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HORÓSCOPO DO TERCEIRO MILÊNIO

Chegou um período de grandes e profundas transformações, quando a
Humanidade conhecerá uma evolução acima de todas as expectativas. O Terceiro
Milênio trará uma união de forças jamais vista, em todos os sentidos.
Conhecimentos e doutrinas consideradas contraditórias se unirão, trazendo as
respostas definitivas.
Isso já pode ser percebido na união de dois horóscopos considerados
opostos, o Zodiacal ou Solar e o Chinês ou Lunar. O conhecimento humano se
aprofunda, na medida em que esses dois ramos da astrologia não são considerados
isoladamente, mas em conjunto, constituindo cento e quarenta e quatro novos
signos. Para chegar a isso, basta acrescentar ao seu signo zodiacal o signo chinês
correspondente e saber mais a seu respeito.
Seu signo zodiacal é obtido conforme seu mês de nascimento, enquanto que
o chinês segue uma tabela própria conforme o ano lunar.
OS SIGNOS ZODIACAIS
É importante conhecer as principais características de seu signo zodiacal,
confrontando-a posteriormente com as de seu signo lunar e descobrindo onde sua
personalidade coincide e é forte e onde estão seus pontos fracos. Para isso, veja
nossas outras publicações a respeito do assunto.
Pode acontecer de seu signo zodiacal acentuar um determinado defeito em
você, mas isso é perfeitamente contrabalançado pela influência do seu signo
lunar. Sol e Lua, em harmonia, contribuem para que você seja uma pessoa

completa e possa conhecer-se interiormente, explorando todo o seu potencial e
combatendo seus defeitos com objetividade.
OS SIGNOS DO TERCEIRO MILÊNIO
A união de seu signo zodiacal com o seu signo chinês poderá ser melhor
apreciada na sequência, onde você deverá procurar, a partir do seu signo zodiacal,
aquele que engloba também o seu signo lunar.
Em função dessa união e das influências ambivalentes do Sol e da Lua em
sua vida, certas características se evidenciam e se forem positivas devem ser
cultivadas e desenvolvidas. Se forem negativas, devem ser trabalhadas de forma a
evitar que se tornem determinantes de sua personalidade.
As indicações de afinidades entre outros signos obedece a um padrão de
complementaridade, mas nada é definitivo nem definitivo na escolha de seus
amigos ou da pessoa amada. A sua maturidade, o grau de evolução espiritual e a
forma como tem trabalhado suas virtudes e defeitos fazem com que você cresça
interiormente e seja capaz não apenas de relevar eventuais defeitos das pessoas
queridas, como ir além, contribuindo decisivamente para que elas se conheçam e
superem suas limitações.
Os conhecimentos reunidos dos dois horóscopos se constituem numa
preciosa ferramenta para você se entender e entender as pessoas, utilizando-os
para promover a harmonia e a paz.
Usá-los ou não usá-los é uma mera questão de livre arbítrio e da consciência
de cada um.
Tudo o mais é mera especulação.
ÁRIES/RATO: O mais inteligente, manhoso e falante dos ratos, uma
personalidade especial. Possui vitalidade intensa; sempre procura ocupar-se, não
tolera ociosidade e solidão. Inspira confiança, é amável e generoso. Apresenta
nervosismo, impaciência, irritabilidade. Aprecia desafios, poder, e muito dinheiro;
combina astúcia e sabedoria. Amor: quando jovem é um perfeito conquistador;
com a idade vai se tornando inseguro e dependente, mas quando se apaixona, é
para valer. Combinações: Gêmeos/Dragão; Gêmeos/Boi, Leão/Dragão; Leão/ Boi,
Sagitário/Macaco e Aquário/Porco ou Cão, são recomendáveis. Câncer/Gato e
Capricórnio/Cavalo, não são recomendáveis. Trabalho: é ambicioso e leal; um
empregado dedicado e competente; um empreendedor nato. Família:
extremamente conservador, responsável, moralista e severo. Os pais são
dedicados aos filhos; os irmãos têm tendência a competir; as crianças são alegres
e possuem talento artístico. Famosos: Sarah Vaughan, Glória Steinem, Marlon
Brando, Raymond Barre, Jhon Cheever.
ÁRIES/BOI: Destemido, dono de uma vontade forte, está destinado à
realizações. Tem muito sucesso com atividades concretas. Pouco sutil e um tanto
desajeitado. Reservado e melancólico, apresenta dificuldades em comunicar-se.
Amor: se sente atraído por simplicidade e companheirismo, oferece segurança à

pessoa amada. Não é do tipo romântico, mas ao seu lado você terá uma paixão
tranquila e com garantias de fidelidade. Combinações: Leão/Galo; ou Rato/Galo;
Leão/Macaco;
Sagitário/Dragão;
Virgem/Porco;
Virgem/Macaco
e
Gêmeos/Cobra, são recomendáveis. Virgem/Tigre; Libra/Gato e Peixes/Cabra,
não são favoráveis. Trabalho: não gosta de subordinar-se, por isso pode se dar
melhor com um negócio próprio. Quando jovem tem oportunidade de ganhar
muito dinheiro. Família: é a base de sua segurança, equilíbrio e realização. Às
vezes pode mostrar-se um tanto rabugento e autoritário. A criança é talentosa e
teimosa. Famosos: Melvyn Douglas, Jessica Lange, Karl Malden, Lionel
Hampton, Male Haggard e Charles Chaplin.
ÁRIES/TIGRE: Guerreiro, dominador, aventureiro; dotado de um espírito
revolucionário, não hesita em divulgar seus ideais e não suporta o tédio.
Meticuloso, realmente independente, acredita na justiça e liberdade. Uma
companhia alegre e agradável. Sério e profundo, se encaminhar bem seus
inúmeros talentos terá muito sucesso. Deve tomar cuidado com a rebeldia. Amor:
amoroso e meigo, um ótimo amante capaz de harmonizar equilibradamente o
sagrado e o profano. Se você não exigir fidelidade e lhe der liberdade, serão muito
felizes. Combinações: Leão/Cão, Sagitário/Dragão ou Cavalo; Aquário/Cão,
Porco ou Dragão, são recomendáveis. Libra/Boi; Capricórnio/Macaco e
Câncer/Cobra, não são favoráveis. Trabalho: trabalhador, capaz e ambicioso, luta
para garantir boa vida para si e seus familiares; embora não priorize o dinheiro.
Família: extremamente dedicado, chega a ser um pai muito severo. A criança é
encantadora, entusiasmada com a vida e super ativa. Famosos: Jerry Brown, Hugh
Hefner, John Fowles e Alec Guinness.
ÁRIES/COELHO: Inspira conforto, beleza e sofisticação; é sociável,
elegante, e possui um bom gosto nato. De temperamento suave e forte, é
perseverante, moderado, cuidadoso e orgulhoso. Respeitador de tudo que é sólido,
tradicional e valioso. Caracteriza-se pela constante busca de segurança e ausência
de conflitos. Amor: costuma ter muitas paixões, mas por ser individualista e
emocionalmente independente, tem dificuldades em encarar a vida a dois; se você
souber respeitar seu espaço se dará bem. Combinações: Gêmeos/Cobra; Leão/Cão
ou Porco; Sagitário/Cabra; Gêmeos/Porco, Aquário/Cobra ou Porco, são
favoráveis. Câncer/Dragão ou Galo; Capricórnio/Tigre ou Cavalo e Libra/Dragão
ou Tigre, não são recomendáveis. Família: apresenta problemas por ser muito
distante, embora goste do seu lar. A criança, é agradável e curiosa, deve ser
deixada bem à vontade. Trabalho: inteligente, ambicioso e sofisticado, se dará
bem envolvendo-se com cultura e tecnologia. Famosos: Ali Mac Graw, David
Frost, Muddy Waters e Arturo Toscanini.
ÁRIES/DRAGÃO: Egocêntrico, gosta de brilhar e procura aproveitar a vida
ao máximo. Determinado, possui astúcia, iniciativa, vontade firme e bom gosto.
Gentil, simples e sincero. Atraente, esperto e autoconfiante, tem facilidade em
envolver as pessoas e não costuma moderar-se. Deve tomar cuidado com sua

arrogância. Amor: apaixonado, sedutor e infiel, um amante inesquecível.
Extremamente sentimental, se conseguir reforçar seu aspecto familiar pode
conseguir uma relação estável. Combinações: Gêmeos/Rato e Macaco;
Aquário/Macaco; Sagitário/Rato e Leão/Rato ou Macaco, são recomendáveis
Câncer/Cão ou Boi; Capricórnio/Boi e Libra/Cão, não são favoráveis. Família: a
necessidade de sucesso pode afastá-lo um pouco e não é muito voltado para os
afazeres domésticos. Pai autoritário. A criança é carinhosa, precoce e agitada.
Trabalho: preza a ascensão social e profissional, interessa-se por grandes
negócios; terá sucesso se não se envolver em corrupção e maneirar seu orgulho.
Famosos: Verlaine, Irving Wallace e Anita Bryant.
ARIES/SERPENTE: Tem o dom do movimento e da ponderação. Busca
riqueza e sabedoria. com determinação e um bom incentivo, pode se tornar seguro
e feliz. Generoso e agradável, procura fraternidade. É Vaidoso, atraente, e prefere
um visual urbano Precisa cuidar-se, pois apresenta tendência à ociosidade. Amor:
o nativo deste signo, têm muita necessidade de ser amado. É ardoroso e
envolvente, capaz de viver um relacionamento estável. Pouco possessivo,
Combinações: Gêmeos/Galo ou Boi; Sagitário/Dragão; Leão/Dragão ou Porco e
Aquário/Boi ou Gato, são favoráveis. Capricórnio/Gato; Câncer/Tigre e
Libra/Porco ou Cobra, não são recomendáveis. Família: Extremamente dedicado
ao lar e aos familiares, é dotado de um talento especial para a vida doméstica. A
criança é inteligente e viva, mas talvez um pouco preguiçosa e precise de
motivação. Trabalho: Possui talento artístico e facilidade para criação de projetos;
pode se dar bem no comércio. Famosos: Baudelaire, Julie Christie e Aretha
Franklin.
ÁRIES/CAVALO: Exigente, egocêntrico, ingênuo, alegre e otimista;
sociável e solícito, honra a verdade e a virtude. Cheio energia; fala demais.
Corajoso, profundo, capaz de lutar por objetivos nobres, mas não sabe perder.
Cuidado com a tendência à tirar conclusões apressadas. Amor: se apaixona
facilmente embora não seja muito sentimental. É atraente e entusiasmado. Um
amante muito habilidoso. Combinações: Leão/Tigre ou Cão; Sagitário/Cabra;
Gêmeos/Tigre, Gêmeos/Cão e Aquário/Cabra, são recomendáveis. Libra/Rato ou
Macaco e Capricórnio/Porco ou Rato, não são favoráveis. Família: muito
autoritário pode se tornar desagradável; mas é dotado de um incrível senso prático
no que diz respeito aos assuntos domésticos. A criança se dá bem com atividades
artísticas. Trabalho: como artista seria competente, mas por ser um ativo
empreendedor talvez busque atividades mais sólidas. Se dará bem como
autônomo, e nas áreas de Publicidade e Computação. Famosos: Michael York,
Sandra Day O’Connor e Pearl Bailey.
ÁRIES/CABRA: Cortês, sensível, excêntrico e rebelde; busca boa condição
social e proteção; necessita de liberdade para evoluir. Aprecia os prazeres da vida,
a boêmia e a descontração. Deve cuidar-se com a teimosia e com a língua solta
que tem. Amor: dependente da segurança que um relacionamento bem estruturado

proporciona, dedica-se ao amor de forma intensa. É possessivo, atrai-se por
pessoas alegres e inteligentes. Combinações: Aquário/Porco ou Gato;
Sagitário/Cavalo ou Gato; Gêmeos/Gato e Leão/Cavalo ou Gato, são
recomendáveis. Capricórnio/Cão ou Tigre e Câncer/Boi ou Escorpião, não são
favoráveis. Família: A base de sua estabilidade; muito apegado aos familiares,
deseja lhes proporcionar conforto e qualidade de vida. É prestativo, e se sai bem
com a rotina doméstica. A criança é inteligente e sensível. Trabalho Um guerreiro
empreendedor, se torna pessimista quando passa por dificuldades financeiras.
Tem talento para decoração e áreas que priorizem o belo. Famosos: Arthur
Murray e George Bundy.
ÁRIES/MACACO: É falante, vigoroso, brilhante, atraente, generoso,.
Apresenta traços de individualismo e inflexibilidade. Destinado à realizações, não
se preocupa muito com a opinião alheia Os momentos de solidão podem lhe ser
bastante criativos. É tão supersticioso que deve tomar cuidado para não iludir-se
facilmente. Amor: Inconstante, mas capaz de viver um relacionamento duradouro
baseado na paixão. Atencioso, se mostra um amante ardente. Atrai-se por pessoas
ativas e sociáveis. Combinações: Leão/Dragão ou Rato; Gêmeos e Aquário/Rato
ou Dragão e Sagitário/Dragão, são recomendáveis. Capricórnio e Câncer/Tigre ou
Porco e Libra/Cobra, não são favoráveis. Família: É divertido e gosta de ser o
centro das atenções. Como pai é muito dedicado. A criança é naturalmente
equilibrada e deve ser protegida do excesso de misticismo. Trabalho: Aplicado
astuto está competente, pode se dar bem em qualquer profissão que exija
perspicácia. Famosos: Bette Davis, Joan Crawford, Omar Sharife Jack Weeb.
ÁRIES/GALO: Vivaz, entusiasta, ousado, comunicativo, talentoso,
inconstante, curioso e ágil. Sente atração por coisas exóticas, é sociável e aprecia
ambientes requintados. Gosta de portar-se elegantemente e é orgulhoso de si
mesmo. Pode passar por situações desagradáveis devido ao excesso de franqueza.
Forte, não se deixa abater, resolve seus problemas com firmeza. Cuidado com a
arrogância e possíveis vícios. Amor: Sua estabilidade pessoal está sujeita ao
equilíbrio afetivo, desilusões podem causar-lhe fortes depressões, em
compensação pode recuperar-se rapidamente. Combinações: Gêmeos/Cobra ou
Boi; Leão/Boi ou Cobra; Aquário/Cobra ou Dragão, são recomendáveis.
Libra/Cobra; Leão/Cão e Capricórnio/Cão, não são favoráveis. Família:
Conservador, gosta de manter as aparências. A criança necessita de super dose de
amor e incentivo. Trabalho: versátil e capaz, tem o dom de exercer múltiplas
ocupações, se dão bem como profissionais liberais. Famosos: general Patton,
Peter Ustinov e Simone Signoret.
ÁRIES/CÃO: Ativo, ingênuo e espontâneo; um tanto quanto desconfiado;
tem uma visão otimista da vida e é extremamente moralista e costuma honrar seus
compromissos. Filantrópico, preocupa-se com o bem da humanidade. Ainda que
não intencionalmente, costuma tecer comentários venenosos; portanto, cuidado
com a língua. Amor: É muito atraente e valoriza a sinceridade no relacionamento.

Pode demorar a decidir-se pelo casamento mas é um ótimo par. Combinações:
Gêmeos/Gato ou Tigre; Leão/Cavalo ou Tigre; Sagitário/Gato ou Tigre e
Aquário/Tigre, são recomendáveis. Câncer/Galo; Câncer/Dragão ou Cabra;
Libra/Cabra e Capricórnio/Dragão, não são favoráveis. Família: Atencioso e
dedicado ao lar, preocupa-se com a estabilidade econômica dos seus. A criança é
afetuosa e interessa-se por esportes e aventuras. Trabalho: apresenta tendências
artísticas; é um bom organizador; empregado leal, também se dá bem como
patrão. Famosos: Houdini, Henry Luci, Paul Robeson, Eileen Ford, Carmen
McRae e Ved Mehta.
ÁRIES/PORCO: Muito popular, gentil, agradável, carismático, confiável,
altruísta e alegre. É admirado e querido por àqueles que o cercam. Materialista e
boêmio, aprecia ambientes sofisticados. Como amigo é bastante atencioso. Precisa
tomar cuidado com a força de sua ira, a qual costuma reverter para si próprio.
Amor: É um parceiro encantador e inocente. Um casamento precipitado pode ser
desastroso. Não lida bem com relacionamentos estáveis e costuma culpar-se pelos
fracassos amorosos. Combinações: Gêmeo/Gato; Leão/Dragão; Aquário/Gato ou
Dragão e Sagitário/Gato, são recomendáveis. Câncer/Macaco; Câncer/Cão ou
Cavalo, Libra/Galo; Capricórnio/Tigre ou Galo e Libra/Tigre, não são favoráveis.
Família: Extremamente apegado ao lar, cuida com afinco de seus familiares, mas
não gosta de ser contrariado. A criança é talentosa e nervosa. Trabalho: É
realmente aplicado e sério. Dotado de apurado senso organizacional; é um ótimo
líder. Famosos: Tennessee Williams, Bismarck e Dudley Moore.
TOURO/RATO: Notável, tranquilo, dotado de uma superioridade natural,
exerce forte atração sobre as pessoas. Bastante exigente, enérgico e resistente,
busca solidez. Aprecia o poder e muito dinheiro. Arquiteta planos e coordena sua
execução com perfeição. Possui ótima memória. Amor: Não é do tipo sentimental,
é ciumento e extremamente sensual. Ama com constância e firmeza, se envolve
profundamente no relacionamento. Combinações: Peixes/Boi ou Tigre;
Câncer/Macaco ou Porco; Virgem/Porco ou Macaco e Capricórnio/Macaco ou
Boi, são recomendáveis. Leão/Gato ou Cavalo; Escorpião/Cavalo e
Aquário/Cavalo ou Gato, não são favoráveis. Família: Tradicionalista; com
tendência a centralizar as decisões. A criança não aprecia obedecer as regras que
lhe são impostas, prefere criá-las ela mesma. Trabalho: Dono de um forte senso
de responsabilidade, exerce a profissão com sucesso e é capaz de conciliar vários
projetos ao mesmo tempo. Famosos: Willian Shakespeare, Charlot Bront, Aiatolá
Khomeini, Studs Terkel, e Charles Aznavour.
TOURO/BOI: Apresenta ponderação, sabedoria, resistência e perseverança
para atingir metas difíceis. Longevidade, leveza e calma também são
características deste signo. Promove um sensação de bem estar à sua volta.
Displicente com relação a aparência e cuidados pessoais, mas sua seriedade é
inabalável. Amor: Pode se tornar cruel se você tentar subjugá-lo ou competir com
ele; mas do contrário, poderão ser muito felizes pois é amoroso e sensualíssimo.

