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HORÓSCOPO PERSONALIZADO
A FORÇA E AS INFLUÊNCIAS DOS ASTROS NA SUA VIDA E NO SEU
DESTINO
Se você é lê assiduamente tudo que se refere à Astrologia já deve ter
percebido que há muitas coisas nos horóscopos que têm tudo a ver com você, mas
há algumas coisas que parecem se referir a uma outra pessoa, pois não
corresponde em nada ao seu comportamento ou ao tipo de pessoa que é?
Já se perguntou por que isso acontece?
Com certeza você já deve ter lido dezenas de horóscopos diferentes e já sabe
de cor e salteado qual é o seu signo ascendente, qual é o seu planeta regente, qual
é o seu decanato, o número do seu signo, a cor, a planta, a pedra, o anjo, o metal e
uma porção de outras informações que surgem ligadas ao seu signo e que parecem
ser apenas uma informação sem maiores implicações.
Você sabe realmente o significado de tudo isso?
E outras informações que surgem frequentemente quando se fala em
horóscopos, como dualidade, elementos, qualidade, ou signos cardinais, fixos e
mutáveis, você sabe realmente o que significa isso e qual a importância para você
entender de fato quais são as influências dos astros em sua vida e em seu destino?
O fato de ter nascido num determinado dia do mês ou num determinado dia
da semana, tem alguma influência em sua vida? Ou é apenas uma informação a
mais?
Muitas dessas informações já devem ter passado por você, nos horóscopos
que leu nos últimos tempos, mas com certeza nenhum deles destacou que tudo
isso junto é que faz a diferença e que acrescenta as informações que faltam para
completar seu perfil e dar-lhe uma visão específica sobre você, a partir de uma
visão geral fornecida num determinado horóscopo.
As características de um signo são as mesmas para todos os nascidos naquele
período, mas o ascendente, o dia da semana, o dia do mês e todas as demais
informações vão restringindo as informações gerais e complementando-as,
tornando o horóscopo assim elaborado o mais próximo possível da sua realidade.
É isso que o nosso Horóscopo Personalizado traz para você, que tem
curiosidade de se conhecer cada vez mais, enfatizando as suas virtudes e
corrigindo os seus defeitos.
Com isso, você terá nas mãos um instrumento prático de autoconhecimento e
de interpretação de sua própria personalidade, permitindo reflexões sobre seus
pontos fortes e seus pontos fracos, trabalhando-os para evoluir. Não existe
nenhuma outra forma de você mudar sua vida para melhor, se não passar pelo
conhecimento de você mesmo.
É por esse motivo que as pequenas informações são importantes. Elas
compõem o imenso painel que você representa dentro do Universo, como ser
único e senhor de seu próprio destino, a partir do momento que tiver fé e acreditar
em todo o seu potencial.

Prepare-se para montar seu próprio Horóscopo e conhecer-se um pouco
mais! Para isso, tenha em mãos as informações astrológicas básicas sobre você:
data de nascimento (dia da semana e do mês), seu signo solar e seu signo
ascendente. Vamos conhecer melhor astros e influências em sua vida e em seu
destino!
SIGNOS E INFORMAÇÕES BÁSICAS
Uma das primeiras coisas a se definir sobre os signos, são as informações
básicas a seu respeito, pois a partir dessas informações, devidamente explicadas e
detalhadas, você irá montando esse intrigante painel que, ao final, representará
quem você é na realidade, quais são seus caminhos, suas alternativas e seus
obstáculos a serem superados, para atingir a felicidade.
Preste atenção, pois cada uma dessas informações são significativas e
acrescentam novos dados e novas informações a respeito da personalidade das
pessoas, regidas ou influenciadas.
Na Apresentação pedimos que você tivesse em mãos as informações
astrológicas a seu respeito. Anote seu nome e essas informações logo abaixo,
numa folha de caderno ou de um outro papel. Em seguida, destaque e cole as
características do seu signo ou, se preferir, copie todas elas, na sequência em que
são apresentadas.
Isso permitirá que, de imediato e numa olhada, você tenha diante de si tudo
que precisa saber para começar a entender melhor o seu horóscopo e a saber o que
fazer com as informações que são fornecidas a respeito de seu signo.
Se estamos prontos e preparados, vamos iniciar, então, nosso aprendizado!
CARNEIRO
21 de março a 20 de abril.
Dualidade: Positivo/Masculino/Yin.
Planeta Regente: Marte.
Anjo Planetário: Jeliel.
Elemento: fogo.
Temperamento: colérico
Personalidade: impulsivo, imprudente, sincero e passional.
Qualidade: Cardinal.
Estação: início da primavera.
Dia de Sorte: terça-feira.
Locais Favoráveis: campo, montanha e mar.
Clima Favorável: frio.
Cor: vermelho.
Metal: ferro.
Pedra: brilhante.
Planta: espinheiros.
Signo Chinês Correspondente: Dragão.
Número de Sorte: 8.

