábil e sensível o bastante para valorizar seu desempenho e ao mesmo tempo
dar um sentido à relação, uma vez que o escorpiano se prende demais ao prazer
físico, esquecendo-se da verdadeira emoção. A mulher que fizer isso estará
unindo o útil ao agradável e a insatisfação não fará parte do seu vocabulário.

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro.
O SIGNO
O símbolo desse signo é um centauro, disparando flechas, representando os
efeitos do sol no tempo, marcando o período das chuvas de verão que vêm para
propiciar o crescimento das sementes, plantadas na primavera. É um signo diurno,
positivo ou masculino, dando aos seus nativos uma natureza adaptável, onde o
entusiasmo é a sua melhor característica, pois é o que move e o que leva em busca
dos seus objetivos, por mais distantes que possam estar.
A agitação é uma marca registrada dos nativos de Sagitário, que sonham com

viagens que reforcem seu espírito nômade e independente. O aqui e o agora não
têm muito sentido para eles, pois o grande desafio sempre está à espera deles em
algum lugar no futuro ou afastado dali. Essa maneira de olhar o futuro e as coisas
distantes tira-lhes a estabilidade para enfrentar o presente, podendo puni-los com
quedas inesperadas. Extremamente francos e sinceros, podem às vezes magoar
pela falta de tato, mas nem sempre isso ocorre, pois seu otimismo e seu
entusiasmo contagiam e tornam impossível a qualquer um guardar rancor contra
eles.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Sagitário com Áries: uma união que só se torna possível se Sagitário beira os
40 anos.
Sagitário com Touro: a perspectiva é de uma boa amizade, mas jamais de um
romance.
Sagitário com Gêmeos: terão se ter muitas afinidades e pontos em comum
para um perfeito entrosamento.
Sagitário com Câncer: dificilmente surgirá daqui uma paixão, pois ambos
teriam de abrir mão de características próprias.
Sagitário com Leão: harmonia difícil, mas não impossível, se os dois
souberem se controlar.
Sagitário com Virgem: fascinante no início, angustiante e pesado após a lua
de mel.
Sagitário com Balança: a compreensão de Balança é fundamental no sucesso
dessa relação.
Sagitário com Escorpião: relação marcada por uma forte atração sexual.
Sagitário com Sagitário: pode ser uma relação onde os dois se compreendem,
mas ambos têm também os mesmos defeitos.
Sagitário com Capricórnio: o problema principal será o do ajustamento.
Definidos os papéis, tem tudo para dar certo.
Sagitário com Aquário: para ter continuidade, é preciso que ambos se
esforcem para manter o entusiasmo.
Sagitário com Peixes: há uma boa chance de sucesso, desde que Peixes não
imponha condições, nem antes nem depois.
O HOMEM DE SAGITÁRIO
O sagitariano é o protótipo do excêntrico, pois não costuma ser convencional
em seus gostos e preferências. O otimismo é uma de suas melhores armas, pois
enfrenta tranquilamente as crises, como se elas não existissem. Tem muita
confiança na própria capacidade, é curioso, gosta de espalhar a felicidade, mas é
tremendamente exigente com suas companhias. Dedica-se ao trabalho e é
precavido quanto ao futuro, pois apesar do otimismo, sabe que corre riscos
desnecessários muitas vezes, para alcançar o sucesso. É pontual e se aborrece com
quem não o é. Está sempre um passo à frente, pois enquanto os outros discutem a
crise, ele já encontrou a solução e já a colocou em prática.
Sua dedicação para o trabalho cobra-lhe um preço muito alto, pois na meia-