Combinações: Câncer e Peixes/Rato, Cobra ou Galo; Capricórnio/Rato ou Cobra;
Capricórnio e Virgem/Cobra ou Galo e Peixes ou Capricórnio/Macaco, são
recomendáveis. Leão/Tigre; Aquário/Tigre ou Cabra e Escorpião/Cabra, não são
recomendáveis. Família: É tradicional e em casa exige conforto e cuidados. Não é
muito comunicativo e aprecia a tranquilidade. A criança, apresenta tendência a ser
solitária; é forte e constante. Trabalho: Aplicado e tenaz, se dá bem em qualquer
área desde que concentre poder em suas mãos. Famosos: Adolf Hitler, Gary
Cooper , Jack Nicholson e Billy Joel.
TOURO/TIGRE: Nobre, gentil, realista, atento, altivo, tem a mente alerta e
saudável. Egocêntrico, não costuma importar-se muito com a opinião alheia.
Aprecia a sabedoria; é esperto, descontraído, modesto e um tanto excêntrico.
Embora possa aparentar alguma leviandade, é extremamente sério. Amor: Se
entrega inteiramente à paixão, vencendo até seu individualismo nato; por isso uma
forte desilusão amorosa pode desestruturá-lo completamente. É sincero, um
amante ardente e costuma tratar o ser amado com denguinhos e cuidados.
Combinações: Câncer, Virgem e Capricórnio/Dragão, Cão ou Cavalo; Peixes
Dragão ou Cão e Escorpião/Cão, são recomendáveis. Escorpião/Macaco ou
Cobra; Leão e Aquário/Cobra, Boi ou Macaco não são favoráveis. Família: Vida
doméstica conturbada. Um pai justo, mas talvez ausente. A criança é divertida e
dependente. Trabalho: Líder nato, sociável, apreciador de multidões e movimento,
pode se dar bem na política. Famosos: Robespierre, Karl Marx, Ho Chin Minh,
Roman Gary e Elizabeth l.
TOURO/COELHO: Racional, sensível e delicado; pacífico, amoroso; muito
vulnerável e preocupado com o bem estar, busca segurança e sucesso. De
imaginação avançada, é um inovador; Embora normalmente seja uma pessoa
pública; é reservado e faz questão de manter sua privacidade. Cauteloso com
assuntos financeiros. Amor: Prefere amores tranquilos, não gosta de provocações.
Muito sensual e atraente. Combinações: Capricórnio e Câncer/Cabra, Cão ou
Porco, Virgem/Gato e Peixes/Gato ou Porco, são recomendáveis. Leão, Escorpião
e Aquário/Galo ou Tigre e Escorpião/Dragão, não são favoráveis. Família:
Caseiro, sua casa é sempre muito aconchegante e bonita. Aberto ao dialogo, mas
exigente quanto à regras de etiqueta e boa educação. A criança, tem dom musical
e aprecia ambientes bucólicos. Trabalho: Especialmente dos vinte as quarenta
anos tem boas chances de constituir fortuna. Um empregado responsável; pode
obter sucesso no mundo das Artes. Famosos: Orson Welles, Dr. Benjamin Spock
e Judy Collins.
TOURO/DRAGÃO: Destreza e energia são seu forte. Afetuoso e emocional.
Possui bom senso , mas é um tanto egoísta e arrogante. Certo de suas opiniões,
não admite ser contestado e não foge de uma boa briga. Decidido, corajoso e
ousado, geralmente consegue atingir seus objetivos. Vaidoso e inescrupuloso, não
se encabula por ser dependente financeiramente. Amor: Bastante sentimental, ama
com profundidade; é carinhoso e fiel; ciumento, exige muita atenção; busca um

grande romance. Combinações: Câncer, Virgem e Capricórnio/Rato ou Macaco;
Virgem/Cobra e Peixes/Galo, Rato ou Macaco, são recomendáveis. Leão e
Escorpião/Boi ou Cão e Aquário/Boi ou Cão, não são favoráveis. Família:
Preocupa-se com seus familiares, é um bom pai e pede muito amor, mas não é de
fácil convivência. A criança, é agitada e possui talento artístico. Trabalho: Pode
apresentar problemas no aspecto profissional, mas dotado de obstinação saberá
superá-los. Famosos: Salvador Dali, Sigmund Freud, Shirley Temple, Jean Gabin
e Yehudi Menuhin.
TOURO/SERPENTE: Intuição, praticidade, dissimulação, indisciplina e
descrição, são características deste signo. Aprecia dinheiro, luxo, arte e beleza; é
provável que tenha facilidade para conseguir. Fascinante e sólido; não gosta de
correr riscos. Impulsivo e irregular, apresenta dificuldades para chegar até o fim
de seus projetos. Pode ser sisudo, mas tem um senso de humor incrível. Amor:
Atraente, sedutor, ciumento e infiel. Muito atencioso e companheiro.
Combinações: Câncer, Virgem, Capricórnio e Peixes/ Boi, Dragão ou Galo, são
recomendáveis. Leão/Tigre ou Porco e Escorpião ou Aquário/Tigre, não são
favoráveis. Família: É a base de sua segurança; preocupa-se com a decoração da
casa; e costumam ser pais sensatos. A criança, é brincalhona e solitária; não reage
bem à repressão excessiva. Trabalho: Busca uma profissão sólida e garantida.
Pode encontrar sucesso como intelectual ou profissional liberal. É sério, capaz e
exigente. Famosos: Johannes Brahms, Henry Fonda, I. M. Pei, Audrey Hepburn e
Danièle Darrieux.
TOURO/CAVALO: Instintivo, dominador e ambicioso; faz questão de ter
seus talentos reconhecidos, quer privilégios e não gosta de ficar por baixo.
Paciente, singular, inteligente, materialista, exibicionista, responsável, vaidoso e
conservador. Precisa de compreensão e calma; extremamente egocêntrico.
Preguiçoso, pode ter dificuldades para alcançar seus objetivos. Amor: Discreto e
dedicado. O amor pode salvá-lo da egolatria. O nativo deste signo envolve-se
profundamente. Combinações: Câncer, Virgem e Capricórnio/Tigre, Galo ou
Cabra; Peixes/Tigre ou Peixes/Cabra, são recomendáveis. Leão, Escorpião e
Aquário/Rato; Leão/Macaco, Aquário/Boi ou Porco e Escorpião/Porco, não são
favoráveis. Família: Extremamente importante para sua estabilidade. A criança,
apresenta um talento precoce com relação as Artes ou intelectualidade, prepare-a
para a realidade. Trabalho: É aplicado e trabalhador, um chefe exigente e como
empregado, dedicado. Famosos: Ulysses S. Grant, Myke Wallace, Barbara
Streinsand.
TOURO/CABRA: Sua genialidade bem canalizada pode propor-lhe muito
sucesso; do contrário pode trazer-lhe problemas financeiros e afetivos. Lentidão e
cautela; lógica e criatividade; paciência e perseverança também são características
deste signo. Alterna momentos de conflitos e equilíbrio, dependência e
independência; o que pode causar ansiedade, frustração, melancolia e irritação.
Tem bom gosto, e aprecia o belo. Amor: Exige atenção, amor e proteção, precisa

de um par sério e responsável, inclusive por ele. Combinações: Peixes/Porco ou
Cavalo; Câncer/Gato, Cavalo ou Macaco; Virgem/Gato ou Porco e
Capricórnio/Cavalo ou Macaco, são recomendáveis. Leão/Boi ou Cão;
Escorpião/Boi ou Tigre e Aquário/Tigre ou Cão, não são favoráveis. Família: Um
pai muito afetuoso. A criança, é encantadora e necessita de disciplina. Trabalho:
Um artista nato, mas devido à indolência necessita do incentivo de alguém e
principalmente de muita disciplina. Famosos: Laurence Olivier, Honoré de
Balzac, Rodolfo Valentino.
TOURO/MACACO: Charmoso, estável, equilibrado, sensato e sábio.
Realista, moderado e metódico; confiante, gentil, independente e autoconfiante;
integro, divertido, devotado e descomplicado. Amor: concilia a paixão com
amizade, respeito mutuo, carinho e dedicação, mas não é muito chegado ao
casamento. Esquivo, prefere a liberdade, embora tenha o desejo de viver um
grande amor. Combinações: Câncer/Rato ou Dragão; Virgem/Dragão ou Rato;
Capricórnio/Rato ou Dragão e Peixes/Dragão ou Rato, são recomendáveis.
Leão/Boi, Tigre ou Cavalo; Escorpião/Tigre ou Cobra e Aquário/Boi ou Dragão,
não são favoráveis. Família: Carinhoso e brincalhão, cuida muito bem de seus
familiares, proporcionando-lhes tranquilidade financeira. A criança, é saudável,
precisa de uma educação liberal e apresenta tendência a deixar o lar
prematuramente. Trabalho: Trabalhador, autodidata, capaz, hábil e responsável,
tem sucesso garantido em qualquer carreira que lhe proporcione mobilidade.
Famosos: Leonardo da Vinci, Sugar Ray e João Paulo ll.
TOURO/GALO: Possui um senso de autoridade nato; um tanto quanto
dominador, mas destemido e simpático aos menos favorecidos. Sábio, calmo,
determinado, inteligente e firme, sabe lutar por seus objetivos. Independência,
solidez, generosidade, sensibilidade, pureza, seriedade, conservadorismo,
agilidade e coerência, também são características deste signo. Deve tomar cuidado
com a gula. Amor: Busca alguém leve e bem humorado. A fidelidade não é total,
mas envolve-se verdadeiramente. Muito sensual, é um parceiro ardente.
Combinações: Câncer/Dragão ou Cobra; Virgem e Capricórnio/ Boi, Dragão ou
Cobra e Peixes/Boi ou Cobra, são recomendáveis. Leão/Gato ou Galo;
Aquário/Boi, Cão ou Gato e Escorpião/Cão ou Gato, não são favoráveis. Família:
Muito bom pai, atencioso, protetor e dedicado. A criança, é forte e adorável.
Trabalho: Não sendo subordinado, certamente será bem sucedido em qualquer
área. Tem mais chances como profissional liberal. Famosos: Rod MacKuen, Peter
Townshend e Annie Dillard.
TOURO/CÃO: Perfeccionista, altruísta, responsável, sensível e meditativo;
inquieto, insatisfeito e implicante. Sua infantilidade e inocência o torna uma
companhia agradável e querida. Determinação, irritabilidade, respeitabilidade,
diligência e heroísmo, fazem parte da personalidade deste nativo. Cuidado com o
excesso de autopiedade, e a carência de autoconfiança. Amor: Inseguro, ciumento
e possessivo; mas um amante constante, fiel e devotado. Capaz de viver uma

intensa paixão. Precisa de um par que lhe ofereça muito afeto e bom humor.
Combinações: Câncer, Peixes, Virgem e Capricórnio/Gato, Tigre ou Cavalo, são
recomendáveis. Peixes, Capricórnio, Virgem e Sagitário /Dragão ou Cabra, não
são favoráveis. Família: Sua casa costuma ser pessoal e aconchegante. Devotado
ao lar, leal e prestativo. A criança, é obediente e necessita de ajuda para superar a
timidez e o medo. Trabalho: Talentoso, disposto e fiel aos deveres, pode se dar
bem em qualquer profissão. Famosos: Lênin, Golda Meir e Shirley McLaine.
TOURO/PORCO: De caráter nobre, procura opulência, sucesso, posição
social e riqueza material, aprecia ambientes sofisticados. Autoritário, atraente,
discreto, elegante, determinado, forte, vigoroso, hábil, generoso, amoroso,
teimoso, honrado, responsável e realista. Muito influenciável, deve tomar cuidado
com más companhias. Amor: Leal, terno, sensual e romântico; um par adorável.
Ama profundamente; oferece luxo e conforto ao ser amado. Combinações:
Câncer, Virgem, Capricórnio e Peixes/Gato, Dragão ou Cabra, são
recomendáveis. Escorpião/Tigre, Galo ou Cão e Leão ou Aquário /Cobra, Dragão
ou Macaco, não são favoráveis. Família: Receptivo e mandão. A criança, é rica de
espírito, mas pode ser irar-se com facilidade. Trabalho: Exigente, está destinado
ao sucesso. Tem talento para profissões que privilegiem laboriosidade, força,
senso artístico e espírito de equipe. Famosos: Vladimir Nabokov, Fred Astaire,
Oliver Cromwell e o magnata Willian Randolph Hearst.
GÊMEOS/RATO: Quem nasce sobre a influência deste signo, é muito
comunicativo, genioso e encantador; ativo, generoso, criativo, perspicaz e
perseverante. Inconstância, exibicionismo, excentricidade e charme, são natos.
Interessa-se por dinheiro e poder. Cuide-se com a falta de perseverança. Amor:
Sedutor e caprichoso. Precisa de um companheiro firme, capaz de suportar seu
egocentrismo e que seja muito atencioso. Combinações: Áries/Boi; Libra/Tigre;
Áries, Leão, Libra ou Aquário/Dragão ou Macaco, são recomendáveis. Virgem,
Escorpião, Sagitário ou Peixes/Gato, não são favoráveis. Família: Aprecia o
conforto no lar. Dependente, divertido; um pai protetor. A criança é sorridente e
com tendência à hipocondria; os pais devem ter pulso firme com ela. Trabalho:
Seu senso de insubordinação não contribuem para que seja um bom empregado;
como chefe tome cuidado para não ser liberal demais. Uma boa e sólida parceria é
propícia. Famosos: Thomas Hardy, John Cheever e Mary MacCarthy.
GÊMEOS/BOI: Exigente, prudente, convicto, cauteloso, frio e forte. Possui
capacidade de concentração e, é capaz de criar grandes obras. Aprecia a natureza,
a simplicidade, ideais salutares e uma boa qualidade de vida. Apesar de eloquente,
faz questão de alguns momentos de solidão; é seletivo e por vezes até esnobe.
Amor: Não está exatamente em primeiro plano na sua vida, antes vem a
realização material. Não se entrega por inteiro, ou você terá seu amor conjugal ou
terá seu amor sexual, mas dificilmente os dois. Apesar de infiel, não permite
traições. Combinações: Leão, Libra, Aquário e Áries/Rato, Cobra ou Galo, são
recomendáveis. Virgem, Capricórnio, Sagitário ou Peixes/Cabra ou Tigre e

Peixes/Macaco, não são favoráveis. Família: Apegado ao lar e aos familiares.
Zeloso, gosta de manter a casa em ordem e bem decorada;. A criança, é tranquila
e mansa; não procure força-la, respeite sua personalidade. Trabalho: Realizador,
responsável e resoluto, se sai melhor como chefe do que como subalterno.
Famosos: Willian Butler Yeats e Willian Styron.
GÊMEOS/TIGRE: É generoso e possui um autoridade natural. Veemente,
sonhador, cênico, aventureiro, ativo, fascinante; mas de difícil convivência pois é
muito inconstante em suas atividades e concepções e considera-se o máximo.
Procure ser mais comedido, realista e sólido. Amor: Cativante, mas afetivamente
confuso, é volúvel e egoísta; prefere ser amado que dedicar seu amor à alguém.
Combinações: Libra, Leão e Áries/Cão ou Cavalo e Aquário/Dragão, são
recomendáveis. Aquário/Cão; Virgem e Escorpião/Cobra, Tigre ou Macaco;
Sagitário/Cavalo, Gato ou Cabra e Peixes/Cobra, não são favoráveis. Família:
Não é muito voltado à vida domestica. Como pai é atencioso, amoroso,
encorajador, protetor e espontâneo. A criança, é bastante talentosa, mas lhe fará
bem um certo controle para sua natureza inconstante. Trabalho: Não gosta de
rotinas e horários rígidos, mas é dotado de sorte, adaptável, original e
comunicativo de modo que pode se dar bem como vendedor. Famosos: Iúri
Andropov, Barbara McClintock e Marilyn Monroe.
GÊMEOS/COELHO: Racional, sólido, observador, organizado e inteligente;
certeiro, ágil e flexível. Complexo e nervoso, aparenta uma falsa autoconfiança e
real megalomania. É reservado ao extremo; mas hospitaleiro, esforça-se para ser
agradável e consegue. Busca conforto e tranquilidade. Amor: Busca um parceiro
protetor, sereno, capaz de completa-lo em suas carências. É dependente e
carinhoso. Combinações: Áries e Cabra/Cão ou Porco; Leão/Cão ou Porco;
Aquário/Cabra ou Porco e Libra/Cão, são recomendáveis. Virgem/Rato ou Galo,
Sagitário/Tigre e Peixes/Dragão ou Galo, não são favoráveis. Família: Não deseja
ter uma família muito numerosa, pois aprecia calma e silêncio em casa. Atrai-se
por decorações sofisticadas e luxuosas. Preocupa-se em garantir a tranquilidade
econômica dos filhos. A criança, gosta de mimos e os pais devem estimular seu
desenvolvimento intelectual. Trabalho: É um ator nato; também pode se dar bem
como profissional liberal. Famosos: Bob Hope, Marguerite Yourcenar, Margaret
Drabble e a Rainha Vitória.
GÊMEOS/DRAGÃO: Marcante, cativante, eminente, excitante e charmoso,
mas indiscreto, orgulhoso e de comportamento próprio. É criativo e sonhador,
dinâmico, corajoso e autoconfiante. Não suporta a solidão, e é um excelente
amigo. Apenas precisa aumentar sua capacidade de concentração e tomar cuidado
com a preguiça. Amor: É intenso, não aceita paixões brandas. Extremamente
ciumento e possessivo; porém raramente fiel. Combinações: Áries/Rato, Macaco
ou Porco; Leão/Rato, Tigre ou Macaco; Libra ou Aquário/Rato e Libra/Macaco,
são recomendáveis. Virgem/Boi e Escorpião; Sagitário ou Peixes/Cão e Boi, não
são favoráveis. Família: Carinhoso e beneficiador dos familiares em geral, mas

um tanto autoritário. A criança, é festiva e exige atenção e afeto extras. Trabalho:
Tem garantia de sucesso profissional desde que desenvolva a perseverança. É um
excelente organizador e pode se dar bem na área de recursos humanos, relações
publicas e afins. Famosos: James Brown.
GÊMEOS/SERPENTE: Contraditório, temperamental, instintivo, intuitivo,
mental, possui uma visão ampla das situações e acontecimentos. Alegre e
inteligente, é uma companhia muito agradável e requisitada. Preza o dinheiro e o
acúmulo de bens. Tome cuidado com a autoilusão e inércia; também com sua
saúde que é frágil. Amor: Envolvente e gosta de ser adulado. Possui uma
tendência nata à promiscuidade, mas não admite ser traído. É dedicado e
carinhoso para com a pessoa amada. Seu par necessita ter muita paciência e
capacidade de compreensão. Combinações: Áries e Aquário/Galo ou Boi,
Leão/Dragão ou Boi e Libra/Cão, são recomendáveis. Virgem e Sagitário/Tigre
ou Porco; Peixes/Tigre ou Macaco e Escorpião/Tigre, não são favoráveis. Família:
Muito respeitável mas um tanto ausente. A criança, é exclusivista e geralmente
apresenta capacidade de raciocínio prematuro para sua idade. Trabalho: Tem
grandes chances de se tornar uma personalidade celebre através de sua profissão,
que pode ser como ator, político ou mesmo intelectual. Famosos: Bob Dylan,
John Kennedy e Jean-Paul Sartre.
GÊMEOS/CAVALO: Tem múltiplos talentos, mas o egocentrismo pode
atrapalhar. Quer ser sempre o melhor e pode ser frio no tratamento com as
pessoas. A inconstância é uma característica nata. Dotado de presença de espírito,
divertido, anima os ambientes que frequenta; mas peca pelo excesso de
dramatização. A autoconfiança, o torna corajoso e destemido, ágil e resistente.
Amor: É comum empolgar-se e sua vida amorosa normalmente apresenta
constantes movimentações, no entanto, não costuma oferecer fidelidade e
exclusividade, mas no fundo busca uma alma gêmea que possa completa-lo.
Combinações: Áries/Tigre e Cabra, Leão/Tigre e Cão, Libra/Cabra e
Aquário/Tigre e Cão, são favoráveis. Virgem/Rato e Boi, Escorpião/Boi,
Sagitário/Rato e Boi e Peixes/Rato e Porco, não são recomendáveis. Família:
Apegado à família é pai dedicado. Trabalho: Arte é o melhor ramo, cuidado com a
falta de concentração. Famosos: Paul McCartney, Igor Stravinsky e Josephine
Baker.
GÊMEOS/CABRA: Embora pessimista e mordaz, apresenta um senso de
humor bastante desenvolvido e gosta de ver as pessoas se divertindo. Observador
e Inteligente é também muito intuitivo.. Curioso sobre a vida dos outros, mas não
aprecia muito falar sobre si mesmo. Possui boa oratória e grande capacidade de
devoção. Amor: Inseguro, dependente e inconstante, precisa muito de alguém
para dividir a vida, por isso e pelo charme que possui, nunca permanece só por
muito tempo. O melhor que lhe pode acontecer é encontrar uma pessoa forte e
decidida, ao lado dela ser feliz para sempre. Combinações: Áries/Gato, Leão/
Cavalo, Libra/ Cavalo ou Porco e Aquário/Gato ou Porco, são favoráveis.