Perfume: madeira.
Paraíso Astral: Leão - 22/07 a 22/08.
Inferno Astral: Peixes - 20/02 a 20/03.
TOURO
21 de abril a 21 de maio.
Dualidade: Negativo/Feminino/Yang.
Planeta Regente: Vênus.
Anjo Planetário: Iehuiah.
Elemento: terra.
Temperamento: melancólico.
Personalidade: calmo, obstinado, racional e generoso.
Qualidade: Fixo.
Estação: primavera.
Dia de Sorte: sexta-feira.
Locais Favoráveis: mar e montanha.
Clima Favorável: temperado e seco.
Cor: verde-claro.
Metal: cobre.
Pedra: Esmeralda.
Planta: roseira.
Signo Chinês Correspondente: Cobra.
Número de Sorte: 6.
Perfume: almíscar.
Paraíso Astral: Virgem - 23/08 a 22/09.
Inferno Astral: Carneiro - 21/03 a 20/04.
GÊMEOS
22 de maio a 21 de junho.
Dualidade: Positivo/Masculino/Yin.
Planeta Regente: Mercúrio.
Anjo Planetário: Mehiel.
Elemento: ar.
Temperamento: sanguíneo.
Personalidade: curioso, vivo e comunicativo.
Qualidade: Mutável.
Estação: fim da primavera, começo do verão.
Dia de Sorte: quarta-feira.
Locais Favoráveis: espaçosos.
Clima Favorável: temperado.
Cor: cinza.
Metal: mercúrio.
Pedra: Ágata.
Planta: oliveira.
Signo Chinês Correspondente: Cavalo.

Número de Sorte: 5.
Perfume: lavanda.
Paraíso Astral: Libra - 23/09 a 22/10.
Inferno Astral: Touro - 21/04 a 20/05.
CÂNCER
22 de junho de 22 de julho.
Dualidade: Negativo/Feminino/Yang.
Planeta Regente: Lua.
Anjo Planetário: Ieiaiel.
Elemento: água.
Temperamento: fleumático.
Personalidade: introvertido, tímido e sonhador.
Qualidade: Cardinal.
Estação: início do verão.
Dia de Sorte: segunda-feira.
Locais Favoráveis: abertos e cheios de luz.
Clima Favorável: úmido, sem extremos de calor ou frio.
Cor: branco.
Metal: prata.
Pedra: Pérola.
Planta: aveleira.
Signo Chinês Correspondente: Cabra.
Número de Sorte: 2.
Perfume: violeta.
Paraíso Astral: Escorpião - 23/10 a 21/11.
Inferno Astral: Gêmeos - 21/05 a 20/06.
LEÃO
23 de julho a 23 de agosto.
Dualidade: Positivo/Masculino/Yin.
Planeta Regente: Sol.
Anjo Planetário: Nanael.
Elemento: fogo.
Temperamento: colérico.
Personalidade: empreendedor, ambicioso e vaidoso.
Qualidade: Fixo.
Estação: verão.
Dia de Sorte: domingo.
Locais Favoráveis: aberto e ensolarado.
Clima Favorável: quente e seco e frio sem umidade.
Cor: amarelo.
Metal: ouro.
Pedra: Rubi.
Planta: carvalho.

Signo Chinês Correspondente: Macaco.
Número de Sorte: 1.
Perfume: sândalo.
Paraíso Astral: Sagitário - 22/11 a 21/12.
Inferno Astral: Câncer - 21/06 a 21/07.
VIRGEM
24 de agosto a 22 de setembro.
Dualidade: Negativo/Feminino/Yang.
Planeta Regente: Mercúrio.
Anjo Planetário: Hahaiah.
Elemento: terra.
Temperamento: melancólico.
Personalidade: prático, organizado, afetuoso e crítico.
Qualidade: Mutável.
Estação: início do outono.
Dia de Sorte: quarta-feira.
Locais Favoráveis: colinas e campos.
Clima Favorável: fresco, arejado e temperado.
Cor: azul.
Metal: níquel.
Pedra: Safira.
Planta: nogueira.
Signo Chinês Correspondente: Galo.
Número de Sorte: 5.
Perfume: Ervas.
Paraíso Astral: Capricórnio - 22/12 a 20/01.
Inferno Astral: Leão - 22/07 a 22/08.
BALANÇA
23 de setembro a 23 de outubro.
Dualidade: Positivo/Masculino/Yin.
Planeta Regente: Vênus.
Anjo Planetário: Mikael.
Elemento: ar.
Temperamento: sanguíneo.
Personalidade: aberto, afetuoso, conciliador e indeciso.
Qualidade: Cardinal.
Estação: início do outono.
Dia de Sorte: sexta-feira.
Locais Favoráveis: praias, lagos e morros.
Clima Favorável: temperado e seco.
Cor: laranja.
Metal: bronze.
Pedra: Jacinto.