idade costuma enfrentar problemas no lar por causa da desatenção. Quando
consegue conciliar as duas coisas, a preocupação com a família supre o tédio que
o trabalho pode lhe trazer, quando não é desafiador. É confiável, ótimo
conselheiro pela sua ponderação, embora muitas vezes não consiga se exprimir
com clareza. Para vencer sua resistência e chegar até seu coração, é preciso, antes
de tudo, espalhar alegria ao redor dele e não forçá-lo a nada, mas sugerir, seduzir,
convencê-lo com o olhar, com a sutileza do próprio corpo, com roupas
provocantes, mas tudo de forma muito espontânea e natural, pois ele detesta ser
obrigado a fazer alguma coisa. Elogios sempre fazem muito bem a ele.
Para mantê-lo, entrar no jogo de suas excentricidades, não fazer perguntas
nem lhe cobrar justificativas ou respostas. Deixe que ele tome sempre a iniciativa,
caso contrário ele vai se aborrecer e dar o fora rapidamente. Para acompanhar seu
ritmo sexual, uma mulher tem que ser original, oferecendo-lhe sempre opções,
novidades e variações, explorando ao máximo seu potencial físico de amar, ao
mesmo tempo em que sugere, sutilmente, um aprofundamento emocional da parte
dele. Conseguir isso não é tarefa muito fácil, mas não é impossível e vale a pena
ser tentada por mulheres originais, criativas e curiosas.

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro.
O SIGNO
O símbolo mais comum deste signo é uma cabra, animal capaz de escalar os
caminhos mais inóspitos e chegar aos pontos mais altos dos rochedos, mostrando
algumas das características dos nativos desse signo, que são a determinação, a
disposição para enfrentar obstáculos e atingir seu objetivo. Um outro símbolo
representa o signo: o de uma cabra ou bode com cauda de um animal marinho.
É um signo de natureza noturna, negativo ou feminino e as influências de
Saturno e Marte, principalmente, dão aos seus nativos o pragmatismo e a
prudência, sem prejudicar sua iniciativa e sua capacidade empreendedora. Para o
capricorniano, o tempo não é um inimigo, mas um aliado, já que a paciência é
uma de suas virtudes mais fortes, pondo-o no controle das situações, já que a
Terra e seu elemento, mas sua ligação com a Água é muito forte. Isso fica

caracterizado no fato de ser esse o único signo a ter dois glifos ou símbolos. O
mundo material tem uma importância especial para os nativos do signo, pois é
onde imprimem sua marca e mostram sua presença. Como a cabra que galga
montanhas sem limite de altura, esses nativos também sabem conviver
harmoniosamente com os dois mundos, o material e o espiritual.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Capricórnio com Áries: podem se relacionar bem do ponto de vista sexual,
mas qualquer coisa mais profunda vai ser complicada.
Capricórnio com Touro: relação positiva, já que os dois são do elemento
Terra. Touro terá que manter Capricórnio em movimento.
Capricórnio com Gêmeos: complicada em todos os sentidos, deve ser
evitada.
Capricórnio com Câncer: para os dois esta pode ser uma união positiva, se
Câncer desistir de sua sede de experiências.
Capricórnio com Leão: é possível, mas não é promissora, pela falta de
envolvimento dos dois.
Capricórnio com Virgem: se a relação se restringir ao campo de trabalho,
será perfeita.
Capricórnio com Balança: é, talvez, a relação mais equilibrada para
Capricórnio.
Capricórnio com Escorpião: haverá harmonia se houver afinidade no campo
sexual.
Capricórnio com Sagitário: outra união harmoniosa e perfeita para este signo
fechado em si mesmo.
Capricórnio com Capricórnio: relação sem grandes explosões de paixão,
fadada à rotina.
Capricórnio com Aquário: são diferentes demais um do outro para dar certo.
Capricórnio com Peixes: a motivação para esta relação terá que ser muito
mais espiritual do que física para dar certo.
O HOMEM DE CAPRICÓRNIO
Apesar de não ser considerado um signo sexualmente forte, Capricórnio
pode apresentar, em contrapartida, um elevado grau de luxúria, que,
convenientemente despertado, pode provocar surpresas e admiração mesmo nas
pessoas mais exigentes, pois quando um nativo desse signo se dispõe a fazer algo,
ou o faz bem feito, ou não o faz. Sua melhor arma é o instinto protetor, que agrada
as pessoas indefesas, que buscam nele apoio.
Não se pode esperar do capricorniano grandes demonstrações de afeto ou
carinho. Sua natureza um tanto fechada restringe sua forma de amar a gestos mais
sutis. Quando devidamente estimulados, no entanto, correspondem com surpresas
que agradam, pois o capricorniano conhece como ninguém o sentido desse verbo,
sabendo como encantar, quando isso lhe é conveniente.
Da mesma forma como é fiel, exige fidelidade. Não admite traição e nem dá
uma segunda chance. Nesse aspecto, o conceito de justiça incorporado pelo nativo