Virgem/Boi, Tigre ou Cão, Escorpião/Boi, Sagitário/Boi, Tigre ou Cão e
Peixes/Tigre ou Cão, não são muito recomendáveis. Família: Apegado ao lar. A
criança é carinhosa e cheia de graça. Trabalho: Se dá muito bem em contato com
o público e como crítico, mas também pode ser um escriturário bastante dedicado,
costuma realizar seu trabalho com tranquilidade. Famosos: John Wayne e Brooke
Shields.
GÊMEOS/MACACO: Super ativas, divertidas e exibicionistas, são capazes
de proporcionar belas festas, em sua companhia, seus amigos estão livres de
aborrecimentos. Possui uma mente desperta e brilhante, um espírito
desenfreadamente criativo, cheio de ideias, é muito talentoso para improvisações.
Não gosta de seguir às regras cegamente, apresenta características de rebeldia, o
que costuma gerar problemas. Amor: Exige do ser amado atenção e carinho
constantes, gosta de ser paparicado. Combinações: Áries/Dragão ou Macaco,
Leão/Rato, Libra/Rato ou Dragão e Aquário/Dragão são recomendáveis.
Virgem/Tigre ou Cobra, Sagitário/Boi, Cobra ou Cão e Capricórnio/Cobra, não
são recomendáveis. Família: Como pai é muito amigo, mas severo. A criança tem
bastante energia para gastar. Trabalho: Competente e mutável, adapta-se bem a
qualquer profissão que proporcione oportunidade de inventar, inovar e criar.
Famosos: Paul Gauguin, Marquês de Sade e Duquesa de Windsor.
GÊMEOS/GALO: Muito talentoso, mas pode se apresentar prepotente e
arrogante, inclusive com tendência a manipular as pessoas. Possui uma postura
nobre e elegante fazendo com que se destaque em público, deixando os outros
fascinados por sua vibração. Entusiasta, mas pouco persistente. Caridoso e
emocionalmente frágil. Sabe dar a volta por cima, quando cai e sente-se
especialmente atraído por aventuras. Amor: Sua vida é sempre muito agitada, por
isso está sujeito a altos e baixos, mas se revela um amante constante, quando é
levado do jeito certo pode ser um excelente companheiro por muitos anos.
Apaixona-se por pessoas de personalidade forte. Combinações: Áries/Cobra,
Leão/Dragão, Libra/Cobra e Aquário/Boi, são recomendáveis. Virgem/Gato,
Sagitário/Gato, Galo ou Porco, Capricórnio/Gato e Peixes/Gato, Galo ou Cão,
não. Família: Ama esposa e filhos, mas dificilmente é uma pessoa caseira. As
crianças são muito cênicas. Trabalho: um líder nato, não gosta de receber ordens,
mas presta serviços com muita competência. Famosos: Joan Collins e Anne
Murray.
GÊMEOS/CÃO: Exuberante, com talento e capacidade, altruísta e divertido,
é companhia agradável e requisitada. Bastante ativo, e inimigo de violência. Sente
uma atração fora do comum por coisas exóticas. Muito eficiente e igualmente
exigente. Conserva um ar juvenil, mesmo com idade mais avançada. Amor:
Apaixonado, é um poeta romântico, do tipo amante à moda antiga. Por ser muito
aéreo, necessita que o companheiro lhe transmita muita solidez e segurança, deste
modo, se mostrará um par bem educado e galante. Combinações: Áries/Cavalo,
Leão/Gato ou Cavalo, Libra/Gato ou Tigre e Aquário/Tigre ou Cavalo, são

recomendáveis. Virgem/Dragão ou Cabra, Sagitário/Dragão ou Cabra,
Capricórnio/Dragão ou Cabra e Peixes/Dragão ou Cabra, não. Família: Um pai
bastante amigo que valoriza muito a família e o lar, aprecia o conforto do campo
ao cenário urbano. A criança é cheia de charme. Trabalho: Qualquer profissão
ligada às Artes, a advocacia também é favorável. Famosos: Judy Garland e Gilda
Radner.
GÊMEOS/PORCO: Escrupuloso e versátil, cultiva o melhor da vida e sentese livre para fazer suas opções. Hábil e insistente, não esmorece na realização de
seus projetos e encontra soluções para problemas complicados. É cauteloso com
dinheiro e aprecia arte e cultura. Sensível e sonhador, pode apresentar
dificuldades em aprender a ouvir o dizer "não", principalmente no campo
emocional e é inimigo do fracasso. Cuide melhor da alimentação. Amor: Um
amante encantador, absolutamente maravilhoso, mas não costuma ser fiel. Com
dificuldades para encarar compromissos mais sérios, acaba achando que se
apaixonou pela pessoa errada. Combinações: Áries/Gato, Leão/Cabra, Libra/ Boi
ou Gato e Aquário/Gato ou Cabra são favoráveis. Escorpião/Cobra,
Sagitário/Macaco e Peixes/Cobra ou Galo, podem ser problemáticas. Família:
Ama e ajuda à todos, a criança precisa de muito afeto. Trabalho: certamente na
área da cultura, publicidade ou vendas. Famosos: Dalai Lama, Jesus Cristo e
Jacques Cousteau.
CÂNCER/RATO: Uma pessoa elegante, refinada e de bom gosto, gosta de
manter a privacidade, mas sem deixar de ser sociável. Charmoso, atraente e
amável, mas pode falar demais às vezes. Criatividade e emotividade e senso de
justiça também são características deste nativo. Amor: Muito envolvente, sensível
e romântico quando ama faz de tudo para agradar, mas normalmente aparenta
uma pessoa esquiva. Não é necessariamente infiel, mas não costuma ter
relacionamentos muito duradouros, precisa de muita liberdade. Combinações:
Touro e Virgem/Boi ou Macaco, Escorpião/Boi, Dragão ou Macaco e Peixes/Boi
ou Macaco, são recomendáveis. Aquário/Gato ou Cavalo, Libra/Gato ou Cavalo e
Capricórnio/Gato ou Cavalo, podem ser problemáticas. Família: Como pai ou
mãe, normalmente é severo e controlador, não admite ser contrariado e se
intromete na vida dos filhos com frequência. A criança é independente. Trabalho:
muito talento para as Letras, mas pode optar por ser um profissional liberal em
qualquer área. Famoso: Louis Armstrong.
CÂNCER/BOI: Determinado, sensível e realista, não admite o fracasso e
costuma perseguir o que deseja até que consiga. A realização é realmente
fundamental para este indivíduo. Sua personalidade fornece formidáveis poderes
de inovação. É bastante generoso para com os que ama, mas pode se apresentar
uma peste para seus inimigos. Embora aparente ser alegre e radiante, aprecia
muito ficar só e não estranhe se for esnobe. Amor: Costuma encontrar um par
para toda a vida e é um amante muito aplicado, mas não espere receber buquê de
flores ou ursinhos de pelúcia. Combinações: Touro/Cobra, Virgem/Rato ou Galo,

Escorpião/Rato ou Cobra e Peixes/Rato, Cobra ou Galo, são muito
recomendáveis. Áries/Cabra, Libra/Tigre/Cabra ou Dragão e Capricórnio/Tigre ou
Dragão, podem ser problemáticos. Família: Sua casa é aconchegante e ele muito
dedicado à esposa e filhos. A criança é cautelosa. Trabalho: Pode se dar muito
bem no campo das Artes. Famosos: Jean Cocteau, Meryl Streep e a Princesa
Diana.
CÂNCER/TIGRE: Alegre e criativo, necessita de muito espaço para si.
Cuidado com a tendência à autoilusão e com a mania de querer realizar tudo
rápido demais, a disciplina pode não ser aceita de bom grado, mas é necessária.
Amor: Muito atraente, pode demorar um pouco para se acertar mas uma relação
mais estável, certamente lhe será benéfica. É ciumento, e embora não goste que se
intrometam na sua vida, pede muito carinho e atenção. Combinações: Toro/Cão,
Virgem/Cão, Escorpião/Dragão, Cavalo ou Cão e Peixes/Dragão, Cavalo ou
Porco, são muito recomendáveis. Áries/Boi, Cobra ou Macaco, Libra/Boi, Cobra,
Cabra ou Macaco e Capricórnio/Macaco, podem ser problemáticas. Família: Ama
o lar e como pai ou mãe, é do tipo companheiro. A criança é esforçada e
realizadora. Trabalho: Pode ser inventor ou trabalhar por conta em qualquer ramo,
saindo-se bem por conta própria. Famosos: Richard Rodgers, Elizabeth KublerRoss e Diana Rigg.
CÂNCER/COELHO: Amante do lar, preocupa-se com a arrumação da casa e
é um ótimo anfitrião. Amável, tem um bom papo e se revela uma companhia
muito agradável. Honrado e virtuoso, sério, uma pessoa digna de confiança. Mas
sob pressão, pode tornar-se extremamente pedante e impaciente, quando
contrariado pode se tornar até mesmo perverso. Cauteloso, prudente, ambicioso,
avarento e misterioso. Amor: Ardente, amoroso e suave, procura uma grande
paixão para viver com ela o resto da vida, estabelecer família e constituir um lar.
Precisa de uma parceira sólida e fiel para acompanhá-lo. Combinações:
Touro/Cabra, Cão ou Galo, Virgem/Cabra, Cão ou Porco, Escorpião/Cabra, Cão
ou Porco e Peixes/Cabra, Cão ou Porco., são muito recomendáveis. Áries/Tigre,
Dragão ou Galo, Libra/Tigre, Dragão ou Galo e Capricórnio/Tigre, Dragão ou
Galo, podem ser problemáticas. Família: extremamente ligado aos seus, está
sempre presente e é amoroso e compreensivo. A criança precisa sentir-se
protegida. Trabalho: pode se dar bem num escritório pouco movimentado.
Famosos: Neil Simon e Saul Bellow.
CÂNCER/DRAGÃO: Apresenta grande vitalidade emocional, uma
personalidade vigorosa e corajosamente entusiástica. Idealista e curioso, é
também uma companhia agradável, quando não fala demais. É um consumidor
nato de cultura e sofisticação. Amor: Charmoso, sensual e sentimental, faz muito
sucesso com o sexo oposto e não ser pode apostar na sua fidelidade.
Combinações: Touro/Cobra, Macaco, Galo ou Porco, Escorpião/Rato ou Macaco
e Peixes/Rato, Cobra ou Macaco, são muito recomendáveis. Áries/Gato ou Cão,
Libra/Boi ou Cão e Capricórnio/Boi ou Cão, podem ser problemáticas. Família:

Apresenta uma vida doméstica confortável e razoável, é um pai muito doce. A
criança tem bastante agilidade mental. Trabalho: É um líder nato, aplicado e
perseverante sabe ser ao mesmo tempo severo e indulgente, mas tem dificuldades
quando é subordinado. Ator, jornalista, dono de restaurante e advogado são
profissões bastante adequadas para este nativo. Famosos: Pablo Neruda, Ringo
Starr e Pearl Buck.
CÂNCER/SERPENTE: Normalmente faz questão de aparentar uma boa
imagem e aprecia muito o conforto, ambiciona fama e riqueza. Aprecia muito se
divertir e prefere ser servido a servir, no entanto, é um bom conselheiro. Talvez
possua uma fachada esnobe, mas na intimidade é companheiro e bem
intencionado, nutre um profundo carinho e afeição pelos amigos e amantes.
Amor: É um tipo atraente e sensual, mas também possessivo e exclusivista, só que
dificilmente é fiel. Apesar de ser um tanto ausente às vezes, é atencioso e capaz
de proporcionar uma vida agradável à companheira. Combinações: Touro/Boi ou
Galo, Virgem/Boi ou Galo, Escorpião/Boi, Dragão ou Galo e Peixes/Boi ou Galo,
São muito recomendáveis. Áries/Tigre, Macaco ou Galo, Libra/Porco e
Capricórnio/Tigre ou Porco, podem ser problemáticas. Família: Bastante ligado
ao lar. A criança é muito afetuosa. Trabalho: Eficiente nas áreas relacionadas à
decoração, arquitetura, moda, publicidade, advocacia e política. Famosos: Peter
Maas e Ashley Montagu.
CÂNCER/CAVALO: Uma pessoa dotada de calma e força nobres, sempre
com boa vontade para com os demais é amável e competente no que faz. Não é
fácil surpreender um nativo deste signo. Em sua mente muita coisa ocorre ao
mesmo tempo, apresenta grande habilidade manual, possui bom senso e
equilíbrio. É conservador e generoso. Ressente-se com facilidade e apresenta
alguma melancolia, apesar de não aparentar. Amor: É capaz de tudo por amor,
uma das coisas que mais busca na vida, é encontrar sua cara-metade e viver feliz
com ela para o resto da vida. Combinações: Touro/Tigre, Cabra ou Cão,
Virgem/Tigre ou Cão e Peixes/Tigre ou Cabra, são muito recomendáveis.
Áries/Rato, Boi ou Porco, Libra/Rato, Boi ou Macaco e Capricórnio/Rato ou
Porco, podem ser mais problemáticas. Família: Como pais, são muito cuidadosos,
enquanto crianças, precisam de muita segurança. Trabalho: Inteligente,
trabalhador e hábil pode se dar bem em qualquer ramo, como patrão ou
empregado. Famosos: Duque de Windsor, Ingmar Bergman e Karen Black.
CÂNCER/CABRA: Caprichoso, risonho e descontraído, fantasioso e sério
ao mesmo tempo, uma personalidade firme, tenaz e amorosa. Extremamente
sensível, possui excentricidade e iniciativa. É honesto, justo, generoso e muito
amigo, muitas vezes é ingênuo. Adora festas, principalmente quando reúne
amigos e parentes queridos, é bastante sentimental. Amor: Devotado e carinhoso,
não costuma brincar com os sentimentos, ama profundamente, se entrega e
procura uma companheira que o faça sentir seguro e amado. Combinações:
Touro/Gato, Cavalo ou Porco, Virgem/Cavalo ou Porco, Escorpião/Gato, Cavalo

ou Porco e Peixes/Gato ou Porco, são muito recomendáveis. Áries/Boi ou Cão,
Libra/Tigre ou Cão e Capricórnio/Boi, Tigre ou Cão, podem ser mais
problemáticas. Família: muito apegado aos familiares, como pais são firmes e
amorosos. A criança é bastante meiga. Trabalho: prefira negócios autônomos e
cuide-se com as finanças. Não facilite com seu dinheiro. Famosos: Franz Kafka,
Buckminster Fuller e Íris Murdoch.
CÂNCER/MACACO: Aberto a novos conceitos e possibilidades, soluciona
problemas. Importa-se com o reconhecimento social e age com sutilidade para
obtê-lo. Calculista nos negócios, mas carinhoso e hipersensível com relação aos
sentimentos. Não aceita muito bem as críticas e pode apresentar algum mau
humor. Possui talento para lidar com dinheiro e faz investimentos seguros. Nas
artes também se sai muito bem. É extremamente gentil. Amor: Um amante
incansável e super atencioso, exige carinho e retribui. Capaz de oferecer uma vida
maravilhosa à parceira, só é um tanto ciumento demais. Combinações:
Touro/Rato ou Dragão, Virgem/Rato ou Dragão, Escorpião/Rato ou Dragão e
Peixes/Rato ou Dragão, são muito recomendáveis. Áries/Cavalo, Cão ou Porco,
Libra/Boi ou Cão e Capricórnio/Cavalo ou Cão, podem ser mais problemáticas.
Família: Como pais, são muito responsáveis, a criança é extremamente sensível.
Trabalho: atua em qualquer campo, mas se sai melhor no comando. Famosos:
Imperador Júlio César, Nelson Rockefeller e Yul Brynner.
CÂNCER/GALO: Muito amoroso, mas dificilmente perdoa, é solicito, mas
não para os que não merecem. Seu principal objetivo é alcançar uma boa posição
social e financeira. É divertido, trabalhador e bom conselheiro. É temperamental,
mas também fecundo e eficiente. Possui boa retórica e um estilo original e
interessante. Amor: Costuma ser constante e seguro, normalmente é fiel, pois a
estabilidade é essencial para seu equilíbrio. Muito terno e carinhoso, querendo
conquistá-lo, convide-o para um jantar íntimo e cozinhe você mesma.
Combinações: Touro, Virgem ou Peixes/Gato, Touro ou Escorpião/Tigre,
Virgem/Tigre, Touro/Rato , Áries/Dragão ou Cabra e Escorpião/Dragão ou Cabra,
são muito recomendáveis. Áries/Gato ou Cão, Libra/Gato ou Galo e
Capricórnio/Gato ou Cão, podem ser mais problemáticas. Família: Dedica-se com
afinco ao lar, a criança é muito sensível. Trabalho: Eficiente, preciso e tenaz, não
gosta de se esforçar à toa, vai se dar bem na profissão que escolheu. Famosos:
John Glenn, Carly Simon e Stavros Niarchos.
CÂNCER/CÃO: Extremamente emocional, trata-se de uma pessoa muito
sensível e tudo o afeta profundamente, entretanto é bastante capaz de manter uma
estabilidade financeira para si e a família. Bastante criativo e aplicado, procura ser
pontual e é naturalmente cauteloso. Generoso e amável, é também intuitivo. É um
amante da beleza. Amor: Paciente, gentil, bom, é o companheiro ideal. Sua
necessidade de carinho e ternura é fundamental até mesmo para sua saúde física.
Combinações: Touro/Rato, Tigre/Gato, Virgem/Gato, Tigre ou Cavalo,
Escorpião/Tigre ou Gato e Peixes/Gato, são muito recomendáveis. Áries/Dragão,

Cabra ou Porco, Libra/Dragão ou Cabra e Capricórnio/Dragão, Cabra ou Porco,
podem ser mais problemáticas. Família: É tudo para este nativo, como pai é muito
amável e a criança é emocionalmente frágil. Trabalho: seu forte é embelezar a
vida, mas se dá bem em qualquer profissão de arte ou decoração. Famosos:
Claude Debussi, Marcel Proust e Silvester Stallone.
CÂNCER/PORCO: Uma pessoa íntegra e autossuficiente, é generoso e
caridoso ao extremo, capaz de nutrir um afeto constante e uma devotada
obediência ao que acredita. Um amante do lar e do luxo e um especialista em
ganhar dinheiro e fazê-lo durar. Deve se precaver de toda forma de excessos. É
rígido, disciplinado e tenaz, diante daquilo que deseja, nada é consegue esmorecêlo. Amor: Possui uma enorme capacidade de amar, verdadeira, pura e sem
reservas, é sensível, mas muito tradicional e responsável tem dificuldades em se
soltar e se permitir desfrutar inteiramente os prazeres sensuais. Sua parceira
precisa seduzi-lo constantemente para derrubar suas autodefesas. Combinações:
Touro/Rato ou Tigre e Virgem, Escorpião e Peixes/Gato ou Cabra, são muito
recomendáveis. Áries e Libra/Cobra ou Macaco e Capricórnio/Cobra ou Galo,
podem ser mais problemáticas. Família: Foi feito para a vida doméstica, a criança
é séria e aplicada. Trabalho: Negocia bem, mas não gosta de receber ordens, se
dará bem no que fizer. Famosos: Frederico Garcia Lorca, Ernest Hemingway e
John D. Rockefeller.
LEÃO/RATO: Uma pessoa ativa, que resplandece vigor e autoconfiança. O
nativo deste signo está sempre na vanguarda do desenvolvimento humano e usa
com seriedade sua grande influência. Não gosta de confusões e detesta perder.
Amor: Quando este nativo apaixona-se profundamente por alguém, a tendência é
de que seja para sempre. Entrega-se e não é desleal, necessita de reciprocidade.
Combinações: Áries/Macaco, Gêmeos/Boi, Dragão ou Macaco, Libra/Boi,
Dragão ou Macaco, Sagitário/Boi ou Dragão e Capricórnio/Boi, Dragão ou
Macaco, são muito recomendáveis. Touro, Cavalo, Escorpião/Gato ou Cavalo e
Aquário/Gato ou Cavalo, podem ser mais problemáticas. Família: ë um provedor
nato e adora os filhos, a criança é brilhante. Trabalho: Bastante ágil e eficiente,
possui capacidade de atuar em vários campos, mas é um professor nato, também
destaca-se como político, somente não apresenta muita habilidade manual.
Famosos: James Baldwin, Yves St-Laurent, Leon Uris, Mata Hari e Gene Kelly.
LEÃO/BOI: Austero, forte, corajoso e decidido. Não é de falar muito, mas é
bastante atento e inteligente, além de possuir talento nato para o oportunismo. É
bastante orgulhoso e pode apresentar dificuldades para expressar seu afeto. Na
vida procura estabilidade, anseia por solidez. Amor: O casamento oferece a
segurança necessária aos nativos deste signo. Combinações: Áries/Rato, Cobra ou
Galo, Gêmeos/Rato/Cobra ou Galo, Libra/Rato, Cobra ou Galo, Sagitário/Rato,
Cobra ou Galo e Capricórnio/Rato ou Cobra, são muito recomendáveis.
Touro/Dragão, Cobra ou Macaco, Escorpião/Tigre, Dragão ou Cabra e
Aquário/Tigre ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Como pais,