Planta: macieira.
Signo Chinês Correspondente: Cachorro.
Número de Sorte: 7.
Perfume: rosa.
Paraíso Astral: Aquário - 21/01 a 19/02.
Inferno Astral: Virgem - 23/08 a 22/09.
ESCORPIÃO
24 de outubro a 22 de novembro.
Dualidade: Negativo/Feminino/Yang.
Planeta Regente: Marte (Plutão).
Anjo Planetário: Vehuiah.
Elemento: água.
Temperamento: fleumático.
Personalidade: inteligente, arredio, criativo e ciumento.
Qualidade: Fixo.
Estação: outono.
Dia de Sorte: terça-feira.
Locais Favoráveis: mar e montanhas.
Clima Favorável: chuvoso e cinzento.
Cor: vermelho-escuro.
Metal: aço.
Pedra: Opala.
Planta: videira.
Signo Chinês Correspondente: Javali.
Número de Sorte: 8.
Perfume: floral.
Paraíso Astral: Peixes - 20/02 a 20/03.
Inferno Astral: Libra - 23/09 a 22/10.
SAGITÁRIO
23 de novembro a 21 de dezembro.
Dualidade: Positivo/Masculino/Yin.
Planeta Regente: Júpiter.
Anjo Planetário: Omael.
Elemento: fogo.
Temperamento: colérico.
Personalidade: otimista, independente, rebelde e esbanjador.
Qualidade: Mutável.
Estação: fim do outono.
Dia de Sorte: quinta-feira.
Locais Favoráveis: espaços abertos e sombreados.
Clima Favorável: temperado e ventilado.
Cor: violeta.
Metal: estanho.

Pedra: Topázio.
Planta: pessegueiro.
Signo Chinês Correspondente: Rato.
Número de Sorte: 3.
Perfume: especiarias.
Paraíso Astral: Carneiro - 21/03 a 20/04.
Inferno Astral: Escorpião - 23/10 a 21/11.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro.
Dualidade: Negativo/Feminino/Yang.
Planeta Regente: Saturno.
Anjo Planetário: Harahel.
Elemento: terra.
Temperamento: melancólico.
Personalidade: pessimista, prudente, corajoso e objetivo.
Qualidade: Cardinal.
Estação: inverno.
Dia de Sorte: sábado.
Locais Favoráveis: paisagens áridas e amplas.
Clima Favorável: frio e seco.
Cor: verde-escuro.
Metal: chumbo.
Pedra: Turquesa.
Planta: pinheiro.
Signo Chinês Correspondente: Boi.
Número de Sorte: 4.
Perfume: óleos e resinas vegetais.
Paraíso Astral: Touro - 21/04 a 20/05.
Inferno Astral: Sagitário - 22/11 a 21/12.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 18 de fevereiro.
Dualidade: Positivo/Masculino/Yin.
Planeta Regente: Urano.
Anjo Planetário: Hekamiah.
Elemento: ar.
Temperamento: sanguíneo.
Personalidade: audacioso, reformador, oportunista e obstinado.
Qualidade: Fixo.
Estação: fim do inverno.
Dia de Sorte: sábado.
Locais Favoráveis: altos e claros.
Clima Favorável: frio e seco.
Cor: violeta.

Metal: alumínio.
Pedra: Água-marinha.
Planta: salgueiro.
Signo Chinês Correspondente: Tigre.
Número de Sorte: 3.
Perfume: raízes.
Paraíso Astral: Gêmeos - 21/05 a 20/06.
Inferno Astral: Capricórnio - 22/12 a 20/01.
PEIXES
19 de fevereiro a 20 de março.
Dualidade: Negativo/Feminino/Yang.
Planeta Regente: Lua (Netuno).
Anjo Planetário: Sealiah.
Elemento: água.
Temperamento: fleumático.
Personalidade: sonhador, indeciso e emotivo.
Qualidade: Mutável.
Estação: transição entre o inverno e a primavera.
Dia de Sorte: quinta-feira.
Locais Favoráveis: ambientes com água.
Clima Favorável: temperado.
Cor: azul.
Metal: platina.
Pedra: Hematita.
Planta: bétula.
Signo Chinês Correspondente: Coelho.
Número de Sorte: 9.
Perfume: frutas.
Paraíso Astral: Câncer - 21/06 a 21/07.
Inferno Astral: Aquário - 21/01 a 19/02.
OS DIAS
Você já anotou em seu caderno ou em seu horóscopo os dados básicos sobre
você e seu signo. Vamos começar, então, a compor o seu perfil, conforme a
influência e a força dos astros.
Inicialmente, vamos verificar até que ponto o nascimento num determinado
dia da semana ou do mês influi em sua personalidade. Para começar, não
confunda esse dia da semana com o dia de sorte do seu signo, pois ambos
acrescentam dados diferentes ao seu horóscopo.
Quando os dois coincidem, no entanto, você tem o máximo de forças e
influências positivas e isso é muito bom.
Vejamos, inicialmente, o que cada dia da semana tem a oferecer a você,
considerando-se o dia em que você nasceu. Lembre-se que são apresentadas