desse signo é aquela do Velho Testamento: olho por olho, dente por dente. É um
ser desconfiado por natureza, mas o jogo do amor exerce um certo fascínio sobre
ele, que busca formas de preencher sua tendência à solidão, encontrando objetivos
ou motivos para enfrentar desafios. Quando ama, sabe realmente se empenhar em
satisfazer a pessoa amada.
Quando se concentra em algo, nada o distrai. Interrompê-lo no trabalho é
aborrecê-lo, pois esse é um momento considerado sagrado para ele. Se algo dá
errado, não hesita em recomeçar. É no campo dos sentimentos que o
capricorniano encontra as maiores dificuldades. Um tanto limitado
emocionalmente, pois não consegue manifestar seus sentimentos, guarda muito
disso dentro de si, tornando-se amargo e triste. Essa é a primeira barreira que uma
mulher terá que enfrentar para cativá-lo. Se ele se mostrar muito resistente, um
pouco de charme, temperado com ciúme, pode dar certo, mas sem exagero. É
preciso deixá-lo na dúvida, já que a certeza de uma infidelidade ou de uma traição
é suficiente para que se isole definitivamente. Vê o sexo como um momento de
arte e de criação, onde o desafio estético consiste em chegar a um renascimento
pelo prazer. É preciso, porém, incentivá-lo a isso com charme e sedução.

AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro.
O SIGNO
O símbolo desse signo é um homem com um vaso nas mãos, derramando
água, indicando as chuvas que marcam essa época do ano. É um signo
considerado diurno e positivo ou masculino, com Saturno à noite e Sol durante o
dia, dando aos seus nativos uma inteligência privilegiada e uma inventividade que
os coloca sempre além do seu tempo. É o signo dos grandes inventores, dos
cientistas e dos pensadores, que reformularam a humanidade com suas ideias
progressistas. Essa intelectualidade excessiva pode, com frequência, manter as
pessoas afastadas, pois elas podem interpretar as maneiras do aquariano como
uma certa frieza, já que com ele evita se envolver nas questões pessoais alheias,
procurando ser sempre imparcial nas suas posições.
Isso também pode ser interpretado como indecisão, mas a eles pouco

importam as opiniões alheias, a partir do momento que se conscientizam de que
estão mesmo um passo além das mentalidades comuns. As emoções jamais
escravizam o nativo de Aquário, pois quando qualquer relacionamento começa a
incomodar ou a causar problemas, ele não hesita em encerrá-lo definitivamente.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Aquário com Áries: difícil, mas não impossível. O problema vai ser manter a
paixão no nível adequado.
Aquário com Touro: para dar certo, é preciso que os dois cedam um pouco
em benefício da relação.
Aquário com Gêmeos: relação marcada mais pela compreensão do que pelo
ardor sexual.
Aquário com Câncer: se Aquário ceder, há chances. Caso contrário, as
dificuldades virão logo no início.
Aquário com Leão: é uma das melhores opções para os dois, pois ambos se
ocuparão em surpreender.
Aquário com Virgem: na profissão, pode dar certo. No amor, será
problemático.
Aquário com Balança: a paixão será intensa no início, mas cairá na rotina
depois.
Aquário com Escorpião: aqui é ou tudo ou nada. Não existem meios termos
nessa relação.
Aquário com Sagitário: Sagitário é exigente no aspecto sexual e só aí pode
haver alguma complicação.
Aquário com Capricórnio: são dois signos difíceis de se compatibilizarem no
campo amoroso.
Aquário com Aquário: pode dar certo, porque a última coisa que haverá em
suas vidas será o tédio.
Aquário com Peixes: será uma ligação frágil demais para resistir a qualquer
abalo mais sério.
O HOMEM DE AQUÁRIO
A sexualidade e o amor possessivo encontram no aquariano um novo
conceito, pois eles vivenciam todo esses sentimentos com mais intensidade
quando respaldados numa grande amizade. Não raro o nativo desse signo encontra
entre suas relações de amizade as pessoas com quem se relacionar afetivamente.
É muito zeloso em relação a sua liberdade, que não gosta de ver ameaçada.
Por extensão, a liberdade alheia também é respeitada por ele, que dificilmente
impõe barreiras ou limites à pessoa amada, simplesmente porque o ciúme é um
componente que ele procura desconhecer. Isso não significa que o aquariano seja
liberal em seus relacionamentos, permitindo que a pessoa amada tenha esse tipo
de liberdade. O que o leva a isso é a confiança e o idealismo, uma vez que, nas
questões da moral, é conservador e até antiquado. Não se pode taxá-lo de infiel,
pois em sua ótica uma relação se justifica enquanto proporciona felicidade. A
partir do momento em que isso deixar de acontecer, ele se sente liberado para