costumam ser justos e corretos, mas extremamente autoritários. A criança precisa
adquirir humildade. Trabalho: Necessita de grandes desafios, possui boa
capacidade para gerenciar e não se dá muito bem em funções subalternas, tem
grandes chances de crescer na vida. Famosos: Napoleão Bonaparte, Robert
Redford e Dustin Hoffman.
LEÃO/TIGRE: Sofre de um certo complexo de superioridade e por isso pode
ter dificuldades em fazer muitas amizades e até sentir-se um tanto solitário.
Costuma ser elegante e magnífico, aprecia ocupar lugares de destaque. Amor:
Possui dificuldades para encontrar uma parceira que passe no seu exigente teste
de qualidade, e prefere manter-se solteiro, entretanto, não se priva de ter muitas
aventuras sexuais. Combinações: Áries/Dragão, Cavalo ou Cão, Gêmeos/Dragão,
Cavalo ou Cão, Sagitário/Dragão, Cavalo ou Cão e Capricórnio/Dragão, Cavalo
ou Cão, são bastante recomendáveis. Touro/Boi, Gato, Cobra ou Macaco,
Escorpião/Cobra ou Macaco e Aquário/ Boi ou macaco, podem ser mais
problemáticos. Família: É bastante dedicado à família, desde que possa manter
sua liberdade pessoal. A criança deve ter sua mania de superioridade muito bem
trabalhada. Trabalho: Uma carreira independente é a sua opção mais sábia, é
muito competente para cargos de gerência. Famosos: Emily Brontë, Eric Hoffer e
Natalie Wood.
LEÃO/COELHO: Duplamente felino, é bastante ágil e muito esperto, mas
também susceptível e extremamente pacífico. Normalmente exige ser o centro das
atenções, mas é um egocêntrico de bons modos. Prudente e liberal, astuto e sábio.
Amor: É bastante popular com o sexo oposto, procura uma companheira que não
seja trivial e não gosta de ouvir lamentações. Combinações: Áries/Cabra ou
Porco, Gêmeos/Cão, Libra/Cabra, Cão ou Porco, Sagitário/Cão ou Porco,
Capricórnio/Cabra ou Porco, são bastante recomendáveis. Touro/Rato, Tigre/Rato
ou Galo, Escorpião/Rato, Tigre, Dragão ou Galo e Aquário/Rato, Tigre ou Galo,
podem ser mais problemáticos. Família: É um indivíduo amoroso e exige dos
filhos trabalho sério e respeito, a criança é certamente esperta, possui opiniões
próprias e pode inclusive portar-se de maneira insolente. Trabalho: Em sua
ocupação, seja manual ou intelectual, seja qual for, seguramente apresenta bons
resultados. Famosos: Fidel Castro, Ring Lardner e Peter Bogdanovich.
LEÃO/DRAGÃO: Magnânimo, pomposo, magnífico; correto e justo,
poderosos e protetor. Possui um bom coração, é bastante sentimental, irradia luz e
gosta de compartilhar suas alegrias. Mas também é muito egocêntrico e equilibra
egoísmo com generosidade. Integridade e nobreza, também são características
deste nativo. Amor: É bastante atraente e gosta de imaginar-se superior ao par
amoroso. Combinações: Áries/Rato/Cobra ou Macaco, Gêmeos/Rato ou Cobra,
Libra/Macaco, Sagitário, Rato, Macaco ou Galo e Capricórnio/Cobra, são
bastante recomendáveis. Touro/Boi ou Cão, Escorpião/Boi ou Cão e Aquário/Boi
ou Cão , tendem a apresentar mais problemas. Família: Sua casa, sua fortaleza.
Como pais preocupam-se em garantir o bem estar dos filhos, enquanto crianças

não estão muito preocupados com a opinam alheia. Trabalho: Qualquer que seja a
atividade, é provável que faça um bom trabalho. Famosos: George Bernard Shaw,
Karlheinz Stockhausen e Stanley Kubrick.
LEÃO/SERPENTE: Por saber bastante, corre o risco de acreditar que está
sempre com a razão, cuidado com o convencimento. Precisa de amizade e é leal
com os amigos verdadeiros, mas não gosta de dar ouvidos à conselho. No fundo
possui um desejo de ser caridoso e filantrópico, mas raramente chega às vias de
fato. Observamos neste nativo uma perigosa tendência para as delícias dos estados
alterados de consciência. Amor: Charmoso, atraente e sedutor, a paixão é seu
território e sua vida pode se constituir um festival de casos amorosos, não
costuma ser exatamente fiel. Combinações: Áries/Dragão, Gêmeos/Boi,
Libra/Boi, Dragão ou Galo, Sagitário/Boi ou Galo e Capricórnio/Boi, Dragão ou
Galo, são bastante recomendáveis. Touro/Tigre ou Porco, Escorpião/Tigre ou
Porco e Aquário/Tigre ou Porco , tendem a apresentar mais problemas. Família:
Enquanto pais costumam ser bastante sérios. Trabalho: Voluntarioso, está
destinado ao brilho. Famosos: Dorothy Parker, Jackie Kennedy Onassis, Mae
West e Gracie Allen.
LEÃO/CAVALO: Não conhece obstáculos grandes demais para sua
coragem, é um empreendedor nato e costuma sair-se vencedor com frequência. É
trabalhador, alegre e respeitável, mas sua ingenuidade pode lhe trazer problemas.
Analista e melindroso, não aceita críticas e nem quer ver ninguém se metendo em
sua vida. Amor: Um apaixonado cheio de energia e vigor, ardente, mas por vezes,
costuma mostrar-se um tanto desatencioso com o par amoroso. Combinações:
Áries/Tigre, Cabra ou Cão, Gêmeos/Tigre/Cabra ou Cão, Libra/Tigre, Cabra ou
Cão, Sagitário/Tigre, Cabra ou Cão e Capricórnio/Tigre, Cabra ou Cão, são
bastante recomendáveis. Touro/Rato ou Macaco, Escorpião/ Rato ou Macaco e
Aquário/Rato ou Macaco, tendem a apresentar mais problemas. Família: Os pais
são fortes e carinhosos, as crianças exigem atenção especial. Trabalho: Pode fazer
de quase tudo e não tem medo do sucesso, ótimo vendedor. Famosos: Aldous
Huxley e John Huston.
LEÃO/CABRA: Geralmente o nativo deste signo é muito distraído, mas
também bastante oportunista. ë temerário, um pouco extravagante e entusiasmado
demais, possui uma tendência a chocar-se com indivíduos excessivamente
conservadores. Amor: É muito hábil na conquista do ser amado e também
totalmente dependente, deseja que o seu amor tome conta dele para o resto da
vida. Combinações: Áries/Porco, Gêmeos/Porco, Libra/Gato ou Cavalo,
Sagitário/Cavalo ou Porco, Capricórnio/Gato, Cavalo ou Porco, são bastante
recomendáveis. Touro/Boi ou Cão, Escorpião/Tigre, Boi ou Cão e Aquário/Boi ou
Cão, tendem a apresentar mais problemas. Família: Os pais são sinceros e
bondosos para os filhos, as crianças é alegre e imaginativa. Trabalho: Possui a
garra e o arrojo necessários para qualquer atividade artística, além de apresentar
grande talento criativo. O ideal seria trabalhar sozinho. Famosos: Benito

Mussolini, Andy Warhol, Geraldine Chaplin, Robert De Niro e Jean-Claude Killy.
LEÃO/MACACO: Nobre, seu coração é de ouro, mágico, pode fazer você
rir e chorar. Deve preservar a o espírito de abnegação, gentileza e altruísmo, e
principalmente, deve tomar cuidado com a tendência megalomaníaca. Um
indivíduo sensível e objetivo, idealista, mas possuidor de um apurado senso
crítico. ë muito atraente e possui talento para viver. Amor: Possessivo e ciumento,
mas capaz de apaixonar-se profundamente, gosta de carinho e abraços.
Combinações: Áries/Boi ou Dragão, Gêmeos/Rato ou Dragão, Sagitário/Rato ou
Dragão e Capricórnio/Rato ou Dragão, são bastante recomendáveis. Touro/Cavalo
ou Porco, Escorpião/Cobra e Aquário/ Cobra ou Cavalo, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais se envolvem completamente com os filhos e a
criança, precisa de muito afeto para sentir-se segura. Trabalho: é bastante
evoluído e sua versatilidade o prepara para exercer qualquer profissão com
sucesso. Famosos: Alexandre Dumas, Henri Cartier-Bresson, Salvador Allende,
Ray Bradbury, Mick Jagger e Bella Abzug.
LEÃO/GALO: Apresenta multiplicidade de talentos, mas tende a depender
excessivamente de recursos financeiros para desenvolvê-los. É muito orgulhoso e
preza sobretudo sua autoimagem, perdendo um pouco na espontaneidade. Possui
muitos amigos, é adorável, bondoso e sábio. Amor: Se orgulha de suas paixões e é
muito dedicado num relacionamento duradouro, possui uma personalidade
basicamente monogâmica. Seu par amoroso precisará de bastante paciência para
compreender as constantes alterações de humor. Combinações: Áries/Boi, Dragão
ou Cobra, Libra/Boi, Dragão ou Cobra, Sagitário/Boi, Dragão ou Cobra e
Capricórnio/Boi, Dragão ou Cobra, são bastante recomendáveis. Touro/Gato ou
Galo, Escorpião/gato ou Galo e Aquário/Gato, Cão ou Galo, podem ser mais
problemáticas. Família: É um chefe de família muito sério, quando criança
matricule-o num curso de arte dramática se for possível. Trabalho: A sorte dá uma
virada e a tendência é que as coisas melhorem muito depois dos trinta. Famosos:
Roman Polanski e Jerry Falwell.
LEÃO/CÃO: Claramente zeloso, este indivíduo costuma ser muito
complacente para com as pessoas que ama e um ótimo amigo. Embora seja um
tanto pessimista, é raro vê-lo chateado de verdade. É de natureza lenta e prefere as
situações que exigem calma. Amor: É um amante da paixão, embora não se sinta
na obrigação de ser fisicamente fiel ao ser amado, sua ligação sentimental e
espiritual está acima das críticas. Combinações: Áries/Tigre ou Gato,
Gêmeos/Tigre, Gato ou Cavalo, Libra/Tigre ou Gato, Sagitário/Tigre ou gato e
Capricórnio/Tigre ou Gato, são bastante recomendáveis. Touro/Dragão ou Cabra,
Escorpião/Dragão ou Cabra e Aquário/Dragão ou Cabra, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais são muito responsáveis, a criança se mostra
bastante reservada. Trabalho: Capaz de trabalhar com afinco, durante muito
tempo, em ocupações variadas e difíceis. Famosos: Norman Lear e Alain RobbeGrillet.

LEÃO/PORCO: Possui uma personalidade tragicômica e um senso de humor
muito requintado. Costuma ter muita classe e gosta de nadar em luxo e opulência,
deve tomar cuidado com a mania de excessos. Preocupa-se com a segurança, o
lar, a família e o bem estar daqueles que ama, é confiável, responsável e querido
pelos amigos. Corajoso e vaidoso. Amor: Leva a sério o amor e é profundamente
afetado por suas consequências, exige fidelidade e lealdade, mas não parece ser
muito fiel. Combinações: Áries/Boi, Gato ou Cabra, gêmeos/Boi, Gato, Cabra ou
Cão, Libra/Boi, Gato ou Cabra, Sagitário/Gato ou Cabra e Capricórnio/Boi, Gato
ou Cabra, são bastante recomendáveis. Touro/Cobra, Escorpião/Cobra ou Macaco
e Aquário/Cobra ou Macaco, podem ser mais problemáticas. Família: Os [pais são
sérios na educação dos filhos mas bem humorados na convivência diária, a
criança é muito talentosa. Trabalho: Possui um magnetismo pessoal que garante o
sucesso profissional, além de ser meticuloso e aplicado. Famosos: Carl Jung,
Henry Ford e Alfred Hitchcock.
VIRGEM/RATO: Geralmente são pessoas enérgicas e analíticas, costumam
manter-se independentes em relação à pressões externas. Sobriedade e dinamismo
de pensamento também são características dos nativos deste signo, além de
levarem muito à sério as relações de amizade e parentesco. Amor: Nos assuntos
do coração, encontra-se o seu fraco. Precisa desesperadamente de amor e procura
onde for preciso, até encontrar a pessoa certa para se apaixonar e acompanhar
pelo resto da vida. Combinações: Touro/Boi, Dragão ou Macaco, Câncer/Boi,
Dragão ou Macaco, Escorpião/Boi ou Macaco e Capricórnio/Boi, Dragão ou
Macaco, são bastante recomendáveis. Gêmeos/gato ou Cavalo, Libra/Gato ou
Cavalo, Sagitário/gato ou cavalo e Peixes/Gato ou Cavalo, podem ser mais
problemáticas. Família: Modelo de responsabilidade familiar, quando criança
também gosta de se comportar bem. Trabalho: carreiras que exijam o trato com o
público, são boas opções. Famosos: Liev Tolstoi, Joseph Kennedy, Maurice
Chevalier e Lauren Bacall.
VIRGEM/BOI: Decidido, cauteloso, meticuloso, diligente, clássico,
tradicionalista e sincero. Sente necessidade de dirigir sua vida sozinho e não gosta
de pedir ajuda à ninguém. É lúcido e eloquente, acredita em suas verdades com
absoluta convicção. Respeitável, confiável, responsável, amoroso e eficiente.
Amor: Os romances apaixonados são turbulentos demais para este indivíduo tão
correto, mas em geral costuma apresentar constância de sentimentos.
Combinações: Touro/Dragão ou Cobra, Câncer/Cavalo ou Cão, Escorpião/Cavalo
ou Cão e Capricórnio/Cavalo ou Cão, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Dragão, Cavalo ou Cabra, Sagitário/Tigre ou Cabra, e Peixes/Tigre ou
Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costumam ser
extremamente conservadores e as crianças, teimosas e resolutas. Trabalho: Possui
uma grande capacidade de resistência e perseverança para o trabalho e certamente
atingirá o sucesso através de seus próprios esforços. Famosos: Peter Sellers,
Robert Besson e Lafayette.

VIRGEM/TIGRE: Muito atencioso, nunca se esquece nem deixa passar
nada, está sempre percebendo, calculando, presumindo ou planejando. Possui uma
natureza extremamente séria e deve tomar cuidado para não se tornar um escravo
do dever ou um prisioneiro das próprias responsabilidades. Sábio e sensato, se
revela bom conselheiro e possui uma alma caridosa. Prefere locais conservadores
e talvez seja um pouco esnobe. Amor: Honrado e íntegro, revela-se um amante
meio morno. Combinações: Touro/Cavalo ou Cão, Câncer/Cavalo ou Cão,
Escorpião/Cavalo ou Cão e Capricórnio/Cavalo ou Cão, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Cobra, Cabra ou Macaco, Sagitário/Cobra ou Macaco e
Peixes/Cobra ou Macaco, podem ser mais problemáticas. Família: É de
importância capital para sua vida, como pai ou mãe demonstra-se muito dedicado,
a criança é encantadora. Trabalho: A energia e o senso prático, ajudam em
qualquer carreira que exija mobilidade e responsabilidade. Famosos: Elliot Gould
e Kitty Carlisle.
VIRGEM/COELHO: Cauteloso, é um indivíduo discreto que sabe como
afastar o perigo e manter a acalma e tranquilidade na vida. Apresenta uma certa
tendência a ser solitário e pode ter dificuldades em se comunicar como deseja.
Possui uma postura refinada e elegante, preocupa-se verdadeiramente com o
progresso da humanidade e é extremamente tolerante com as pessoas à sua volta.
Amor: Quando jovem, prefere tipos estranhos e atípicos, mas com a maturidade
acaba escolhendo um par mais tradicional. Combinações: Touro/Gato, Cabra, Cão
ou Porco, Câncer/Porco, Escorpião/Cabra, Cão ou Porco e Capricórnio/Cabra,
Cão ou Porco, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Rato ou Galo,
Sagitário/Gato, Tigre ou Galo e Peixes/Dragão ou Galo, podem ser mais
problemáticas. Família: São pais muito responsáveis do ponto de vista intelectual,
a criança costuma ser medrosa e supersensível. Trabalho: Eficiente e sério,
aplicado, busca o sucesso e encontrará. Famosos: Jack Lange, Ingrid Bergman e
Memphis Slim.
VIRGEM/DRAGÃO: Implicante e voluntarioso, corajoso e ambicioso,
possui muita força de vontade. Embora sentimental e terno quando jovem, na
maturidade é um tanto desencantado com as pessoas. É muito atraente e arrogante
também, deseja "acontecer na vida". Muito decidido, possui autoconfiança
desmedida. Amor: Muito assediado pelo sexo oposto, mas interessa-se mais pela
carreira e posição social. Quando o nativo deste signo encontra sua companheira,
exige que seja bastante presente. Combinações: Touro/Rato, Macaco, Galo ou
Porco, Câncer/Macaco ou Galo, Escorpião/Cobra e Capricórnio/Rato ou Cavalo,
são bastante recomendáveis. Gêmeos/Cão, Sagitário/Boi ou Cão e Peixes/Boi ou
Cão, podem ser mais problemáticas. Família: Em geral tem filhos mais tarde e é
um pai exigente e disciplinador, mas com a idade se abranda. A criança é bem
comportada. Trabalho: Eis seu principal projeto e ponto de dedicação na vida, é
competente e certamente se dará bem na profissão. Famosos: Paul Williams,
Raquel Welch e Jimmy Connors.

VIRGEM/SERPENTE: Intuitivo e analista por natureza, é também emotivo
e atraente. É sábio, sensível e possui uma aparência bastante séria, introvertido,
mas extremamente interessado na opinam dos outros. Calculista, gosta de saber
muito bem onde pisa, não tolera que brinquem com ele. Normalmente é inimigo
da preguiça e está sempre aberto à novas experiência. Amor: Não gosta de
bajulações e tão pouco de manipulações, procura uma relação mais baseada no
respeito e na camaradagem. Combinações: Touro/Boi, Dragão ou Galo,
Escorpião/Boi ou Porco e Capricórnio/Boi ou Porco, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Tigre, Macaco ou Porco e Capricórnio/Boi ou Porco, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais tendem a realizar todas as vontades dos filhos e
criá-los com bastante liberdade, a criança possui uma capacidade intelectual
muito apurada. Trabalho: Possui inteligência excepcional e muito talento com
tecnologia e informática. Famosos: Goethe, Greta Garbo e Jessica Mitford.
VIRGEM/CAVALO: Exigente e austero, luta por seus ideais com afinco e
persistência. É caridoso, mas pode ser convencido. Uma criatura sólida, entusiasta
e merecedora de respeito. Amor: Muito atraente e charmoso, possui uma
capacidade de sedução incrível e é um amante ardente, tem talento para o amor e
criatividade para o sexo. Na cama revela muita doçura e é adepto do
companheirismo, mas pode dar umas escapadinhas de vez em quando.
Combinações: Touro/Tigre ou Cão, Câncer/Tigre, Cabra ou Cão, Escorpião/Tigre,
Cabra ou Cão e capricórnio/Tigre ou Cão, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/rato, Sagitário/Rato e Peixes/Rato ou Macaco, podem ser mais
problemáticas. Família: Um pai entusiasmado, uma criança bastante alegre.
Trabalho: Muito talentoso, é capaz de conduzir, inovar, ensinar, criar e
desenvolver. A vida pública é uma boa opção profissional, também pode se dar
bem como intérprete. Famosos: Leonard Bernstein, Vera Miles, Sean Connery e
Alan Jay Lerner.
VIRGEM/CABRA: Talvez seja um pouco inseguro e precisa de uma vida
bem estruturada para atingir algum equilíbrio, precisa de uma área de atividades
segura e um companheiro prudente. Costuma fazer comentários sobre tudo e pode
ter uma conversa bastante agradável. Excêntrico, imaginativo, possui grande
habilidade manual. Não deve se deixar abater pela influência pessimista da Cabra.
Amor: Tem dificuldades em assumir, mas é extremamente dependente do par
amoroso, busca o companheirismo acima de tudo. Combinações: Touro/Gato ou
Porco, Câncer/Gato, Cavalo ou Porco, Escorpião/Gato, Cavalo ou Porco e
Capricórnio/Gato ou porco, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Boi ou Cão,
Sagitário/Boi ou Cão e Peixes/Boi, Tigre ou Cão, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais nativos deste signo, geralmente oscilam entre a prepotência e a
complacência total com os filhos, as crianças é adoravelmente afetuosa e disposta.
Trabalho: Embora seja muito inseguro, profissionalmente costuma se fazer
sozinho e busca profissões mais regulares. Famosos: George Wallace e William
Carlos Williams.