características gerais.
Analise com atenção cada uma delas e veja quais virtudes e defeitos se
encaixam em você. Procure ser imparcial quanto a isso, pois se mentir, estará
mentindo para você mesmo(a).
Após selecionar essas virtudes, características, defeitos e orientações que
julgar adequados a você, transcreva-os em seu horóscopo.
São essas informações graduais que comporão um perfil completo sobre
você, sua vida e seu destino.
OS DIAS DA SEMANA
Domingo:
A energia física e a boa disposição mental são o forte em você, equilibrando
corpo e mente de forma harmônica e serena. Para manter esse equilíbrio,
entretanto, deve controlar seu nervosismo e procurar administrar melhor sua vida
familiar e financeira, que podem se tornar as fontes principais de seus
aborrecimentos.
A timidez não lhe cai bem, porque você tem uma alma cigana, capaz de
enfrentar mudanças e imprevistos com enorme facilidade. Não permita que isso
seja uma desculpa para fugir aos seus compromissos, principalmente em relação à
família.
Suas virtudes principais são: inteligência, originalidade e criatividade,
dando-lhe habilidades para a literatura, a comunicação e as artes em geral. O
ciúme exagerado e doentio, a tendência ao isolamento e a teimosia são os defeitos
com que precisa aprender a lidar para evoluir espiritualmente e chegar ao sucesso.
Segunda-Feira:
A honestidade e a ponderação são virtudes importantes para você e precisa
desenvolvê-las profundamente para se habilitar a exercer cargos de comando, pois
exigirão muito de você nesses aspectos.
É, também, a maneira correta de você superar essa tendência a ser radical em
suas decisões, obtendo mais colaboração das pessoas que o(a) cercam.
Como a falta ponderação é um de seus pontos fracos, jamais faça nada
impensadamente para não amargar desconfortáveis arrependimentos.
Se você tem um medo irracional de tudo que se relaciona com
o sobrenatural, trabalhe isso interiormente, procurando superar esse
sentimento, exercitando sua fantasia mais do que seu senso crítico e prático.
Suas principais virtudes são o senso artístico, a inteligência e a religiosidade.
Se reuni-las numa atividade ou num projeto, o sucesso será certo. Seus defeitos
são o misticismo beirando o fanatismo, a avareza e a impulsividade, que precisa
controlar, estimulando seu senso prático e crítico.
Terça-Feira:
O aspecto prático e a utilidade de tudo na vida é importante para você e
quando se depara com pessoas com pontos de vista divergentes e críticos, acabam

levando você a discussões ou argumentações inúteis. Mantenha seu ponto de
vista, mas não o coloque em discussão, para sua tranquilidade.
Por perceber ou querer em tudo um sentido prático, pode se acomodar,
evitando pensar ou refletir sobre seus posicionamentos. Em parte isso é
importante, porque você dá pouca importância a situações e problemas
insignificantes. Por outro lado, com isso deixa de exercitar sua inteligência, capaz
de lhe apontar todas as soluções para sua vida.
Suas principais virtudes são a criatividade, a comunicação e o entusiasmo,
capazes de levá-lo(a) ao sucesso. Por outro lado, o nervosismo, a severidade e o
desânimo são os problemas que você precisa saber enfrentar para atingir seus
objetivos, principalmente não sendo tão severo e crítico consigo mesmo(a),
estabelecendo metas e objetivos que possam ser atingidos.
Quarta-Feira:
Uma visão criteriosa da vida o(a) conduz com segurança ao encontro do seu
destino, mas seu descontrole emocional pode afetar seus critérios e tirar-lhe a
racionalidade e a lógica. Aprender a lidar com seus sentimentos é essencial para
você.
Saiba que você a paciência e sua principal arma para enfrentar e vencer esse
problema. Não coloque o materialismo e o consumismo como metas principais,
pois ao alcança-la certamente vai experimentar um grande vazio espiritual.
Confie em sua intuição sempre e não se deixe levar pelo misticismo ou pelo
fanatismo. Mantenha sua religiosidade como um complemento importante em sua
vida, mas jamais como centro dela.
Suas virtudes principais são as habilidades manuais, a disciplina e a
responsabilidade no trabalho. O fanatismo, a emotividade exagerada e o
nervosismo são os defeitos que precisa combater constantemente.
Quinta-Feira:
A timidez pode ser uma característica tão marcante sua que as pessoas não
conseguem enxergá-lo(a) de outra forma. Aprenda a lidar com ela e terá sempre
boas amizades e pessoas confiáveis ao seu redor.
Não se deixe enganar, no entanto, com excesso de elogios ou atenções
exageradas. Analise muito bem as pessoas, pois sua timidez pode ser explorada
pelos outros, como um ponto fraco seu.
Não coloque o sucesso, a fama e o desejo de fortuna como objetivos
supremos de sua vida, pois isso fatalmente aguçará seu egoísmo e o(a) tornará
manipulador(a) e dissimulador(a).
Também não exagere na imaginação e não tenha receito de eventuais dotes
mediúnicos. Estude o assunto para compreendê-lo, aceitá-lo e conviver com ele.
Suas virtudes em evidência são um espírito questionador, a versatilidade e a
rapidez de raciocínio. Explore-os em todos os momentos de sua vida. Por outro
lado, a inquietação, a inconstância e a insegurança diante de seus desafios podem
ser os maiores obstáculos em sua vida. Confie totalmente em você, mas não se
esqueça de se manter aberto para as opiniões e sugestões alheias.