procurar um novo amor ou a felicidade em outra pessoa.
Se acontecer isso, com certeza seu temperamento antiquado não permitirá
que viva uma situação dupla e ilegal. Vai desejar desfazer a relação anterior para
legitimar a atual. Novidades e surpresas sempre o agradaram e constantemente
precisa testar a pessoa amada, tentando saber tudo de tudo. Em parte é por causa
de sua insegurança, em parte por causa de sua curiosidade permanente. No sexo,
gosta de experimentar. Isso pode levá-lo a práticas pouco convencionais para os
nativos dos outros signos. Estimular seu intelecto é a maneira mais eficiente de
excitá-lo.
Aliado a isso, sua sede por novidades pode torná-lo infiel e esse é um
impulso quase que irresistível em sua natureza. A mulher que desejar conquistá-lo
vai ter que trabalhar muito nessa questão, dando-lhe todas as novidades de que ele
necessita, para que não vá procurá-las em outro lugar. Para isso, deve ensinar a
ternura ao aquariano, dando-lhe atenção e agrados, valorizando-o. Além disso,
deve estar atenta para descobrir com certeza quando ele está apaixonado, pois isso
não é coisa que ele deixe transparecer muito facilmente. A pista para isso são seus
momentos de distração, que aumentam proporcionalmente ao seu grau de paixão.

PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março.
O SIGNO
O símbolo deste signo são dois peixes invertidos, representando sua
característica inconstante, reforçada pelo elemento a que ele pertence, que é a
Água. Trata-se de um signo noturno, negativo ou feminino, que tornam os seus
nativos seres essencialmente místicos e sentimentais. A característica principal do
signo, que é a inconstância, pode ser considerada positiva, quando utilizada no
sentido de adaptação, revelando a imensa capacidade dos seus nativos de se
adaptarem às situações.
Essa natureza, somada à sensibilidade, torna-os extremamente apegados ao
meio que os cerca, a ponto de se fundirem com ele, absorvendo todos os seus
detalhes e nuances com implacável idealismo. Outro aspecto que se ressalta nos
nativos de Peixes é o seu caráter místico-religioso, a começar pelo seu símbolo,