VIRGEM/MACACO: Embora sejam pessoas elegantíssimas, não costumam
levar uma vida muito fácil, às vezes podem apresentar uma personalidade nervosa
e desejosa de poder. Em geral gostam de cercar-se de pessoas importantes, são
ambiciosos e gananciosos. Mas também altruístas, solícitos e amorosos. Amor
:Quer conquistar e preservar a pessoa amada, conhece muitas formas inteligentes
e encantadoras de seduzir. Combinações: Touro/Rato ou Dragão, Câncer/Rato ou
Dragão, Escorpião/Rato ou Dragão e Capricórnio/Rato ou Dragão, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Tigre ou Porco, Sagitário/Boi, Tigre ou Porco e
Peixes/Tigre ou Cobra, podem ser mais problemáticas. Família: O pai costuma ser
muito possessivo e não gosta de ser contrariado. A criança pode apresentar muitos
medos e precisa de muito carinho para sentir-se segura. Trabalho: Costuma ser
meticuloso, pontual, prático e perfeccionista, competente quando se trata de
ganhar e acumular dinheiro. Famosos: Lyndon Johnson e Jacqueline Bisset.
VIRGEM/GALO: Uma pessoa dotada de determinação e brilho próprio,
também possui perseverança, bom gosto e refinamento natos. Egocêntrico e
autossuficiente. Possui grande capacidade intelectual, é habilidoso e muito capaz
quando se trata de recorrer à subterfúgios. Liberal e individualista, mas valoriza
muito as amizades. É detentor de uma notável disciplina e consegue controlar a
ansiedade com bastante sucesso. Amor: Gosta de impressionar suas amantes e
para acompanhá-lo é preciso estar disposta a enfrentar um turbulento estilo de
vida com muitos compromissos sociais. Combinações: Touro/Boi ou Cabra,
Câncer/Cobra, Escorpião/Cobra e Capricórnio/Boi, Dragão ou Cobra, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Gato, Sagitário/Gato ou Galo e Peixes/gato ou Cão,
podem ser mais problemáticas. Família: Não costuma ter muitos filhos, a criança
possui boa memória. Trabalho: Deseja ação e desafios na profissão. Famosos:
Cardeal Richelieu, D. H. Lawrence e Elia Kazan.
VIRGEM/CÃO: Um tanto ranzinza, mas meigo e confiável, íntegro,
prestativo e pratica boas ações com frequência. Um pouco influenciável, sabe
cuidar do que é dele. Não gosta da solidão e aprecia a companhia de quem ama. É
conservador, receptivo a conselhos e respeitador dos mais velhos. Deve conter a
ansiedade e trabalhar a ira. Amor: Cauteloso nos relacionamentos, casa-se e
procura viver com paz e tranquilidade ao lado da pessoa amada. Tem senso de
humor e não costuma decepcionar seu par. Combinações: Touro/Tigre,
Câncer/Gato, Escorpião/Tigre, Gato ou Cavalo e Capricórnio/Tigre, Gato ou
Cavalo, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Cabra, Sagitário e Peixes/Dragão
ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Como pai é razoável e sensato,
as crianças apresenta maturidade precoce. Trabalho: Possui um senso de dever
muito aguçado e é capaz de se engajar numa infinidade de atividades, sem dúvida
vai se destacar na que escolher. Famosos: Sophia Loren e Michel Jackson.
VIRGEM/PORCO: Apresenta um alto grau de pureza de espírito, é íntegro e
devido à excessiva ingenuidade pode se tornar uma vítima de frequentes

decepções. É bastante prático e possui muita habilidade com as mãos, dotado de
criatividade artística. Existe alguma coisa de poético no seu modo de se portar, só
se importa com o essencial mas, não dispensa um certo luxo. Valoriza por demais
os amigos e pessoas queridas. Amor: Leal e dedicado, não poupa esforços para se
manter ao lado de quem ama, também não suporta a traição. Combinações:
Áries/Boi, Touro/Tigre, Gato, Cabra ou Porco, Câncer/Gato ou Cabra,
Escorpião/Gato ou Cabra e Capricórnio/Gato ou Cabra, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Cobra ou Macaco, Sagitário/Cobra ou Macaco e
Peixes/Dragão, Cobra ou Macaco, podem ser mais problemáticas. Família: Os
pais costumam ser muito dedicados e a criança deve ter seus dotes artísticos
incentivados. Trabalho: Pode se dar bem em todas as funções, mas seu talento é
basicamente artístico. Famosos: Ken Kesey e Stephen King.
LIBRA/RATO: Cheio de esperança, é ambicioso e luta pela supremacia,
comunicativo, afável e aberto, é uma companhia agradável. Gosta de dominar, e
controla através da doçura e não do autoritarismo. Extremamente idealista,
sensível e criativo, normalmente ligado à tradição e religiosidade. Libra
certamente ameniza a aspereza do Rato, conferindo leveza e beleza. Amor: É fiel
ao amor e leva muito a sério seus sentimentos, não está para brincadeiras e
sentimentos superficiais. Combinações: Gêmeos/Gato, Dragão ou Macaco,
Leão/Boi ou Macaco, Sagitário/Boi, Dragão ou Macaco e Aquário/Boi, Dragão ou
Macaco, são bastante recomendáveis. Áries/Cavalo, Câncer/Gato ou Cavalo e
Capricórnio/Gato ou Cavalo, podem ser mais problemáticas. Família: Um pai
responsável e afetuoso às vezes pode se tornar um pouco intolerante, a criança é
popular entre os colegas e hipersensível. Trabalho: Talentoso em tudo que
envolve sociabilidade, comunicação e persuasão é um intelectual dinâmico.
Famosos: T. S. Eliot, Thomas Wolf, Eugene O’Neill, Jimmy Carter e Jim Henson.
LIBRA/BOI: Apresenta uma personalidade contraditória, muito
perfeccionista, tende a esconder os defeitos. ë pacífico, atraído pela pureza,
complexidade e beleza da vida. Muito inteligente mas pode se envolver em
enrascadas sentimentais com facilidade. Não encara bem as decepções e é um
talentoso contador de histórias. Amor: Sua vida sentimental é extremamente
povoada e a companhia ideal é a que lhe forneça uma boa carga de estabilidade
emocional. Combinações: Gêmeos/Boi ou Cobra, Leão/Cobra, Rato ou Galo,
Sagitário/Rato, Boi ou Cobra e Aquário/Rato, Boi ou Cobra, são bastante
recomendáveis. Áries/Tigre, Câncer/Tigre, Dragão, Cavalo ou Macaco e
Capricórnio/Tigre ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Muito unido
aos seus, como pai é exigente e amoroso, a criança pode se mostrar bastante
caprichosa. Trabalho: Dotado de um ótimo senso de regularidade e capacidade,
não hesita em enfrentar as tarefas mais árduas em qualquer situação profissional,
certamente obtém sucesso. Famosos: Gore Vidal e Art Buchwald.
LIBRA/TIGRE: Original, cativante, em geral impressiona e agrada as
pessoas, dotado de um grande magnetismo pessoal, atrai principalmente pela

magia que emana de seu ser. Costuma ser irreverente mas cultiva um forte senso
de justiça. É impetuoso, inteligente e coloca um toque de gênio em tudo que
realiza. Amor: Sensual, terno e sentimental, trata-se de um parceiro muito
recomendável. Seu par precisa ser bastante atento e delicado, pois é muito
vulnerável. Combinações: Gêmeos/Cavalo ou Cão, Leão/Cavalo ou Cão,
Sagitário/Dragão, Cavalo ou Cão e Aquário/Dragão, Cavalo ou Cão, são bastante
recomendáveis. Áries/Gato ou Cobra, Câncer/Boi, Gato ou Cabra e
Capricórnio/Boi, Gato ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família:
Carinhoso e solicito, possui espírito de cooperação e justiça na relação pai e filho.
Trabalho: Forte e resistente, não foge ao trabalho, é um líder nato e não gosta de
ficar para trás. Famosos: Oscar Wilde, Michel Foucault, Rimbaud e Valéry
Giscard d’Estaing.
LIBRA/COELHO: Bastante exigente, deseja uma vida elegante e
esteticamente agradável, é caseiro desconfiado e sensível. É esguio, não deseja se
comprometer e frente aos conflitos prefere esquivar-se. Amor: Um amante terno,
generoso e apaixonado, mas pode apresentar dificuldades em se decidir por uma
única pessoa. Deseja ser cortejado, seduzido e finalmente laçado. Combinações:
Gêmeos/Cabra, Cão ou Porco, Leão/Cabra, Cão ou Porco, Sagitário/Cabra, Cão
ou Porco e Aquário/Cabra, Cão ou Porco, são bastante recomendáveis. Áries/Boi,
Câncer/Rato ou Galo e Capricórnio/Rato ou Galo, podem ser mais problemáticas.
Família: Enquanto pais são suaves e não costumam tomar a frente na disciplina
dos filhos, quando criança pede muita paz e tranquilidade para crescer sadio.
Trabalho: Os empregos mais adequados para este nativo, são aqueles que lhe
permitam permanecer em casa e trabalhar independente, pois possui dificuldades
em obedecer ordens. Famosos: George C. Scott, Arthur Miller e Gunter Grass.
LIBRA/DRAGÃO: Talentoso, resistente e obstinado, luta e atinge seus
objetivos na vida. Não titubeia em agarrar o que deseja e descartar o resto, de
qualquer forma, nunca desiste. É extremamente egocêntrico. Amor: Tende a ter
várias experiências antes de finalmente encontrar sua cara-metade. A paixão para
ele é muito importante e gosta de ser admirado. Combinações: Gêmeos/Rato ou
Macaco, Leão/Cobra, Rato, macaco ou Galo, Sagitário/Rato ou Galo e
Aquário/Rato ou Macaco, são bastante recomendáveis. Áries/Gato ou Cão,
Câncer/Boi, Gato ou Cão e Capricórnio/Gato ou Cão, podem ser mais
problemáticas. Família: Normalmente os nativos deste signo, não são muito
voltados à paternidade, mas quando têm filhos, mostram-se bons pais e gostam de
sentir-se respeitado. Trabalho: A carreira está acima de tudo para um
Libra/Dragão e ele costuma se sair um profissional brilhante na carreira que
escolhe. Famosos: Nietzsche, Sara Bernhardt, Graham Greene, John Lenon, Rex
Reed e Christopher Reeve.
LIBRA/SERPENTE: Possui um magnetismo marcante e exerce uma
poderosa força de atração sobre as pessoas a sua volta. Bastante sentimental
possui o dom de dirigir as pessoas através da emoção. Bastante humanitário, mas

deve ficar atento quanto à preguiça, volúpia e leviandade. Amor: Vibra na esfera
dos amores ardentes, costuma ter grandes romances e é muito sensual. Dedicado,
charmoso e divertido é pouco provável que seja fiel para sempre mas é um
companheiro maravilhoso. Combinações: Gêmeos/Galo, Leão/Boi ou Galo,
Sagitário/Boi ou Galo e Aquário/Boi ou Galo, são bastante recomendáveis.
Áries/Macaco, Câncer/Tigre ou Porco e Capricórnio/Macaco ou Porco, podem ser
mais problemáticas. Família: Normalmente almeja ter vários filhos e é
extremamente protetor, a criança é deliciosamente cativante e inteligente.
Trabalho: Seu maior dom é a capacidade de atração e deve beneficiar-se dela
profissionalmente. Famosos: Mahatma Gandhi, Thelonious Monk e Jesse
Jackson.
LIBRA/CAVALO: Deseja a paz e procura o equilíbrio, conserva um forte
interesse por elegância e estilo. Dotado de presença e autoconfiança, é um orador
muito talentoso. É versátil e sinceramente interessado em progredir na vida,
possui boa sorte e faro apurado para grandes negócios. Nada de preguiça, é
entusiasmado e obstinado. Amor: Sensual e sedutor, frequentemente, se deixa
levar mais pela paixão que pela ternura. Combinações: Gêmeos/Tigre ou Cabra,
leão/Tigre ou Cabra, Sagitário/Tigre ou Cão e Aquário/Tigre ou Cão, são bastante
recomendáveis. Áries/Rato, Câncer/Rato e Capricórnio/Rato ou Cabra, podem ser
mais problemáticas. Família: Pode se mostrar um pouco distante com as crianças,
mas é especialmente amigo dos filhos quando estes atingem a idade adulta.
Trabalho: Como é [persuasivo e propenso a discussões, destaca-se em todas as
funções que exijam habilidade verbal e convicção. Famosos: Dimitri
Chostakóvitch, Rita Hayworth e Zpenny Marshall.
LIBRA/CABRA: Uma pessoa intimamente ligada ao equilíbrio e a beleza e
gosta de ser contemplado, levado a sério e admirado, mas pode apresentar alguma
impertinência e não foge a uma boa briga. Talvez aprecie frivolidades, mas é
criativo e desde que se sinta seguro demonstrará grande talento artesanal. Deve
tomar cuidado com a má vontade e fará bem acreditar mais em si mesmo. É
também sensível, exagerado. Amor: O nativo deste signo, sente à vontade e
competente em matéria de romance, possui um talento especial para a relação
sentimental. Certamente busca um parceiro estável. Combinações: Gêmeos/Gato
ou Cavalo, leão/Gato ou Porco, Sagitário/Gato ou Cavalo, são bastante
recomendáveis. Áries/Cão, Câncer/Boi ou Cão e Capricórnio/Boi, Tigre ou Cão,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costumam preocupar-se bastante
com a formação cultural dos filhos e bem menos com a disciplina. A criança é
extremamente meiga. Trabalho: Talentoso e inovador, se sai muito bem em
trabalhos de equipe. Famosos: Franz Liszt, Catherine Deneuve e Chevy Chase.
LIBRA/MACACO: Possui o dom de manipular as ideias e palavras de
maneira muito conveniente para si próprios e de acordo com cada situação.
Eloquente, gentil e com uma lábia perfeita, sempre convence. Um tanto
manipulador, muito espirituoso, pode apresentar também uma certa indolência.

Voltado para a percepção extra sensorial, possui uma vibração de vanguarda e é
propensão à estados alterados de consciência. É flexível e sereno, talentoso para
lidar com o público. Amor: Estar unido a alguém é de fundamental importância na
vida deste nativo e é natural que não poupe esforços para manter-se junto de seu
par amoroso. Combinações: Gêmeos/Dragão, Leão/Rato ou Dragão,
Sagitário/Rato ou Dragão e Aquário/Rato ou Dragão, são bastante recomendáveis.
Áries/Cavalo, Câncer/Tigre, Cavalo ou Porco e Capricórnio/Boi ou Tigre, podem
ser mais problemáticas. Família: Como pais são alegres e amorosos, a criança é
um doce. Trabalho: Excelente sócio, se dará bem em qualquer profissão que
assegure movimentação e contato com pessoas. Famosos: Timothy Leary, F. Scott
Fitzgerald, Buster Keaton e Glenn Gould.
LIBRA/GALO: Gentil e calmo, possui senso prático e não costuma fazer
julgamentos precipitados. Tem maneiras suaves e se veste com um certo apuro, é
bastante atraente. Cuidado com a tendência a achar-se muito sabichão. Possui
talento e sensibilidade para música e poesia, tem persistência e pode ir longe
numa carreira artística. Amor: Devoção, confiança e respeito, certamente fazem
parte do dicionário amoroso deste nativo. Totalmente capaz de viver um amor
feliz para sempre. Combinações: Gêmeos/Boi ou Cobra, Leão/Boi ou Cobra,
Sagitário/Boi ou Cobra e Aquário/Boi ou Cobra, são bastante recomendáveis.
Áries/Porco, Câncer/Galo e Capricórnio/Gato, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais deste signo são afetuosos e alegres, mas muito frequentemente se
mostram um tanto distantes. A criança é bastante ativa e amorosa. Trabalho:
Procure desenvolver seus dotes artísticos desde cedo e aposte neles. Famosos:
Giuseppe Verdi, Willian Faulkner e Yves Montand.
LIBRA/CÃO: Idealista, altruísta e preocupado em demasia, é brilhante e
majestoso, um grande amigo e absolutamente sensível. Talvez goste de reclamar
da vida, mas não suporta violência. É bastante temperamental e possui destreza
manual. Amor: Bastante exigente na escolha do parceiro amoroso, mas também
receoso da excessiva intimidade, não gosta de ser criticado na mesma medida que
gosta de criticar. Embora seja talentoso para o amor, morar junto não é o seu
forte. Combinações: Gêmeos/Tigre, Gato ou Cobra, Leão/Gato ou Cavalo,
Sagitário/Tigre ou Cavalo e Aquário/Tigre ou Gato, são bastante recomendáveis.
Áries/Dragão, Câncer/Dragão, Cabra ou Macaco e Capricórnio/Dragão ou Cabra,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são do tipo, capazes de se
sacrificar pela felicidade dos filhos, a criança é encantadora. Trabalho: Profissões
que exijam perícia técnica e compreensão humana são muito indicadas, é um bom
chefe. Famosos: Brigitte Bardot e George Gershwin.
LIBRA/PORCO: Gosta de ser mimado e sente-se atraído por beleza, riqueza
e atividades culturais. Possui uma certa disposição para brigas quando encontra-se
frustrado ou desesperançado, mas normalmente prefere ambientes pacíficos. Seus
maiores atributos são a sensualidade marcante, o charme e a capacidade de amar
que é cega e infinita. Amor: É dedicado, exclusivista, ciumento e profundamente

leal. O relacionamento com o par amoroso está em primeiro lugar para este nativo
e todos os acontecimentos importantes da sua vida giram em torno desta relação.
Combinações: Gêmeos/Gato ou Cabra, Leão/Gato ou Cabra, Sagitário/Gato ou
Cabra e Aquário/Gato ou Cabra, são bastante recomendáveis. Áries/Cobra,
Câncer/Cobra e Capricórnio/Cobra ou Macaco, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais deste signo, costumam ser extremamente generosos com os
filhos. Trabalho: Tem enorme talento e sem dúvida é competente em qualquer
empreendimento. Famosos: Le Corbusier, Cherryl Tiegs e Julie Andrews.
ESCORPIÃO/RATO: Tem flexibilidade, agilidade e vigor. É afável, mas
possui personalidade forte, sabe exatamente o que deseja na vida. Sabe ser
sociável por interesse e conveniência. Inteligente, sagaz, sensível e esperto, caso
faça bom uso de suas qualidades pode trazer muito bem à humanidade e seu
destino será feliz. Procure controlar a ansiedade. Amor: Busca uma pessoa
excepcional com quem possa fixar-se, é muito sensual e a vida amorosa é
realmente prioridade em sua vida, também costuma ser bastante ciumento.
Combinações: Câncer/Boi, Dragão ou Macaco, Virgem/Boi ou Macaco,
Capricórnio/Dragão ou Macaco e Peixes/Boi ou Dragão, são bastante
recomendáveis. Touro/Gato ou Cavalo, Leão/Cavalo e Aquário/Gato ou Cavalo,
podem ser mais problemáticas. Família: Muito voluntarioso, é um pai protetor e
confiável, a criança é viva e esperta. Trabalho: Sua especialidade é identificar
situações passíveis de crítica, qualquer profissão que exija esta habilidade lhe é
recomendável. Famosos: Claude Monet, Dick Cavett e Príncipe Charles.
ESCORPIÃO/BOI: A área profissional é sua prioridade, deseja atingir o
mais alto ponto em sua carreira e desfrutar dos melhores salários. Líder nato. Nas
decisões sérias e importantes tende mais para a razão que para a emoção.
Charmoso e dominador. Um amigo devotado e que gosta de paparicos, mas como
adversário é perverso e extremamente vingativo sempre que lhe agridem de
alguma forma. Amor: É um tanto dramático nos relacionamentos amorosos e
vibra com as crises emocionais, mas atraente e poderoso, normalmente possui
muitos admiradores. Combinações: Câncer/Rato, Cobra ou Galo, Virgem/Rato ou
Cobra, Capricórnio/rato, Cobra ou Galo e Peixes/rato ou Galo,, são bastante
recomendáveis. Touro/Dragão, Cabra ou Macaco, Gêmeos/Dragão, Cavalo ou
Cabra, Leão/Cabra e Aquário/Tigre ou Cabra, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais são muito devotados. Trabalho: Profissões que visam o poder e
atividades ligadas à comunicação e artes, são bastante adequadas. Famosos:
Robert Kennedy e Richard Burton.
ESCORPIÃO/TIGRE: Cada experiência é um desafio que encara,
aventureiro, extravagante e extremista, normalmente é um tanto apressado. É
bastante popular e aprecia isso por demais, na verdade, um egocêntrico. Um
lutador e com adversário, feroz e perigoso. Cuidado com o ciúme, não seja tão
precipitado e procure ter mais bom senso nas decisões. Amor: Bastante sensual,
costuma ser fiel e procura alguém para dividir a vida tão movimentada que

costuma levar. Combinações: Câncer/Rato, Cobra ou Galo, Virgem/Rato ou
Cobra, Capricórnio/ Rato, Cobra ou Galo e Peixes/Rato ou Galo, são bastante
recomendáveis. Áries/Cabra, Touro/Cobra, Cabra, Macaco ou Porco,
Gêmeos/Tigre e Aquário/Boi ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família:
Os pais são amorosos, porém severos. A criança é rebelde por natureza. Trabalho:
Desde que procure ser moderado e racional, não há carreira que este nativo não
possa se dar bem. Famosos: Maomé, Dylan Thomas e Ted Turner.
ESCORPIÃO/COELHO: Imponente, responsável, respeitável e capaz de
ganhar e conservar muito dinheiro. Aparenta ser tranquilo, mas por ser muito
determinado, está sempre um pouco agitado interiormente, procurando o jeito
mais adequado de se portar em cada ocasião. Impetuoso, criativo e sonhador, mas
é inflexível demais sendo que às vezes pode até ser acusado de estreiteza mental
em determinados aspectos. É uma pessoa fina, muito humana e sua presença
inspiradora, autoconfiante e digna, também possui bom humor e gosta de ser
admirada. Amor: Provavelmente busca um casamento sólido, mas não deixará de
dar suas escapadinhas. Combinações: Câncer/Cabra, Porco ou Cão,
Virgem/Cabra, Porco ou Cão, Capricórnio/Cabra, Porco ou Cão e Peixes/Porco,
Cabra ou Cão, são bastante recomendáveis. Touro/Galo, Leão/Rato ou Galo e
Aquário/Galo, podem ser mais problemáticas. Família: São pais confiáveis e
responsáveis, mas talvez muito autoritários. A criança é reservada. Trabalho: Se
sai muito bem em cargos que exijam responsabilidade. Famosos: Martinho
Lutero, Roland Barthes e Maria Curie.
ESCORPIÃO/DRAGÃO: Reservado e individualista, mas sentimental,
ambicioso, charmoso e sabe o que quer. Persegue seus objetivos com garra e
tenacidade. Desenvolva a moderação e cuidado com a autoindulgência. Amor:
Sexualmente liberado, trata-se de um amante muito quente e apaixonado, adorável
e tentador. Extremamente ciumento, permanece com um único par e se mantém
fiel, desde que se sinta seguro e à vontade. Combinações: Câncer/Rato, Tigre,
Cobra ou Galo, Virgem/Boi, Macaco ou Galo, Capricórnio/Boi, Tigre ou Cavalo e
Peixes/Rato, Boi, Tigre ou Macaco, são bastante recomendáveis. Touro/Gato ou
Cão, Leão/Gato ou Cão e Aquário/Boi ou Cão, podem ser mais problemáticas.
Família: O pai é louco pelos filhos e investe em sua educação e futuro. A criança
precisa de atenção mas não deve ser mimada. Trabalho: Emprega sua imaginação
na obtenção de resultados concretos com sucesso e deve aproveitar este dom.
Famosos: François Mitterrand e Walter Cronkite.
ESCORPIÃO/SERPENTE: É voltado para a beleza, luxo, ternura,
compaixão, admiração extravagâncias. Sensível, bondoso e amoroso, é apreciado
por sua nobreza. Um pensador profundo que também possui a capacidade inata de
intuir as necessidades e desejos dos outros, o que aliás lhe confere muita sorte nos
negócios. Egocêntrico e arrogante, deve cuidar-se com a mania de superioridade
que possui. Amor: Muito atraente, mas extremamente exigente na escolha do par
amoroso, é ciumento e possui uma tendência a manipular o parceiro.