Sexta-Feira:
Procure não se deixar levar pelo orgulho e aprenda a conviver com essa
faceta de sua personalidade, que pode levá-lo(a) alto, mas pode torná-lo(a) uma
pessoa solitária. Você produz melhor e se sente melhor quando segue ordens ou
orientações, por isso a solidão é desorientadora em sua vida.
Se resolver se atirar numa carreira artística, não se desespere nem desista se
o sucesso demorar algum tempo. Pessoas como você levam um pouco de tempo
para amadurecer artisticamente, mas são como os melhores vinhos, que ficam
melhores com o tempo. Insista, cultivando a sua humildade.
Terá lições de vida importantes em função disso, orientando(a) quando
chegar o momento de gozar os louros da sua vitória.
Suas virtudes principais são as qualidades artísticas, generosidade e
personalidade magnética, que o(a) tornam fadado ao sucesso em qualquer
carreira. Os defeitos a serem superados são o orgulho, a teimosia e o desânimo.
Desses, se canalizar a teimosia positivamente, transformando-a em persistência,
nada o(a) deterá na vida.
Sábado:
Procure envolver-se com Luz e espalhá-la ao seu redor, pois tudo que lembra
sombras ou trevas exerce um efeito negativo em você, inclusive afastando as
pessoas de seu convívio.
Envolver-se mais com seus objetivos e fugir de todo e qualquer pensamento
derrotista é um dos grandes desafios de sua vida, o tempo todo.
Evite transparecer uma ideia de indiferença com tudo e com todos, sendo
menos realista e deixando que a emoção e a espiritualidade também façam parte
de sua vida. Para isso, o desenvolvimento de suas habilidades artísticas são
fundamentais.
Suas virtudes capitais são o perfeccionismo, a inteligência privilegiada e a
intuição, que o(a) tornam um excelente profissional em qualquer nível ou
profissão. Por outro lado, o individualismo, a solidão e a preguiça são os defeitos
que podem minar a sua personalidade e afastá-lo(a) totalmente de seus
verdadeiros objetivos e anseios.
OS DIAS DO MÊS
Dia 1: Inteligência, originalidade e criatividade são qualidades latentes nos
nativos desse dia, que se sentem melhor comandando do que recebendo ordens.
Devem fugir à tendência de não terminar o que começam, atrasar-se para
compromissos ou adiá-los. Tem boa argumentação, mas não sabe lidar muito bem
com as emoções e os sentimentos.
Dia 2: Educação é parte importante de sua personalidade. Gosta de som e
movimento e é excelente diplomata e pacificador(a). Deve evitar guardar rancor,
pois isso o(a) deixa em depressão. Confiar em si mesmo(a) será sempre seu maior
desafio.