que, nos primórdios do cristianismo, era o símbolo de seu fundador, Jesus Cristo.
Nesse particular, sua natureza lhes permite experiências que jamais serão
igualadas pelos nativos dos outros signos. As artes são a sua melhor forma de
canalizar suas energias e as influências desse signo emotivo e sentimental.
RELACIONAMENTO COM OS SIGNOS
Peixes com Áries: é preciso que Áries mantenha seu temperamento
impaciente sob controle para que dê certo.
Peixes com Touro: a atração é sempre forte e pode ser duradoura se os dois
relevarem os defeitos um do outro.
Peixes com Gêmeos: a atração entre os dois signos é supérflua e não resiste à
convivência.
Peixes com Câncer: para dar certo, um deles deve ter os pés no chão, ou se
perderão em fantasias.
Peixes com Leão: romantismo de um lado, dominação de outro: vai dar certo
apenas profissionalmente.
Peixes com Virgem: por serem signos tão opostos, é possível que se
completem e vivam bem.
Peixes com Balança: o principal problema será sempre o ciúme de Peixes em
relação a Balança ser sempre o centro das atrações.
Peixes com Escorpião: o lema dessa relação vai ser sempre a paixão, tão
forte e tão intensa que será difícil controlar.
Peixes com Sagitário: a união do senso prático de Sagitário completa a
fantasia e a insegurança de Peixes.
Peixes com Capricórnio: podem se complementar perfeitamente, onde cada
um dos dois sai ganhando.
Peixes com Aquário: os dois são totalmente desligados da realidade e
incompatíveis.
Peixes com Peixes: como não Peixes detesta assumir responsabilidades e ter
preocupações, vai ser difícil uma vida a dois.
O HOMEM DE PEIXE
O que falta ao nativo do signo de Peixes um pouco de senso prático em suas
relações. Se souber dosar isso, com certeza poderá usar sua simpatia, sua
compreensão e sua imaginação em benefício de uma relação. Firmeza e decisão
são necessárias para quem deseja se relacionar com esse nativo, que, caótico por
natureza, pode deixar todo o comando por conta da pessoa amada, de quem
esperam uma boa dose de fantasia e de originalidade para cativá-lo.
Eternamente insatisfeito, dificilmente pode ser chamado de fiel, pois buscam
uma satisfação dos sentidos que a presença de Vênus em seu signo torna muito
forte, quase imperiosa. Tanto que, apesar disso, é quase tão ciumento quanto o
nativo de Escorpião. É incapaz de resistir a uma tentação, podendo ser facilmente
conduzido, pois dificilmente oferece resistência nesse tipo de coisa, uma vez que
o desejo e a excitação sexual exercem um poderoso apelo em seu espírito. Com
essas características, é muito difícil esperar fidelidade de um nativo de Peixes. A

única maneira de controlar essa tendência é se a parceira demonstrar
independência, ameaçando pagar na mesma moeda os casos de infidelidade que
detectar. Sua capacidade de se sacrificar e seu apego ao lar podem ser, também, o
melhor apelo contra a sua infidelidade.
Conquistá-lo pode não ser difícil, se a mulher compreendê-lo e souber se
portar, dando-lhe a segurança que precisa para ele se soltar e realizar-se no
trabalho. Conhecer seus gostos é um dos primeiros passos, pois ele, mais do que
ninguém, gosta de um agrado e de ter tudo à mão. Na verdade, para um pisciano
pensar em amor, é preciso que a mulher tire dele todas as preocupações,
deixando-lhe apenas a principal, que é a de agradá-la. É o tipo de homem para
mulheres com vocação para eles, pois cobram atenção e aparentemente retribuem
muito pouco. É honesto, trabalhador e muito fiel, não dando margens a dúvidas ou
preocupações nesse sentido. Todo o sacrifício que uma mulher fizer por ele será
recompensado na cama, onde ele sabe se comportar e sabe retribuir. Mas, mesmo
aí, para provocá-lo e fazê-lo agir, antes é preciso aquecê-lo, seduzindo-o e
envolvendo-o. Conseguindo acendê-lo, a mulher pode ter certeza que ele dará
mostras de toda a sua criatividade e de toda a sua gratidão, surpreendendo-a com
um desempenho poucas vezes igualado pelos nativos dos outros signos do
Zodíaco.