Combinações: Câncer/Boi ou Galo, Virgem/Dragão ou Galo, Capricórnio/Dragão
ou Galo e peixes/Dragão ou Galo, são bastante recomendáveis. Touro/Tigre,
Macaco ou Porco, Gêmeos/Porco, Leão/Tigre ou Macaco e Aquário/Macaco,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são sérios, mas bastante
complacentes, tendem a mimar demais os filhos. A criança é muito atraente.
Trabalho: Tente áreas artísticas ou um negócio por conta, mas saiba que pode
adaptar-se perfeitamente à qualquer atividade que exija espírito inventivo.
Famosos: Pablo Picasso, Indira Gandhi e Grace Kelly.
ESCORPIÃO/CAVALO: Possui um forte magnetismo e é muito popular,
persuasivo e inspirado, dedicado e elegante, independente e autônomo. Também
bastante decidido, não se desvia do caminho e normalmente atinge aquilo que
busca. É muito sensível e deve tomar cuidado como excesso de ansiedade. Amor:
No casamento é sério e perfeccionista, costuma escolher seu par em função da
conveniência e bem estar. Combinações: Câncer/Tigre ou Cabra, Virgem/Tigre,
Cabra ou Cão, Capricórnio/Tigre ou Cabra e peixes/Tigre, Cabra ou Cão, são
bastante recomendáveis. Touro/Rato, Gêmeos/rato, Leão/Rato e Aquário/Rato ou
Gato, podem ser mais problemáticas. Família: É fundamental que tenha uma vida
familiar tranquila ou apresentará muitos problemas. Os pais adoram os filhos e se
dedicam verdadeiramente a eles, a criança é carinhosa e esperta. Trabalho: Não
tem medo do trabalho, é muito criativo e pouca coisa pode impedir o seu sucesso
material, mas precisa de espaço para agir. Famosos: Teddy Roosevelt, Paul Simon
e Daniel Barenboim.
ESCORPIÃO/CABRA: Disciplinado, trabalhador e inventivo, é capacitado,
mas pouco prático e dispersivo, quase sempre dependente de alguém para realizar
completamente seus afazeres. Possui momentos de genialidade, um talento
artístico genuíno e é idealista, costuma atuar em função do lucro e gosta de gozar
das glórias e recompensas. Interessa-se por assuntos diversos e sente-se atraído
por eventos culturais. Amor: Busca um par amoroso firme, inteligente e forte, que
possa lhe proporcionar segurança e devoção. Talvez seja voluntarioso e um tanto
egoísta, mas sem dúvida fascinante, interessante e normalmente fiel.
Combinações: Câncer/Porco, Virgem/Gato, Cavalo ou Porco, Capricórnio/Gato
ou Porco e Peixes/Gato, Cavalo ou Porco, são bastante recomendáveis.
Touro/Boi, Leão/Cão e Aquário/Boi ou Tigre, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais são afetuosos, a criança gosta de ser mimada. Trabalho: Deve
procurar profissões mais sérias, pode se dar bem num escritório. Famosos: Morley
Safer e Anne Girardot.
ESCORPIÃO/MACACO: Apresenta emoções conflitantes no seu interior, o
que pode contribuir para torná-lo uma pessoa indecisa, tem grandes dificuldades
em combater essa dualidade e canalizar a energia para um único fim, mas é muito
competente. Possui presença de espírito e vivacidade, mas deve tomar cuidado
com a grande dose de egoísmo. Almeja atingir o cume da criatividade e realizar
projetos importantes, também gosta de ter seus esforços e talentos reconhecidos.

Amor: Atraente, sensual, um amante fogoso que não perde tempo com casos
mornos e deseja contrair uma união firme e duradoura. Combinações:
Câncer/Rato ou Dragão, Virgem/rato, Capricórnio/Rato ou Dragão e peixes/Rato
ou Dragão, são bastante recomendáveis. Touro/Tigre, Leão/Tigre, Cavalo ou
Porco e Aquário/Boi ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais
são muito atenciosos e dedicados, a criança é super sensível. Trabalho: Possui
talentos artísticos e pode se dar bem numa profissão mais independente. Famosos:
Alistair Cooke e Louis Malle.
ESCORPIÃO/GALO: Possui uma inabalável vontade de viver, é misterioso,
petulante e preocupado com as aparências. Talentos, tem muitas habilidades, é
idealista e determinado. Sólido e forte, recupera-se dos reveses da vida com uma
certa facilidade. Expõe com clareza seus desejos e necessidades, também
apresenta uma dose de rigidez e conservadorismo. Tem muita iniciativa e deve
tomar cuidado com a tendência à autopiedade. Amor: Deseja uma união
permanente e duradoura, que proporcione aconchego, fidelidade e felicidade
eterna. Mas é muito exigente na escolha do parceiro. Combinações:
Câncer/Cobra, Virgem/Cobra, Capricórnio/Boi, Dragão ou Cobra e peixes/Boi,
Dragão ou Cobra, são bastante recomendáveis. Touro/Porco, Leão/Gato ou Galo e
Aquário/Rato, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costumam ser
amorosos e atenciosos, a criança é muito popular. Trabalho: É muito talentoso e
pode se dar bem em muitas ocupações, mas não aceita ordens de bom grado.
Famosos: James Jones, Erza Pound e Neil Young.
ESCORPIÃO/CÃO: É de opiniões fortes, dedicado e devotado, impertinente,
áspero e crítico. Quando se irrita, é melhor sair de perto. Analítico e criterioso,
quando jovem quer mudar o mundo. Com a idade adquire a perspectiva necessária
para tornar-se satírico e inteligente. Ama a humanidade, é terno e possui um
sorriso muito bonito. Amor: Talvez precise ser delicadamente persuadido a aceitar
a felicidade plena do amor, mas sem dúvida, deseja a companhia de um amante
que possa oferecer respeito e segurança. Combinações: Câncer/Tigre, Gato ou
Cavalo, Virgem/Tigre, Capricórnio/Tigre, Gato ou Cavalo e Peixes/Tigre, Gato
ou Cavalo, são bastante recomendáveis. Touro/Gato ou Porco, Gêmeos/Dragão e
Aquário/Dragão ou Cabra podem ser mais problemáticas. Família: Os pais
costumam idolatrar os filhos e a criança precisa de bastante contato com a
natureza. Trabalho: Funções que exijam capacidade de análise e crítica. Famosos:
Voltaire, Magritte, Carl Sagan e David Zstockman.
ESCORPIÃO/PORCO: É popular e belo, mas falador e atrevido, barulhento
e espalhafatoso. Possui certa tendência para dedo-duro. Dinâmico, ambicioso,
aplicado, certamente vai longe na vida. Procure ficar longe de trapaças ou terá que
enfrentar seu grandioso complexo de culpa. Alegre, charmoso, detesta perder e
sua generosidade tem sempre uma dose de egoísmo. Amor: Muito sensual, é
extremamente cativante e exclusivista, mas ama profundamente e não gosta que
brinquem com seus sentimentos, embora não costume tomar esse cuidado com os

outros. Combinações: Câncer/gato ou Cobra, Virgem/gato ou Cobra,
Capricórnio/Cobra e Peixes/Gato ou Cobra, são bastante recomendáveis.
Touro/Cobra ou Cavalo, Leão/Cobra e Aquário/Macaco , podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais costuma ser mandões e dominadores, mas muito
amorosos com seus filhos. A criança é bastante brincalhona. Trabalho: Deseja
ganhar muito dinheiro, tem capacidade e motivação para isso, seja chefe,
empregado ou autônomo, certamente atinge o sucesso profissional. Famosos:
Alain Delon e Maria Antonieta.
SAGITÁRIO/RATO: É saudável, vivaz, cheia de energia e ativa. É atencioso
e apresenta simplicidade e franqueza em sua personalidade. Embora reservado,
gosta de estar rodeado por pessoas queridas e quer vê-las sempre felizes. É ótimo
anfitrião. Possui aguçado senso de oportunismo, aprecia viagens e revela talento
para atuar artisticamente e para ganhar dinheiro, mas não para guardar. Amor: É
tão idealista que dificilmente encontra um par que atenda a seus anseios, de modo
que pode ficar eternamente solteiro. Procura uma pessoa ativa e independente
como ele. Combinações: Áries/Dragão, Leão/Boi, Dragão ou Macaco, Libra/Boi,
Dragão, Cabra ou Macaco e Aquário/Boi, Dragão ou Macaco, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Gato ou Cavalo, Virgem/Gato ou Cavalo e Peixes/Gato
ou Cavalo, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costumam ser
amáveis e francos, a criança exige liberdade e movimento. Trabalho: Pode se dar
muito bem trabalhando por conta própria. Famosos: Carlos Ponti, Lou Rawls e
Abbie Hoffman.
SAGITÁRIO/BOI: Altamente realizador e eloquente, direto, humano,
generoso e forte. Ambiciona poder, influência, prestigio e muito dinheiro.
Equilibra percepção e razão e atinge seus objetivos. Não admite o fracasso e
começa por baixo, mas acaba sempre vencedor e realizado. É idealista, firme,
corajoso e um tanto arrogante. Deve cuidar-se com a imprudência. Amor:
Totalmente adepto do casamento, é um tanto ditador, mas um bom companheiro.
Gosta de exibir os talentos e qualidades do ser amado e costuma fazer propaganda
do relacionamento amoroso. Combinações: Leão/Rato ou Cobra, Libra/Rato ou
Cobra e Aquário/Rato, Cobra ou Galo, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Dragão, Cavalo, Cabra ou Macaco, Leão/Dragão, Peixes/Tigre ou
Dragão e Virgem/Dragão/Cabra ou Macaco, podem ser mais problemáticas.
Família: São pais eficientes, mas talvez um pouco intransigentes. A criança pode
apresentar ambição precoce. Trabalho: Obterá sucesso como autônomo, um ótimo
chefe. Famosos: Walt Disney, Willian Blacke, e Jane Fonda.
SAGITÁRIO/TIGRE: Fantasia grandes aventuras, mas não costuma se
ausentar muito do lar. Um observador constante e extremamente sensível ao
ambiente, armazena informações em sua memória. Pode ser imprudente e franco,
o que pode trazer-lhe dificuldades, se não desenvolver a temperança. Amor:
Possui uma certa dificuldade para confiar nas outras pessoas, característica que
não favorece o relacionamento amoroso. Pede um par amoroso que seja bastante

carinhoso e cuidadoso. Combinações: Áries/Cavalo, Leão/Cavalo ou Cão,
Libra/Cavalo ou Cão e aquário/Cavalo ou Cão, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Boi, Gato, Cobra ou Cabra, Virgem/Boi, Gato, Cobra ou Macaco e
peixes/Boi, gato, Cobra ou Macaco, podem ser mais problemáticas. Família: Os
pais costumam se mostrar bastante solidários aos filhos, amigos e companheiros.
A criança é meiga e amorosa com os pais. Trabalho: Esforçado e incansável,
encontra no trabalho sua forma de expressão. Possuem sorte para grandes
negócios. Famosos: Cristina Onassis e Beethoven.
SAGITÁRIO/COELHO: Ousado, assume o domínio e vence a concorrência.
Dono de uma poderosa auto imagem, sensível ao ambiente, cônscio da
necessidade de diplomacia e ajuizadamente engajado em sua carreira, vai longe na
vida. Sabe equilibrar solicitude e autoridade para convencer as pessoas. Amor:
Tem energia sexual e dificilmente é fiel a um parceiro neste aspecto, mas costuma
ser extremamente leal ao ser amado, que aliás terá que lidar com seus constantes
admiradores. Combinações: Áries/Cobra, Cabra ou Cão, Leão/Cão ou Porco,
Libra/Porco e aquário/Cabra, Cão ou Porco, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Tigre ou Galo, Virgem/Tigre ou Galo e Peixes/Tigre ou Galo, podem ser
mais problemáticas. Família: À medida que os filhos crescem ganham maior
atenção dos pais nativos deste signo. A criança tem talento para teatro e música.
Trabalho: Possui muitos talentos e deve explorar o que for mais acentuado, não
disperse sua energia com ocupações inadequadas. Famosos: Edith Piaf, Augusto
Pinochet e Frank Sinatra.
SAGITÁRIO/DRAGÃO: Nem sempre dócil, mas é um grande guerreiro,
avança com ambição e bravura em direção à meta, acredita no sucesso e ainda é
dotado de um profundo poder de atração. Cavalheiresco e nobre, é visionário,
generoso, otimista e deplora a mentira. Amor: Busca um envolvimento profundo e
costuma casar-se após atingir a maturidade, espera um futuro maravilhoso ao lado
do ser amado, povoado de filhos, bons negócios e alegria. Combinações:
Áries/Boi, Tigre, Macaco ou Porco, Leão/Rato, Macaco ou Galo, Libra/Tigre ou
Macaco e Aquário/Rato ou Macaco, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Cão,
Virgem/Cão e Peixes/Cão , podem ser mais problemáticas. Família: Os nativos
deste signo costumam revelar um imenso talento para a paternidade. A criança é
entusiasmada com a vida. Trabalho: Autoconfiante, determinado, possui tudo para
atingir o sucesso em sua profissão. Famosos: Betty Grable e Richard Pryor.
SAGITÁRIO/SERPENTE: Bastante solícito, costuma se preocupar com as
pessoas, apresenta dignidade e compostura. Comunica-se com maestria e possui a
qualidade da descrição. É idealista, puro de coração e honesto. Amor: O nativo
deste signo costuma ter alguns relacionamentos sérios e duradouros durante a
vida, de caráter profundo e íntimo, sem duvida oferecem um amor de muita
qualidade. Quando se apaixona normalmente é fiel. Combinações: Áries/Galo,
Leão/Boi, Libra/Boi ou Galo e aquário/Boi ou Galo, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Macaco, Virgem/Tigre ou Porco, Peixes/ Tigre, Macaco ou Porco,

podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são extremamente criativos e
interessados nas atividades desenvolvidas pelos filhos. A criança precisa de um
ambiente tranquilo para bem desenvolver-se. Trabalho: Muito responsável,
qualquer profissão que envolva o trato com pessoas, organização e resolução de
problemas humanos delicados, se faz adequado. Famosos: Papa João XXIII, Ossie
Davis e Howard Hughes.
SAGITÁRIO/CAVALO: Em geral possui boas maneiras, é trabalhador,
aplicado e resistente. Costuma adotar causas e ir até as ultimas consequências, é
também bastante prático. Tem altos ideais para si próprio, para seu trabalho e para
as pessoas que lhe são próximas. Socialmente falando, é provável que apresente
um certo inconformismo e algumas ideias chocantes. Amor: Tende à algumas
loucuras na juventude e é bastante ardente, com a maturidade controla melhor o
instinto e busca um par amoroso fixo, à fim de estabelecer uma convivência
harmoniosa e duradoura. Combinações: Áries/Tigre ou Cabra, Leão/Tigre ou
Cabra, Libra/Tigre, Cabra ou Cão e Aquário/Tigre ou Cão, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Rato, Virgem/Rato e Peixes/Rato, podem ser mais
problemáticas. Família: O pai é um provedor nato, a criança aprecia a prática de
esportes. Trabalho: Talentoso nas áreas que exijam percepção e senso de
observação e cuidado pelos outros. Famosos: Jean Luc Godard e Jimi Hendrix.
SAGITÁRIO/CABRA: Extremamente criativo, possui talento e disposição
inatos para inventar e empreender, sempre com dinamismo e lucidez, mas só
trabalha bem quando se sente segura. Charme e elegância também são
características deste indivíduo que tem antenas muito bem sintonizadas para
captar quando as pessoas a sua volta necessitam de ajuda. Inteligente, hábil,
inovador, entusiasta, não costuma chorar se debruçar sobre suas tristezas. Amor:
Sério no relacionamento amoroso, busca segurança, mas procura manter uma
certa independência e preza a liberdade. Combinações: Áries/Gato ou Cavalo,
Leão/Porco, Libra/Gato ou Porco e Aquário/Gato ou Porco, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Tigre ou Cão, Virgem/Boi ou Cão e Peixes/Boi ou Cão,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são companheiros e motivadores,
a criança pede muita proteção. Trabalho: Se dará bem em qualquer carreira que
possa canalizar seu imenso potencial construtor. Famosos: Jane Austen e Randy
Newman.
SAGITÁRIO/MACACO: Trata-se de um livre pensador que gosta de abrir
caminhos e projetar-se em direção ao futuro. Reservado, simples, astuto, altruísta
e honesto, competente e organizado, não recua perante as dificuldades. Revela-se
um ótimo líder e possui talento e diplomacia para direcionar a opinião pública.
Interessa-se por lucro e autoridade, aprecia por demais o dinheiro e costuma
controlar os gastos. Amor: Embora seja um para agradável e divertido, possui
certa dificuldade em liberar as emoções, não se sente muito à vontade em
relacionamentos mais íntimos e tende a esquivar-se do casamento. Combinações:
Áries/Rato, Leão/Dragão, Libra/Rato ou Dragão e Aquário/Rato ou Dragão, são

bastante recomendáveis. Gêmeos/Boi ou Porco, Virgem/Tigre, Gato ou Porco e
Peixes/Boi, Cobra ou Porco, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são
atenciosos, a criança é bastante séria. Trabalho: Pode se sair muito bem na área
administrativa e organizacional. Famosos: Claude Levi-Strauss e Larry Bird.
SAGITÁRIO/GALO: Apresenta muita vivacidade, gosta de bater papo e
contar histórias, é nervoso, sincero, entusiasta e um tanto convencido às vezes.
Determinado, sensato, possui objetivos nobres e é bastante humanitário. Mesmo
que não permaneça com a família, jamais corta os laços que os unem. Amor: Não
gosta de jogos na relação amorosa nem está em busca de ilusão, é gentil,
carinhoso e procura uma companheira que possa proteger. No entanto, quando se
magoa não costuma perdoar. Combinações: Áries/Cobra, Leão/Boi, Dragão ou
Cobra, Libra/Boi, Dragão ou Cobra e Aquário/Boi ou Cobra, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Galo, Virgem/Gato ou Galo e peixes/Gato ou Cão,
podem ser mais problemáticas. Família: Aprecia ser pai, mas talvez apresente
dificuldades em encontrar muito tempo para desfrutar da companhia dos filhos. A
criança possui espírito aventureiro. Trabalho: Qualquer carreira que envolva
movimentação e ou viagem lhe é favorável. Famosos: Deana Durbin, Tim
Conway e Flip Wilson.
SAGITÁRIO/CÃO: Honra, lealdade generosidade e sinceridade são algumas
qualidades deste indivíduo que costuma ser muito respeitado pelas pessoas a sua
volta. É atrevido e dogmático, possui sempre uma opinião para os assuntos em
pauta e as pessoas parecem confiar muito nas ideias que expõe. Absolutamente
sensível, digno de liderança, é otimista e justo. .Amor: Na intimidade, este nativo
se solta e entrega-se aos prazeres sem limites. Quando apaixona-se é capaz de
oferecer fidelidade e manter um relacionamento duradouro. Combinações: Leão/
Tigre, Gato ou Cavalo, Libra, Tigre ou Cavalo e Aquário/Tigre ou Cavalo, são
bastante recomendáveis. Gêmeos/Dragão, Cabra ou Macaco, Leão/Dragão,
Virgem/Dragão ou Cabra e peixes/Dragão ou Cabra, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais são sérios e exigentes, a criança é bastante
independente. Trabalho: É muito aplicado e impetuoso, eficiente especialmente
em atividades que empreguem as faculdades do intelecto. Famosos: Jean Genet,
Winston Churchill e Abe Burrows.
SAGITÁRIO/PORCO: Empenha-se em manter uma conduta moral acima de
reprovações e preocupa-se bastante com a reputação social. Trata-se de um
observador nato, capta detalhes com facilidade e possui o dom artístico. É
generoso, virtuosos por natureza, charmoso e bom conselheiro. Destemido e
teimoso, também possui sede de poder. Amor: Em geral se casa por amor e
continua apaixonado pelo parceiro por toda a vida. Combinações: Áries/Gato,
Leão/Gato ou Cabra, Libra/Gato e Aquário/Gato ou Cabra, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Cobra ou Galo, Virgem/Cobra ou Macaco e
Peixes/Cobra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costuma ser
carinhosos e apreciam passar longo tempo nas companhia dos filhos. A criança