Dia 3: A comunicação é o forte desses nativos, dotados de senso de humor e
muita criatividade, o que os torna sempre o centro das atenções onde estão. São
muito ativos e não raro têm mais de uma profissão. São normalmente dotados de
uma saúde de ferro e uma sorte invejável.
Dia 4: O materialismo e o consumismo exercem uma influência muito forte
nos nativos desse dia, que precisam se disciplinar para superar essas deficiências e
para demonstrar seus verdadeiros sentimentos. Normalmente têm dificuldade em
expressá-los, usando a linguagem dos presentes ao invés de falar cara a cara. Isso
se deve, também, ao fato de serem extremamente sinceros e magoar os outros
com a verdade nua e crua. Não douram a pílula quando têm que falar umas
verdades.
Dia 5: A versatilidade e a imaginação são seu forte. Um sexto-sentido
sempre latente e muito forte torna seus pressentimentos confiáveis. Acredite neles
e não menospreze qualquer manifestação mediúnica que vier a demonstrar. Preza
a liberdade, por isso deve se casar com uma pessoa madura e compreensiva, para
não lhe tirar a estabilidade nem lhe dar a noção de prisão, que o(a) assusta. Sua
personalidade magnética abre portas com facilidade.
Dia 6: As pessoas nascidas nesse dia costumam se apegar muito a suas
raízes, representadas pela família, pelos pais e pelo local onde nasceram. Não são
muito acessíveis a críticas, pois prezam a sua independência. Sua natural
responsabilidade as levam a assumir cargos públicos ou a desempenhar serviços
relevantes em sua comunidade. A carreira política ou a assistência social as
atraem e nelas se saem muito bem.
Dia 7: Individualistas e perfeccionistas, os nativos desse dia tendem a se
especializar em tudo que fazem. A inteligência privilegiada permite que aceitem
os desafios mais difíceis nos estudos, superando-os. Trabalham sozinhos ou
acabam se associando com pessoas semelhantes a elas. Devem escolher pessoas
de confiança para lidar com a parte material de suas vidas. Fugir dos vícios deve
ser uma tarefa constante.
Dia 8: Se você nasceu nesse dia, tem habilidades para negociar, muito
embora relute em pô-las em prática. Precisa de desafios realmente estimulantes
para deixar fluir todo o seu potencial, onde a criatividade e a comunicação
representam os aspectos mais fortes, desde que não tenham que falar de si
mesmo(a). O sucesso e a fortuna virão em decorrência do trabalho árduo, mas isso
jamais o(a) assustará.
Dia 9: As pessoas nascidas nesse dia têm um coração de ouro e estão sempre
preocupadas em ajudar o próximo. A emoção é sua mola-mestra, complementadas
por um senso artístico sensível e uma intelectualidade que não se deixa
contaminar pela frieza nem pela praticidade. As desilusões e os desencontros
amorosos são sempre matérias-primas para suas realizações.
Dia 10: Os nativos desse dia sempre se saem melhor nos negócios quando
trabalham sós. Devem evitar sociedades de todo tipo, bem como a rotina e a
monotonia, que lhes são prejudiciais. A busca pela perfeição no que faz lhes traz o
devido reconhecimento. Evitar a possessividade e o ciúme é de suma importância
para um perfeito equilíbrio físico e espiritual em suas vidas.

Dia 11: A natureza exerce um fascínio muito grande em suas vidas, o que
serve para equilibrar sua tendência a alhear-se demais em relação à vida e ao
mundo que os cerca. É marcante sua passionalidade no amor, onde a
impulsividade muitas vezes atrapalha seus relacionamentos. Tensos e moralistas,
podem se deixar levar pela avareza e pelo egoísmo, isolando-se das pessoas e
afastando-se inclusive da própria família.
Dia 12: Raciocínio, diplomacia e presença de espírito são características dos
nativos desse dia, que detestam o ócio ou a rotina. Precisam estar sempre
ocupados e muitas vezes desperdiçam energias com a tensão e o nervosismo.
Normalmente têm mais de uma atividade ou um hobby sério para mantê-los
motivados e evitar que caiam em depressão.
Dia 13: Trabalhar duro e sistematicamente é uma de suas virtudes,
demonstrando competência e seriedade. Precisam se sentir seguros e amados para
poderem se dedicar aos desafios da vida, pois sem essa motivação com frequência
podem ceder ao apelo dos vícios ou dos maus-hábitos. Encontram um prazer
especial em exercitar sua criatividade, onde demonstram a emoção e a paixão que
não conseguem traduzir em palavras.
Dia 14: Se você nasceu nesse dia, deve gostar de movimento e novidade em
sua vida. As mudanças não o(a) assustam e encara a vida como se fosse um jogo e
um desafio. Normalmente começam a trabalhar muito cedo ou se casam cedo,
pois isso coloca um pouco de disciplina em suas vidas. Possuem uma interessante
capacidade de profetizar e adivinhar, embora não saibam lidar muito bem com
isso.
Dia 15: Os nativos nesse dia encontram no lar um espaço para sua
criatividade e para demonstrar sua emoção e seu carinho para com os familiares e
os amigos. Excelentes anfitriões, recebem muito bem, tanto quanto sabem
aproveitar as oportunidades que a vida lhes oferece. Seu forte não são os estudos,
mas uma forma intuitiva de aprender com a experiência e com a vida. Aprender a
cantar ou tocar um instrumento é importante para seu equilíbrio.
Dia 16: Se você nasceu nesse dia, deve fugir ao mau humor e não tentar ser
tão perfeccionista. Isso o(a) torna muito exigente em relação às demais pessoas,
afastando-as. Se tiver um fascínio pela vida no campo, deve usar isso como fator
de crescimento no contato com a natureza e não como forma de se isolar das
pessoas que não compartilham de suas ideias nem conseguem ser tão perfeitas,
conforme você exige.
Dia 17: A sorte nos negócios é uma constante em sua vida. Eles o(a)
fascinam e seu oportunismo está sempre aguçado, à espera de uma nova
oportunidade. Isso o(a) torna um tanto materialista, pois não desenvolve o gosto
pelos estudos nem pela reflexão, preferindo a ação. É, por isso, mais materialista
que espiritual e deve procurar encontrar o equilíbrio nessa relação.
Dia 18: Os nativos desse dia tem uma relação que pode se tornar obsessiva
com o egoísmo, entrando em choque com sua natureza desprendida e preocupada
com o próximo. Encontrando o equilíbrio quanto a esse detalhe, podem usufruir
com emoção, requinte e senso artístico a sua vida, onde a independência e o bom
gosto são presenças constantes, quase como uma marca registrada sua.