L P BAÇAN - O Mago das Letras
1975: escreveu e publicou seu primeiro livro de bolso, a novela Uma Tese para o
Amor, pela Editora Cedibra, Rio de Janeiro, passando, daí, a escrever
mensalmente novelas por encomenda para essa e outras editoras.
1985: teve 11 letras incluídas no LP Saudação ao Mato Grosso, da dupla
Estudante & Caminhoneiro.
1986: teve 6 letras incluídas no LP Oração de Um Caminhoneiro, da mesma
dupla.
1991: participou da Coletânea do I Concurso Nacional de Literatura da FENAE,
com um conto premiado em 1º. lugar.
1994: participou da Antologia Os Poetas, do V Concurso Helena Kolody de
Poesia, Governo do Paraná, Curitiba – PR.
1995: traduziu a obra El Contuberneo Judeo-Maçónico-Comunista, de José
Antonio Ferrer Benimelli, em 2 volumes intitulados Maçonaria & Satanismo,
para a Editora "A Trolha".
1996: publicou a novela rural Sassarico, sobre o fim do ciclo do café, início da
rotação de culturas (soja e trigo) e surgimento dos bóias-frias e editou os
livros Vida Minha, de Emília Ramos de Oliveira (biografia) e Círculo
Vicioso, de Arlene Cirino de Oliveira.
1997: participou da coletânea Poema, Poesia... Maçom, Maçonaria, organizada
por Mário Cardoso para a Editora Arte Real.
1998: publicou o livro de poemas Alchimia.
1999: publicou o livro Redação Passo a Passo e editou o livro URAÍ - Nossa
Terra, Nossa Gente, 2 volumes, de Emília Ramos de Oliveira.
2000: teve 2 letras incluídas no CD Nosso Negócio É Cantar, da dupla Márcio
Rogério & Luciano e 3 letras no CD Mais, do cantor Cícero de Souza.
Publicou, neste ano de 2000, Brincando nos Caminhos do Senhor, revista
infantil cristã, Editora e Gráfica Cotação da Construção, Londrina – PR.
2001: editou e prefaciou o livro Templários, de Lori Andrei Perez Baçan.
2002: foi o autor da letra do hino da Loja Maçônica Londrina, em parceria com o
músico Wilmar Cirino.
2004: organizou, editou e participou do livro I Antologia do Portal "Cá Estamos
Nós".
2006: organizou, editou e participou do livro II Antologia do Portal "Cá Estamos
Nós".
2007: publicou os livros A Sabedoria dos Salmos, A Sociedade Secreta dos
Templários e O Livro Secreto da Maçonaria, pela Universo dos Livros
Editora Ltda.
2010: publicou os livros Manual da Futura Mamãe, Quem Disse Que Cozinha
Não è Lugar de Homem e Receitas Naturais pela editora Universo dos
Livros. Editou o livro de contos Solidariedade, do autor baiano João

Justiniano da Fonseca. Produziu, dirigiu e apresentou uma série de 7 (sete)
programas radiofônicos Vila das Artes, na Rádio Boa Nova FM, de Pérola,
PR, sobre literatura atual.
2012: traduziu, editou e publicou o livro A Origem do Satanismo na Maçonaria,
de Arthur Edward Waite.
2013: traduziu, editou e publicou em formato eletrônico os livros Carmila, de J
Sheridan LeFanu, e Teoria da Esgrima a Cavalo, de Alex Muller, Anjos, o
Caminho de Volta, Os Olhos do Carrasco, Novelas de Terror (Volumes I e
II) E Novelas Policiais (Volumes I a 7), pela Lulu Press, Inc.
1975 até 2015: hoje escreveu mais de 700 livros, publicados em sua maioria em
formato de bolso, sobre os mais diferentes assuntos, como: romances,
erotismo, palavras cruzadas, charadas, passatempos, literatura infantil,
passatempos infantis, horóscopos, esoterismo, simpatias populares, rezas,
orações, intenções, anjos, fadas, gnomos, elementais, amuletos, talismãs,
estresse, manuais práticos, religião e outros livros de bolso com os mais
diversos temas e letras para músicas. Já editou em formato eletrônico mais
de 1000 títulos, entre publicações individuais e antologias, de autores de
Língua Portuguesa e Espanhola.
Publicou ao longo dos últimos 40 anos poemas e contos em jornais de circulação
regional. Ultimamente, Tem traduzido e editado livros eletrônicos e
empenhado em editar todos seus títulos em formato eletrônico.
www.acasadomagodasletras.net