uma precoce curiosidade a respeito do mundo. Trabalho: Possui muita força de
vontade, é cauteloso e possui talento para aplicar suas ideias na criação de objetos
viáveis, aplicáveis a tudo, desde a indústria, comércio, entretimento e prestação de
serviços. Famosos: Woody Allen, Phil Donahue e Noel Coward.
CAPRICÓRNIO/RATO: Tem ambição de poder e sucesso à todo custo,
determinado e competitivo, quer ser o melhor em tudo que faz. Emite
confiabilidade, mas muitas vezes por ser egoísta e interesseiro, não merece muito
crédito. É meticuloso, eficiente, conservador, generoso e amoroso. Possui muitas
ideias, é capaz de criar altos planos e projetos, assim como de levá-los à bom
termo. Tende a bloquear os sentimentos por isso deve procurar atenuar a rigidez e
o formalismo. Amor: Deseja um relacionamento amorosos firme e duradouro,
espera do parceiro firmeza e companheirismo. Combinações: Touro/Boi, Dragão
ou Macaco, Leão/Boi, ou Macaco, Virgem/Boi, Dragão ou Macaco,
Escorpião/Boi ou Macaco e peixes/Boi, Dragão ou Macaco, são bastante
recomendáveis. Áries/Gato ou Cavalo, Câncer/Cavalo e Libra/Gato ou Cavalo,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são bastante protetores, a criança
é dominadora. Trabalho: Só esta feliz se ocupar um cargo na chefia. Famosos:
Pablo Casals e Donna Summer.
CAPRICÓRNIO/BOI: Conservador, persistente, lento, extremamente
teimoso, determinado e decidido. Altamente individualista, só leva em conta suas
opiniões e muitas vezes pode se mostrar rude. Reservado, aparente ser forte e bem
resolvido, na verdade muito frágil, mas frio e duro. Para esse ser inteligente, a arte
é um dom nato e é muito hábil com as palavras. Tradicionalista, perfeccionista e
gosta de comer bem. Amor: Possui uma vida sexual bastante ativa, não costuma
ser fiel mas considera o casamento fundamental e insolúvel. Combinações:
Touro/Rato, Cobra ou Galo, Leão/Rato, Cobra, Galo ou Porco, Virgem/Rato,
Cobra ou Galo, Escorpião/Dragão ou Galo e Peixes/Rato, Cobra ou Galo, são
bastante recomendáveis. Áries/Dragão, Câncer/Dragão, Cobra ou Porco e
Libra/Boi, Tigre, Cabra ou Macaco, podem ser mais problemáticas. Família: Os
pais possuem orgulho dos filhos, a criança é especialmente engraçada. Trabalho:
Não terá dificuldades na profissão que escolher, desde que seja bastante atuante.
Famosos: Chuck Berry e Mary Tyler Moore.
CAPRICÓRNIO/TIGRE: Trata-se de uma pessoa de gestos fortes e possui
muito boa vontade para com os outros. Costuma movimentar-se constantemente,
está sempre apressado e fica entediado com facilidade. Pode se mostrar um pouco
desajeitado, aprecia desafios, não da valor às coisas materiais e deve cuidar-se
pois dispersa facilmente sua energia. É tranquilo e normalmente bem sucedido
financeiramente. Amor: Atraente ao sexo oposto é também sensível e seletivo.
Deseja formar uma família e precisa de muito amor. Combinações: Touro/Cão,
Leão/Cavalo ou Cão, Virgem/Cavalo ou Cão, Escorpião/Dragão, Cavalo ou Cão e
Peixes/Cavalo ou Cão, são bastante recomendáveis. Áries/Gato, Cabra, Macaco
ou Porco, Câncer/Boi, Gato, Cobra ou Cabra e Libra/Cabra ou Macaco, podem ser

mais problemáticas. Família: Os pais são muito protetores, a criança é hiper ativa.
Trabalho: Prefira profissões que permitam liberdade de movimento. Famosos:
Patrícia Neal e Jon Voight.
CAPRICÓRNIO/COELHO: Ambicioso, prudente e sobretudo talentoso,
busca e atinge o sucesso. Expansivo, extrovertido e dono de uma personalidade
agradável. Precisa de conforto e proteção. Aprecia dormir até tarde e talvez
apresente facilidade para entrar em pânico. Amor: Carinhoso, amoroso, mas
reservado, não gosta de expor seu relacionamento amoroso em público. Seu par
deve procurar ajuda-lo a livrar-se da enorme timidez e cuidar para manter o tédio
longe da relação. Combinações: Touro/Cão ou Porco, Leão/Cabra/Porco ou Cão,
Virgem/Cabra, Cão ou Porco, Escorpião/Cão e Peixes/Cabra ou Cão, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/galo, Câncer/Rato ou Galo, Libra/Rato ou Dragão, Galo
ou Tigre, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costumam ser severos,
a criança é precocemente ajuizada. Trabalho: É bastante organizado e aplicado,
busca a completa realização profissional, se dará bem em carreiras que abriguem
sua alta dose de seriedade e ambição. Famosos: Henry Miller e Iosif Stálin.
CAPRICÓRNIO/DRAGÃO: Procura manter sua singularidade acima de
tudo. Alegre, ousado e corajoso, possui talento para projetos que exijam
veemência e entusiasmo. Apresenta dificuldades para expor seus sentimentos
mais íntimos e profundos e deve tomar cuidado para não tornar-se uma pessoa
fria. É popular e bom amigo. Amor: No terreno amoroso é incrivelmente honesto,
puro e atraente, também ciumento. Costuma ter muitos admiradores e tantos
compromissos sociais que pode negligenciar um pouco a atenção ao parceiro.
Combinações: Touro/Tigre, Cobra e Galo, Leão/Rato, Tigre, Cobra e Galo,
Virgem/rato, Cobra, Macaco e Galo e peixes/rato, Cobra, Macaco e Galo, são
bastante recomendáveis. Gêmeos/Boi ou Cão, Câncer/Boi ou Cão e Libra/Cão,
podem ser mais problemáticas. Família: Ser pai é algo que faz este nativo muito
feliz, a criança é precocemente responsável. Trabalho: Não é voltado para
empregos modestos e se sai muito bem no contato público. Famosos: Joana
D’Arc, Faye Dunaway e Joan Baez.
CAPRICÓRNIO/SERPENTE: É majestoso, imponente e deve tomar cuidado
quando cai na tentação de se achar superior ao resto da humanidade. Procure
evitar os ataques de estrelismo. Possui generosidade exagerada e uma queda para
o sobrenatural, bastante sensível a pressentimentos e premonições. Busca poder e
fama, podendo mostrar-se mais duro ou doce, conforme seja mais adequado à
situação. Amor: Extremamente romântico, não fica só e está frequentemente
apaixonado por alguém. Combinações: Touro/Galo, Leão/Boi, Dragão, Macaco
ou Galo, Virgem/Boi ou Galo, Escorpião/Boi ou Galo e Peixes/Boi ou Galo, são
bastante recomendáveis. Áries/Tigre, Macaco ou Galo, Gêmeos/Tigre ou macaco,
Câncer/Porco e Libra/Porco, podem ser mais problemáticas. Família: Costumam
ser pais maravilhosos e podem mimar os filhos. A criança é amorosa. Trabalho:
Almeja a grandeza e tem tudo para chegar lá. Famosos: Edgar Allan Poe,

Aristóteles Onassis, Mao Tsé-Tung, Muhammad Ali e Martin Luther King.
CAPRICÓRNIO/CAVALO: É muito amoroso e possui uma tendência a
cuidar das pessoas menos afortunadas que ele. Extremamente pacífico, é
exageradamente consciencioso e meticuloso, mas por possuir um jeito seco e
irritadiço, pode muitas vezes acabar sendo mal compreendido. Vive em constante
movimento, não é amante de rotina e talvez apresente dificuldades em encarar a
velhice. Inteligente, criativo, com a maturidade atinge mais facilmente o sucesso.
Amor: Este nativo deseja encontrar uma companheira divertida que possa amar e
ser fiel para sempre. Combinações: Touro/Cabra, Leão/Cabra, Virgem/Tigre ou
Cão, Escorpião/Tigre ou Cão e Peixes/Tigre, Cabra ou Cão, são bastante
recomendáveis. Áries/rato, Câncer/Rato ou Macaco e Libra/Rato ou Macaco,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são capazes de cometer enormes
sacrifícios pelos filhos, a criança possui muito talento para interpretação.
Trabalho: Profissões relacionadas à prestação de serviços são muito indicadas.
Famosos: Isaac Newton, Puccini e Andy Rooney.
CAPRICÓRNIO/CABRA: Bastante interessada em ganhar dinheiro, trabalha
para chegar ao poder, esforça-se nos estudos e se tiver que trilhar o caminho e
começar por baixo, nem por isso desanima. Possui os dois pés bem no chão, mas
se permite deixar a imaginação correr e sonha com um mundo melhor, onde
talvez lhe sobrasse mais tempo para divertir-se. Com a idade se torna mais
flexível, mas normalmente é responsável demais para a sua saúde. Amor: Idealista
romântico, gostaria de viver um conto de fadas e é dado à grandes demonstrações
de afeto. Combinações: Touro/Porco, Leão/gato, Cavalo ou Porco, Virgem/Gato
ou Porco, Escorpião/Gato, Cavalo ou Porco e Peixes/Gato, Cavalo ou Porco, são
bastante recomendáveis. Áries/Boi, Tigre ou Cão, Câncer/Tigre, Libra/Boi, Tigre,
Cavalo ou Cão, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são amorosos, a
criança especialmente talentosa e criativa. Trabalho: O mais indicado é que
trabalhe por conta própria. Famosos: Reverendo Moon, John Denver e Couve de
Murville.
CAPRICÓRNIO/MACACO: Pode ser melancólico e angustiado, mas tratase de uma pessoa cortês, calma e autoconfiante, que emana vibrações de
dignidade. Possui ótima memória, é bastante espirituoso e seu senso de
oportunidade é perfeito. Em casa é responsável, exigente e sério, podendo tornarse até autoritário e desagradável. É teatral por natureza, possui habilidade e
precisão, uma fenomenal capacidade de expressão. Amor: É interessado em
estabelecer uma relação profunda e séria com um par amoroso disposto a viver as
alegrias da vida. Combinações: Touro/Dragão ou Cabra, Leão/Rato, Virgem/Rato
ou Dragão, Escorpião/Rato ou Tigre e peixes/rato ou Dragão, são bastante
recomendáveis. Áries/Tigre, Câncer/Cavalo e Libra/Cobra ou Porco, podem ser
mais problemáticas. Família: Os pais costumam ser muito conscienciosos e a
criança é essencialmente adorável. Trabalho: Um excelente ator, mas pode se dar
bem em qualquer área pois persegue a realização profissional. Famosos: Frederico

Fellini, Simone de Beauvoir e Rod Stewart.
CAPRICÓRNIO/GALO: Possui personalidade forte e é honesto, majestoso e
impecável, apresenta pouco conflito e muita moderação. Possui integridade,
autonomia, preocupa-se com as aparências e também aprecia boas companhias. É
um viajante nato, tem a mente alerta e aguçada, curioso, está sempre aberto à
novas experiências. É um tanto inflexível, mas sabe que o tempo cura qualquer
ferida. É inimigo da rotina e apresenta uma tendência ao tédio. Amor: Possui
sentimentos nobres, mas se mantém um pouco distante das emoções e reluta em
revelar seus sentimentos mais profundos. Combinações: Touro/Boi ou Cavalo,
Leão/Cobra, Escorpião/Boi ou Cobra e Peixes/Boi ou Cobra, são bastante
recomendáveis. Áries/Porco, Câncer/Gato ou Porco e Libra/Gato, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais costumam ser exigentes dedicam pouco tempo à
criação dos filhos. A criança é especialmente talentosa. Trabalho: Apresenta altos
e baixos, mas é competente e pode obter sucesso em inúmeras profissões.
Famosos: Steve Allen e Dolly Parton.
CAPRICÓRNIO/CÃO: Objetiva sobretudo manter sua independência e viver
na mais completa paz. É cauteloso, conservador e consciente das exigências
sociais. Voluntarioso e revolucionário, não foge à luta quando acredita
firmemente em um ideal. Singular e misterioso, frequentemente apresenta
amabilidade de espírito mas é também muito interesseiro. Fantasioso e
desprendido, aprecia bastante a arte de comer bem. Amor: Para este nativo, o
relacionamento amoroso é algo complicado e devido ao seu aguçado senso de
independência, talvez prefira manter-se solteiro por toda a vida. Combinações:
Touro/Gato ou Cavalo, Leão/Tigre ou Cavalo, Virgem/Tigre, Gato ou Cavalo e
Escorpião/Tigre ou Gato, Peixes/tigre, Gato ou Cavalo, são bastante
recomendáveis. Áries/cabra ou Galo, Câncer/Dragão, cabra, Macaco ou Galo
Libra/Dragão ou Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são
muito cuidadosos, a criança apresenta uma austeridade precoce. Trabalho:
Certamente se sairá muito bem como intelectual. Famosos: Molière e David
Bowie.
CAPRICÓRNIO/PORCO: Extremamente talentoso e ambicioso, persegue
sobretudo fama, riqueza e poder. Tende a ser crédulo e cumpridor da lei,
generoso, honesto e puro de coração, também apresenta muita determinação.
Teimoso e conservador, puritano e sensível, dá importância às boas maneiras e
possui dons artísticos. Bastante corajoso, confiante e lúcido, deseja ir longe e
certamente vai. Amor: Sedutor e maravilhoso, entrega-se por inteiro e dedica-se
completamente ao para amoroso, mas é tão possessivo que deve tomar cuidado
para não tornar-se sufocante. Combinações: Touro, Tigre ou Gato, Leão/Gato ou
Cabra, Virgem/Gato ou Cabra, Escorpião/gato ou Cabra e peixes/Gato ou Cabra,
são bastante recomendáveis. Áries/Cavalo, Câncer/Cobra ou Cavalo e
Libra/Cobra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são bastante
rigorosos, a criança é perfeccionista. Trabalho: Seu talento pertence à área

criativa. Famosos: Wil Rogers, Maria Callas e Roland Petit.
AQUÁRIO/RATO: Dotado de um intenso magnetismo pessoal, arrojado,
desprendido, sofisticado, meio boêmio, preza acima de tudo a liberdade e o amor.
É mental e possui uma natureza contraditória, mas muito boas intenções, deve
procurar ouvir um pouco mais. Gosta de ser diferente, é tolerante, possui visão
ampla e futurista, ambiciona o poder mas acaba abrindo mão se para obtê-lo
precisar ir contra seus princípios. Dedica-se com afinco á busca da paz e do
equilíbrio espiritual. Amor: Muito vulnerável emocionalmente, busca a segurança
na união com um par amoroso. Combinações: Áries/Macaco, Gêmeos/Boi ou
Dragão, Libra/Boi, Dragão ou Macaco e Sagitário/Boi, Dragão ou Macaco, são
bastante recomendáveis. Touro/cavalo, Leão/Gato ou Cavalo e Escorpião/Cavalo
ou Galo, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais , envolvem-se
profundamente com seus filhos, a criança é especialmente interessante. Trabalho:
Apresenta instabilidade mas é bastante competente, intenso talento artístico.
Famosos: Mozart, Júlio Verne e John Belushi.
AQUÁRIO/BOI: Valente, beligerante, resoluto e amoroso, o nativo deste
signo também é um tanto inconformista. Possui um adorável senso de humor e
conta histórias com muito talento. É bastante determinado e não se importa muito
com a aprovação social. Gosta muito de se divertir e aprecia reuniões de grupo.
Amor: Apresentas autos e baixos, um bom amante mas nada sentimental. Este
indivíduo costuma dar mais atenção à vida familiar e aos negócios do que para a
relação à dois. Combinações: Áries/Cobra, Gêmeos/Cobra ou Galo, Libra/Cobra
ou Galo e Sagitário/Cobra ou Galo, são bastante recomendáveis. Touro/Tigre,
Dragão ou Cavalo, Leão/Tigre, Dragão ou Cabra e Escorpião/Cabra ou Macaco,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são muito companheiros, a
criança é sonhadora. Trabalho: Trata-se de um seguidor da ética do trabalho e seja
qual for, é capaz de executá-lo com muito afinco, é criativo e possui habilidade
manual. Famosos: Charles Lindbergh, Jack Lemmon e Vanessa Redgrave.
AQUÁRIO/TIGRE: Lúcido, inquieto e especulativo, possui uma incrível
atração por métodos modernos e é o tipo de personalidade capaz de inovar o
mundo. Gostaria de permanecer eternamente jovem se possível e é totalmente
espontâneo. Impetuoso, agitado e muitas vezes apressado demais. Apresenta
tendência para se dedicar à assuntos espirituais, nutre altos ideais e possui um
toque de genialidade. Amor: Não é comum casar-se cedo, se assentar e constituir
família. Por ser muito independente, não se trata de um amante para paixões
duradouras. Combinações: Áries/Cão, Gêmeos/Cavalo ou Cão, Libra/cavalo ou
Cão, e Sagitário/cavalo ou Cão, são bastante recomendáveis. Touro/gato, Cobra
ou Cabra, Leão/Gato, Virgem/Boi e Escorpião/Boi ou Cabra, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais podem ser um pouco impacientes, a criança em
geral, interessa-se por tudo o que é novo. Trabalho: Extremamente inventivo,
certamente se sairá muito bem lidando com tecnologia ou ciência. Famosos:
Willian Burroughs e Judy Blume.

AQUÁRIO/COELHO: Um intelectual nato, este nativo acumula
conhecimentos pelo mais puro prazer que se possa imaginar. Inteiramente curioso
à respeito de tudo à sua volta, interessa-se por saber sempre mais. Procure aplicar
seus conhecimentos para fins práticos e tome cuidado para não se tornar
absolutamente pedante. Possui um entendimento bastante apurado, mas tem
dificuldades para saber exatamente o que deseja e na maior parte das vezes se
deixa levar por pressentimentos. Despreocupado, aventureiro, gosta de viajar e ser
livre. Amor: Procura uma relação amorosa que seja pouco conflitante.
Combinações: Áries/Cabra ou Porco, Gêmeos/Cabra ou Porco, Libra/Cabra, Cão
ou Porco e Sagitário/Cabra ou Porco, são bastante recomendáveis. Touro/Rato ou
Galo, Leão/Rato ou Galo e Escorpião/Rato ou Cavalo, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais são ligeiramente excêntricos, a criança
especialmente inteligente. Trabalho: Para ganhar muito dinheiro deve aproveitar
sua capacidade intelectual profissionalmente. Famosos: Stendhal e Juliete Greco.
AQUÁRIO/DRAGÃO: Conquistador nato, realiza tudo com ímpeto e
constância, esplendoroso e dotado de estilo, é um sabe-tudo discreto. Costuma
respeitar as convenções sociais, é voltado para a família e gosta de fazer as coisas
ao seu modo. Correto, educado e falante, normalmente é muitíssimo bem
sucedido na vida. Perspicaz, controlador, pode parecer um tanto frio mas é
bastante protetor e preocupado. Amor: É possessivo e ciumento, mas possui o
desejo sincero de ajudar a pessoa que ama em tudo que for capaz.. Combinações:
Áries/tigre ou Galo, Gêmeos/Tigre ou Macaco, Libra/Rato ou Macaco e
Sagitário/Rato ou Macaco, são bastante recomendáveis. Touro/Cão ou Macaco,
Leão/Cão e Escorpião/Cão, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais
costumam ser extremamente responsáveis, a criança se aflige facilmente.
Trabalho: Competente na área organizacional, se dará bem em qualquer emprego
que exija capacidade de liderança. Famosos: Plácido Domingos e Stephanie de
Mônaco.
AQUÁRIO/SERPENTE: Possui muita perspicácia, capacidade de pensar de
modo claro e intuição aguçada, além de ser bastante alegre e ter os pés bem fixos
no chão. Extremamente otimista, só joga para ganhar. Normalmente sua vida
possui muitos acontecimentos e possui atração por tudo que é novidade, é
desprendido materialmente, mas cultua a riqueza interior. Carismático, mental,
possui imaginação fértil, é extravagante e talvez nutra em seu íntimo um certo
apreço à malandragem. Amor: Tende a controlar as emoções através do racional,
é extremamente ciumento mas dificilmente fiel. Combinações: Áries/gato ou
Galo, Gêmeos/Boi, Libra/Boi ou Galo e Sagitário/Boi ou Galo, são bastante
recomendáveis. Touro/Tigre ou Porco, Leão/Macaco ou Porco e Escorpião/Porco,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais costumam ser muito atenciosos, a
criança dá uma grande importância à união da família. Trabalho: Se dará bem em
qualquer carreira que possa empregar sua capacidade imaginativa. Famosos:
Abraham Lincoln e Charles Darwin.