Dia 19: Sua personalidade versátil e ao mesmo tempo independente podem
levá-lo(a) bem alto em suas aspirações. Na maior parte das vezes seus objetivos
são sempre elevados e aparentemente exagerados para os outros, mas não para
você, que precisa sentir o desafio para se motivar. Deve controlar o temperamento
colérico, se for o caso, buscando apoio e conselhos junto à família ou a pessoas
mais velhas, pondo um pouco de humildade em sua independência.
Dia 20: As pessoas que nascem nesse dia têm uma ralação muito forte com a
paz, a lei, a ordem e a justiça, às quais defendem com unhas e dentes e nas quais
pautam as suas vidas. Em tudo que fazem, precisam encontrar um benefício para
o próximo para se sentirem motivados e não raro anulam as próprias vidas em
benefício da família ou de terceiros. Devem evitar isso, no entanto, porque só
conseguem ajudar e doar-se quando mantém a sua individualidade.
Dia 21: Os nativos desse dia têm preocupações e envolvimentos
eminentemente sociais, precisando estar sempre cercados de gente, seja em
função da família, do trabalho ou das amizades. Guiados pelo entusiasmo,
precisam dominar o nervosismo para não se perderem no meio de atividades
completamente diferentes ou numa agenda social incontrolável. A impaciência
pode ser um defeito, mas a emotividade os tornam sempre muito populares.
Dia 22: A tensão e o nervosismo nos negócios tira todo o senso prático dos
nativos nesse dia. Superando esse pequeno defeito, no entanto, conseguem
sucesso facilmente, pois têm um faro insuperável para realizar bons negócios.
Têm sempre sorte no que fazem, embora de vez em quando uma onda de azar
surge em suas vidas para alertá-los que é preciso poupar e se preparar para o
futuro.
Dia 23: A intelectualidade e a personalidade magnética tornam os nativos
desse dia muito bem sucedidos na vida ou na carreira profissional, onde
normalmente sonham alto e atingem seus objetivos. No setor dos negócios
encontram algumas dificuldades, a não ser que operem em setores que exijam
mais de suas qualidades pessoais do que do seu conhecimento e habilidade para
negociar.
Dia 24: Se você nasceu nesse dia, com certeza é um pouco teimoso e
dominador, mas, ao mesmo tempo, amoroso e bondoso, comunicando-se com
facilidade e tendo uma habilidade nata para ensinar, orientar, coordenar e educar
pessoas, principalmente as mais jovens. Deve controlar seu desejo de resolver
tudo sozinho e distribuir tarefas e responsabilidades com as pessoas que o(a)
cercam. Evite o ciúme, que pode tornar negativa sua personalidade normalmente
agradável e admirada.
Dia 25: Não seja exigente demais consigo mesmo(a) e aprenda a confiar
mais em seu potencial, em seu conhecimento e em suas habilidades. Não se sinta
inseguro(a) diante de sua intuição ou de seu potencial psíquico, embora isso o(a)
possa assustar inicialmente. Quando se sentir em dúvida ou precisando de novas
energias, busque um contato mais próximo com a natureza, procurando o cenário
mais adequado para os nativos de seu signo.
Dia 26: Quem nasceu nesse dia deve procurar evitar ao máximo sua
tendência em se apegar às coisas do passado, pois o futuro que o(a) espera é