AQUÁRIO/CAVALO: É ligeiro, possui muita habilidade manual, gosta de
ter uma vida original e também é talentoso com as palavras. Gosta de viajar e
aprecia excentricidades, é sonhador e arquiteta planos incríveis. Radical em suas
ideias e divertido socialmente falando. Amor: Foge de casos amorosos
complicados e acredita que se existe amor suficiente, não há porque haver
problemas. Combinações: Gêmeos/Cão, Libra/Cabra e Sagitário/Tigre ou Cão,
são bastante recomendáveis. Touro/Rato, Leão/Rato ou Macaco e Escorpião/Rato,
podem ser mais problemáticas. Família: Os nativos deste signo, costumam fazer
tudo que está ao seu alcance para garantir uma infância feliz aos filhos. A criança
possui um dom criativo especial e é bastante esperta. Trabalho: não gosta de se
prender num emprego, mas é muito talentoso e competente, principalmente para
tarefas que exijam destreza. Como chefe tende a ser um tanto egocêntrico.
Famosos: Franklin D Roosevelt e Jack Benny.
AQUÁRIO/CABRA: Individualista, indiferente à crítica social, o nativo
deste signo apresenta uma clara tendência para se debruçar sobre projetos
futuristas. Espontâneo e criativo, gosta de viver o momento presente e é um
amante da liberdade. Deve tomar cuidado com a mania de desperdício e a falta de
cautela. Totalmente capaz de reconhecer seus defeitos, geralmente busca
orientação na família. Bastante brincalhão, mas muito sério quando o assunto é
profissional. Amor: O nativo deste signo é bastante liberal, mas precisa de muito
afeto, não é nada difícil que reclame por achar que merece mais amor do que na
realidade recebe. Combinações: Áries/Cavalo, Gêmeos/Gato ou Porco, Libra/Gato
ou Porco e Sagitário/Gato ou Porco, são bastante recomendáveis. Touro/Boi,
Leão/Boi ou Cão e Escorpião/Macaco ou Cão, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais são maravilhosos, a criança apresenta talento artístico. Trabalho:
Carreiras relacionadas às Artes são as que mais convém. Famosos: Thomas Edson
e James Micherner.
AQUÁRIO/MACACO: Apresenta uma personalidade sagaz e lida muito
bem com as palavras, tem um aspecto revolucionário, é sensível às mudanças
sociais e sonha com um mundo mais perfeito. Realizador, dedicado e
extremamente autoconfiante, não tem medo de assumir riscos na busca de seus
objetivos. É integro, sábio, nobre e talentoso, além de um ótimo estrategista.
Amor: Procura um par para compartilhar a vida, mas não é muito sentimental,
interessa-se principalmente pela bagagem interior de seu parceiro. Combinações:
Áries/Dragão, Gêmeos/rato, Libra/Rato ou Dragão e Sagitário/Rato ou Dragão,
são bastante recomendáveis. Touro/Tigre ou Porco, Leão/Tigre ou Porco e
Escorpião/Cabra ou Porco , podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são
um tanto sérios demais e costumam alimentar ambições para seus filhos. A
criança é bastante curiosa. Trabalho: Versátil, trabalhador, honesto, pode se dar
muito bem como autônomo. Famosos: Charles Dickens, François Truffaut, Milos
Forman, Carl Bernstein e Angela Davis.

AQUÁRIO/GALO: O nativo deste signo apresenta muitas oscilações e ao
longo da vida, está constantemente entre a sorte e o azar. Está intimamente ligado
com a mutação, não é dado à resignação e compreende perfeitamente a natureza
efêmera da felicidade. É uma pessoa de conduta alegre, cheia de entusiasmo e
envolvimento. Aberto e franco, mas bem capaz de usar sabiamente as palavras em
favor próprio e costuma dissimular a verdade para se proteger. Amor: Bastante
atraente e não se envolve com facilidade, mas busca um par amoroso capaz de
oferecer segurança no lar. Combinações: Áries/Cobra, Gêmeos/Boi ou Cobra,
Libra/Boi ou Cobra e Sagitário/Boi ou Cobra, são bastante recomendáveis.
Touro/gato ou Porco, Leão/Gato e Escorpião/Gato, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais se interessam pelo crescimento e
desenvolvimento dos filhos, a criança costuma dar muito trabalho aos pais.
Trabalho: Qualquer carreira pode ser favorável para este indivíduo inteligente e
astuto. Famosos: Susan Sontag e Yoko Ono.
AQUÁRIO/CÃO: É extremamente protetor, mas possui muita ambição de
poder e pode tornar-se prepotente. Em busca de suas realizações pessoais, é
possível que dispense qualquer código de ética. Corajoso, determinado e atrevido.
Gosta de dar conselhos e exprimir suas opiniões com frequência. Inquieto, crítico,
moralista e explosivo, deve tomar cuidado com a imprudência e forte a tendência
para o cinismo. Amor: Muito atraente, mas costuma viver relações amorosas
bastante conturbadas. Combinações: Áries/Rato ou Tigre, Gêmeos/Tigre ou
cavalo, Libra/Gato ou Cavalo e Sagitário/Tigre, Gato ou Cavalo, são bastante
recomendáveis. Touro/Dragão, Leão/Cabra, Dragão ou Galo e Escorpião/Dragão,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais conseguem ser ao mesmo tempo
distantes e sentimentais com relação aos filhos. A criança é estranhamente
desligada. Trabalho: Como não tem medo de assumir o comando dos negócios,
pode se dar muito bem trabalhando por conta. Famosos: Bertold Brecht, John
Anderson e Alan Bates.
AQUÁRIO/PORCO: Bastante atrevido, muitas vezes é pedante mesmo.
Audaz e direto, é capaz de grandes demonstrações de raiva e indignação.
Determinado a ser alguém na vida, desconhece limites para atingir seus objetivos
e não encara nada bem as perdas. Embora um tanto egoísta, é provável que possua
muitos amigos, pois também é simples, divertido e simpático. Um tanto
inconstante por natureza e extremamente carismático. Amor: É muito carinhoso,
costuma demonstrar abertamente seu afeto pela pessoa amada e busca
companheirismo sincero, mas não espere fidelidade. Combinações: Áries/Tigre,
Gato ou Cabra, Gêmeos/Gato ou Cabra, Libra/Gato ou Cabra e Sagitário/Gato ou
Cabra, são bastante recomendáveis. Touro/Cobra ou Cavalo, Leão/Cobra e
Escorpião/Cobra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais tendem a ser
autoritários e a criança bastante aplicada. Trabalho: Este nativo, foi feito para
progredir e crescer na carreira profissional. Famosos: Ronald Reagan, John
McEnroe e Sonny Bono.

PEIXES/RATO: Embora combine equilibradamente receptividade e
agressividade e possua uma capacidade extraordinária para tomar decisões
acertadas, este nativo normalmente precisa de um companheiro para obter sucesso
em seus empreendimentos. É astuto e por trás de um certo ar de arrogância,
esconde muita ternura. Talentoso, hábil, devotado e consciente, mas deve tomar
cuidado com a sua tendência invejosa. Amor: Capaz de estabelecer um
relacionamento maravilhoso quando encontra o parceiro ideal, este nativo que é
hipersensível e nervoso, precisa de um par que seja calmo e controlado.
Combinações: Touro/Boi ou Dragão, Câncer/Boi ou Dragão, Escorpião/Boi,
Dragão ou Macaco e Capricórnio/Boi, Dragão ou Macaco, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Cavalo, Virgem/Cavalo e Sagitário/Cavalo, podem ser
mais problemáticas. Família: São pais muito competentes, a criança possui
inteligência aguçada. Trabalho: Se dará bem numa carreira artística. Famosos:
James Taylor e Patrícia Nixon.
PEIXES/BOI: Este nativo possui opiniões firmes, sensibilidade para captar
os sentimentos e intenções das pessoa à sua volta e uma grande tendência ao
sucesso. Atrai geralmente pelo seu senso de compaixão e compreensão, é amado,
respeitado e dificilmente fica só. Não tolera fofocas, nem insubordinação, procura
preservar a família e as tradições e acredita no respeito humano. Mas não queira
ser seu inimigo, pagará caro por isso. Amor: Tem uma vida sexual ativa, não
costuma ser fiel mas o casamento lhe é de suma importância. Combinações:
Touro/Rato, Cobra ou Galo, Câncer/Rato, Cobra ou Galo, Escorpião/Rato ou
Dragão e Capricórnio/rato, Cobra ou Galo, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Dragão, Virgem/Dragão e Sagitário/Cabra ou Macaco, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais são bastante exigentes, a criança super sensível.
Trabalho: Possui determinação, competência e ambição, tem grandes chances de
enriquecer. Famosos: Renoir e Haendel.
PEIXES/TIGRE: Almeja liberdade e evolução espiritual, não aceita
restrições e se revela um desbravador nato. É magnético e vaidoso, possui uma
personalidade dramática que muitas vezes provoca sérias perturbações à sua paz
interior. Muito generoso, interessa-se verdadeiramente pelo bem estar dos que o
rodeiam, o que pode torná-lo vulnerável. Dotado para o brilho social, é também
orgulhoso, imprevisível e divertido. Amor: Muito atraente e terno, mas não supera
bem os fracassos amorosos e por isso, se algum dia se deu mal no amor, amarga
terríveis lembranças que podem tornar difíceis seus relacionamentos futuros.
Combinações: Touro/Cavalo ou Cão, Câncer/Cavalo ou Cão, Escorpião/Dragão,
Cavalo ou Cão e Capricórnio/Cavalo ou Cão, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Cobra ou Cabra, Virgem/Boi, Cabra, Cobra ou Macaco e Sagitário/Boi
ou Cobra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais não toleram más
criações, a criança é hipersensível. Trabalho: Qualquer carreira artística lhe é
favorável. Famosos: Mallarmé e Jerry Lewis.
PEIXES/COELHO: Refinado e elegante, portador de uma nobreza nata,

geralmente atinge o que persegue. Possui uma incrível capacidade para evitar
conflitos e não se liga em mesquinharias. Sério e simples, acredita na ordem e na
razão. Espirituoso, bem humorado, sabe ser discreto quando necessário. Talvez
seja um tanto solitário e gosta de se apegar a tudo o que pareça familiar e seguro.
Amor: Uma pessoa extremamente romântica, que busca pelo príncipe encantado e
por isso tende a exigir demais do para amoroso. Combinações: Touro/Porco,
Câncer/Gato, Cabra ou Porco, Escorpião/Cabra, Cão ou Porco e
Capricórnio/Cabra, Cão ou Porco, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Rato ou
Galo, Virgem/Rato ou Galo e Sagitário/Rato ou Galo, podem ser mais
problemáticas. Família: Os pais são superprotetores, a criança aprecia ambientes
calmos. Trabalho: Pode se dar muito bem apostando em seus dons artísticos, mas
talvez prefira um emprego bem remunerado, rotineiro e mais tranquilo. Famosos:
Albert Einstein e Peter Fonda.
PEIXES/DRAGÃO: Trata-se de um indivíduo que necessita constante
movimentação na sua vida, aprecia viagens, privilegia o progresso, procura
sempre avançar em sua meta pessoal e quando sente-se inerte costuma ficar
irritado e desgostoso. É preocupado com a autodisciplina, conscientemente
perseverante em bem próprio e em geral se considera mais sábio que os outros.
Revela-se um tanto narcisista, defensivo e pode atitudes emocionais apelativas.
Amor: Charmoso, atraente e conquistador, não costuma ser constante mas é tão
sentimental. Combinações: Touro/Tigre, Cobra ou Macaco, Câncer/Tigre ou
Macaco, Libra/Tigre, Escorpião/Rato, Tigre, Cobra ou Macaco e Capricórnio/rato
ou Macaco, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Gato, Virgem/Gato, Cão ou
Porco e Sagitário/Boi ou Cão, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais são
divertidos, a criança é voluntariosa. Trabalho: O melhor é um trabalho
independente, vigiado e orientado por alguém. Famosos: B. F. Skinneer e Irwing
Wallace.
PEIXES/SERPENTE: Trata-se de um profundo pensador, que possui um
entendimento muito apurado, o qual só pode ser completamente compartilhado e
compreendido entre poucos. Sente e intui de maneira profunda, clara e lúcida.
Sem dúvida é um poderoso mago, que cuida da própria vida, de maneira
reservada e sem maiores alardes. Afetuoso, querido, entusiasmado, alegre,
popular, um bom sujeito amigo e absolutamente sensível. Amor: Cauteloso na
escolha do par, mas quando encontra, pode estar certo de que desconhece limites
para a felicidade amorosa. Combinações: Touro/Galo, Câncer/Boi, Dragão ou
Galo e Capricórnio/Boi, Dragão ou Galo, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Tigre ou Porco, Virgem/Tigre, Macaco ou Porco e Sagitário, Tigre ou
Porco, podem ser mais problemáticas. Família: Como pais podem ser um tanto
impacientes, a criança é do tipo filhinha do papai. Trabalho: Cauteloso e
compassivo, é capaz de e desempenhar muitas tarefas. Famosos: Isabelle Huppert,
Anthony Burgess e Robert Lowell.
PEIXES/CAVALO: Frágil e espiritual, aparenta muita tranquilidade.

Humanista, capaz de desenvolver o dom da clarividência, extremamente bondoso,
popular mas reservado. Possui originalidade e dons raros mas precisa de muita
segurança para evidenciá-los e em geral prefere o anonimato à fama. É um tanto
rebelde, deve procurar lutar contra a indiferença e reforçar sua autoconfiança.
Amor: Um pouco tímido, mas capaz de devotar-se completamente à pessoa amada
que pode contar com sua honestidade e lealdade. Combinações: Touro/Cabra ou
Cão, Câncer/Tigre, Libra/Tigre, Escorpião/Tigre ou Cão e capricórnio/Tigre,
Cabra ou Cão, são bastante recomendáveis. Gêmeos/Rato ou Macaco,
Virgem/Rato e Sagitário/Rato ou Macaco, podem ser mais problemáticas.
Família: Os pais são muito interessados pelos filhos, a criança é obediente.
Trabalho: Não possui muito tino para negócios, mas pode se dar muito bem numa
carreira artística. Famosos: Frédéric Chopin e John Irving.
PEIXES/CABRA: Possui a sensibilidade à flor da pele, é extremamente
emocional, o nativo deste signo trata-se de um artista do mais alto gabarito. Não
se adapta a moldes ou regras, nem tolera rotina, seu objetivo principal é viver da
maneira com acha mais conveniente e entrar de cabeça em suas experiências. não
se intromete na vida dos outros e espera que façam o mesmo com ele, "Viva e
deixe viver" é um lema perfeito para este caso. Amor: Quando se apaixona é para
sempre, o que não implica em fidelidade. Gosta de mimos e busca uma pessoa
firme que colabore para o seu crescimento, orientando e regulando sua vida
quotidiana. Combinações: Touro/Gato, Cavalo ou Porco, Câncer/Gato ou Cavalo,
Escorpião/Gato, Cavalo, Cabra ou Porco e Capricórnio/Gato, Cavalo ou Porco,
são bastante recomendáveis. Áries/Boi, Gêmeos/Boi e Virgem/Boi ou Cão,
podem ser mais problemáticas. Família: Os pais irritam-se com facilidade, a
criança é indisciplinada. Trabalho: A liberdade de movimento é fundamental para
o sucesso profissional. Famosos: Michelângelo, Tom Wolf e George Washington.
PEIXES/MACACO: Belo e charmoso, possui estilo e classe natos, revela-se
um cosmopolita e em geral consegue alcançar tudo o que deseja. Em geral sabe
bem como tirar o máximo proveito das situações e das pessoas também. Tende a
ser itinerante, é muito sentimental penetrante e terno, mas pode ser
intencionalmente grosseiro quando achar adequado. Amor: Extremamente
atraente, fascinante, misterioso e envolvente provoca grandes paixões, o que lhe
afaga a vaidade. Não é que seja interesseiro, mas aprecia por demais o dinheiro.
Combinações: Touro/Rato, Dragão ou Macaco, Câncer/Rato ou Dragão,
Escorpião/Dragão e Capricórnio/Rato ou Dragão, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Cobra, Virgem/Tigre, Cavalo ou Porco e Sagitário/Tigre, Cobra ou
Cabra, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais se tornam atenciosos com
os filhos conforme vão amadurecendo. A criança pode ser um muito travessa.
Trabalho: Extremamente versátil, há poucas coisas que não seja capaz de realizar.
Famosos: Ted Kennedy, Liz Taylor e Michèle Morgan.
PEIXES/GALO: Extremamente adaptável, meticuloso, independente, sentese à vontade em qualquer ambiente. É um pouco arrogante, mas certamente

apresenta espírito aventureiro e prático. Desequilíbrios nervosos e tiques, são
comuns nos nativos deste signo, assim como comportamentos chocantes.
Imprevisível, inteligente, ousado, criativo, espiritual, e simples. Procure evitar a
tendência à autocomiseração. Amor: Sofre um certo complexo de inferioridade
que o leva a crer que é mau amado e a desconfiar do amor sincero entre duas
pessoas, mas no fundo é um romântico mal resolvido que busca o amor eterno.
Combinações: Touro/Boi ou Dragão, Câncer/Boi ou Cobra, Escorpião/Boi ou
Cobra e Capricórnio/Boi, Dragão e Cobra, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Gato, Galo ou Porco, Virgem/Gato e Sagitário/Gato, podem ser mais
problemáticas. Família: Como pais são um tanto impacientes, a criança é
especialmente sensível. Trabalho: Exigente, multitalentoso, eficiente, possui
muito jeito para os negócios. Famosos: Gordon Macrae e Michael Caine.
PEIXES/CÃO: Terno e sensível, tem mente decidida mas grande
susceptibilidade nervosa. Não suporta ser contestado e possui uma vontade fraca,
é crítico e preocupado. Espiritual e compreensivo, mas quando magoado, amargo.
Tem dificuldades para fazer novos amigos e busca sobretudo segurança.
Divertido, responsável, grande, mas frágil ao mesmo tempo. Amor: Busca
segurança no casamento, costuma ser fiel e segue critérios exigentes na escolha
do par amoroso. Combinações: Touro/Tigre, Libra/Tigre, Escorpião/gato ou
Cavalo e Capricórnio/Tigre, Gato ou Cavalo, são bastante recomendáveis.
Gêmeos/Dragão, Cabra ou Galo, Virgem/Dragão, Cabra ou Galo e
Sagitário/Dragão, Cabra ou Galo, podem ser mais problemáticas. Família: Os pais
são super cuidadosos, a criança é agitada. Trabalho: Possui muitas aptidões e um
enorme potencial, extremamente talentoso, desde que tenha uma sólida formação
é capaz de chegar muito longe na profissão que escolher. Famosos: Victor Hugo,
Jack Kerouac Sandy Duncan e Liza Minelli.
PEIXES/PORCO: Bastante permeável, sensível e gentil. Aprecia luxo e
conforto, mas possui ambição limitada. Dá importância às tradições e costumes, é
atraído por cultura e convenções. Não aprecia muito a modernidade. Teimosia,
bom coração, pacifismo e juízo, também são características deste nativo. Apesar
de ser muito sábio, tende a decepcionar-se bastante com o mundo. Amor: Busca
segurança no par amoroso e exige afeto e ternura, em tempo integral se possível. é
voluptuoso, muito sensual e capaz de grandes renuncias só para continuar ao lado
do ser amado. Combinações: Touro/Gato ou Cabra, Câncer/Tigre, Gato ou Cabra,
Escorpião/Gato ou Cabra e Capricórnio/gato ou Cabra, são bastante
recomendáveis. Gêmeos/Cavalo, Virgem/Cobra e Sagitário/Cobra ou Macaco,
podem ser mais problemáticas. Família: Como pais são muito cuidadosos, a
criança é especialmente travessa. Trabalho: Se encaixa praticamente em qualquer
profissão, mas é muito bom negociador. Famosos: Andrew Jackson e Ed
McMahon.
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