sempre muito bom, onde as necessidades materiais serão facilmente superadas,
graças a sua incrível capacidade de trabalho. Desenvolva seu otimismo e não se
deixe contaminar pelo ciúme ou pelas paixões incontroláveis, que lhe tiram todo o
equilíbrio na vida. Casar cedo não é recomendável para você, a menos que tenha
casa montada e emprego sólido.
Dia 27: A determinação é uma das principais virtudes do nativo desse dia,
que galga facilmente postos de chefia e prefere trabalhar sozinho, embora isso não
afete seu relacionamento com as pessoas nem sua capacidade de expressar sua
emoção e seus sentimentos. Os assuntos esotéricos exercem um fascínio poderoso
em suas vidas, mas devem ser sempre muito bem conduzidos para que você não
seja explorado por trapaceiros e espertalhões, com falsos conhecimentos e
informações ou práticas desaconselháveis.
Dia 28: Não há obstáculo que possa deter os nativos desse dia, quando
estabelecem suas metas e objetivos na vida. Gostam de trabalhar com
independência e liberdade. Quando alcançam o sucesso, tendem a se acomodar,
mas podem retomar o ritmo a qualquer momento em que se sintam desafiados
novamente. A natureza sonhadora compensa sua dedicação ao trabalho e sua
busca incansável pelo sucesso.
Dia 29: As pessoas nativas desse dia devem procurar desenvolver todas as
qualidades positivas de seu horóscopo, fugindo aos aspectos negativos, pois é um
dia de vibrações muito fortes, predispondo as pessoas ao misticismo, ao fanatismo
e ao desequilíbrio. Se conseguirem controlar a insegurança e o nervosismo,
cultivando a calma, a paciência e a perseverança, o sucesso praticamente lhes cai
nas mãos.
Dia 30: Quem nasce nesse dia é dotado de imaginação, intuição e aptidão
para os estudos, onde encontram e constroem os alicerces de seu destino. Devem
fugir à preguiça e à indolência, além de todo e qualquer envolvimento de caráter
religioso, místico ou esotérico, onde não se encontram. A firmeza de opinião e de
caráter torna-os líderes natos e capazes de alcançar o sucesso na carreira
escolhida.
Dia 31: Os nativos desse dia são pessoas equilibradas, que apreciam o
convívio familiar e social, as viagens e os estudos elevados. A solidão exerce uma
influência negativa em suas vidas e deve ser evitada a todo custo. Sua natureza e
seu destino estão ligados às coisas práticas da vida, por isso devem se manter
afastados de tudo que for fanático ou místico. A bondade encontra retorno em seu
coração, da mesma forma como uma injúria não é esquecida com facilidade.
Podem ser conhecidas como vingativas, mas na realidade são apenas pessoas
justas.
SELECIONANDO INFORMAÇÕES
Terminada essa etapa, temos algumas informações que serão acrescentadas
ao horóscopo mas, nesse momento, é preciso que você faça um pequeno exercício
de seleção.
Como as informações sobre as características transmitidas pelos dias da

semana e pelos dias do mês são gerais, servindo para nativos de todos os signos,
separe delas apenas o que é comum nas duas informações.
Por exemplo: se as influências do dia da semana falam de religiosidade
excessiva, bem como as do dia do mês, anote-a em seu horóscopo.
Além disso, anote as informações que você acha que tenham alguma coisa a
ver com você. E para que seu horóscopo seja o mais completo possível, leias as
características dos dias da semana e do mês para seus parentes e para seus amigos,
indagando qual delas se aplica a você.
Tendo selecionado o que é relevante, anote em seu horóscopo. Temos, então,
já anotadas nele, as informações astrológicas básicas sobre você, as características
de seu signo e as primeiras informações sobre forças e influências agindo sobre a
sua personalidade.
Estamos apenas no começo. À medida que novas informações forem sendo
fornecidas e esclarecimentos forem sendo dados, você começará a entender
melhor essa pessoa que diariamente o(a) olha do outro lado do espelho.
Pode parecer incrível, mas aquela pessoa tão conhecida e tão desconhecida,
ao mesmo tempo, é você mesmo(a)!
CARACTERÍSTICAS DOS SIGNOS
O passo seguinte de nosso trabalho será conhecer as características gerais
mais importantes de cada signo. Com certeza cada uma delas tem tudo a ver com
você, mas é importante que você tenha em mente o seguinte:
A força do Signo conforme o Decanato:
Ao analisar a força e as influências dos signos em sua vida, considere o
Decanato em que você nasceu, observando a seguinte correlação:
Primeiro Decanato: as características mais fortes e marcantes do signo
anterior estão presentes em sua personalidade, juntamente com as de seu signo.
Veja quais são e anote-as em seu horóscopo, juntamente com as de seu signo.
Segundo Decanato: todas as características do seu signo estão presentes em
sua personalidade, que não sofre influências do signo anterior nem do posterior.
Simplesmente anote em seu horóscopo aquelas que reconhecer.
Terceiro Decanato: as características mais fortes e marcantes do signo
anterior estão presentes em sua personalidade, juntamente com as de seu signo.
Veja quais são e anote-as em seu horóscopo, juntamente com as de seu signo.
A Força do Signo Ascendente:
Verifique quais são as características mais preponderantes do seu signo
ascendente, anotando-as, em seguida, ao seu horóscopo. Veja, portanto, que sua
personalidade pode apresentar características de até três signos diferentes: o do
decanato (anterior ou posterior), o signo solar e o signo ascendente.
Cruze essas informações. Mostre essas características a seus familiares,
amigos e colegas de trabalho e de estudos, perguntando-lhes quais delas se
encaixam na descrição da sua personalidade. Com isso a sua imagem vai se

tornando cada vez mais nítida e completa.
Vejamos quais são, então, as características que os signos podem agregar a
sua personalidade:
CARNEIRO
Este signo é marcado pela energia, pela fogosidade e pela inquietação. Em
tudo que faz sabe dosar suas energias e encontrar com relativa facilidade o
caminho do sucesso.
A influência de Marte representa a energia, a força e a combatividade,
característica do guerreiro e da pessoa sempre muito ativa, que foge de tudo que é
monótono ou rotineiro.
O Sol acrescenta a necessidade de estar em evidência e brilhar mais do que
todos. É individualista, movido a entusiasmo.
Vênus dá harmonia e beleza física, assim como o desejo e a excitação, que
movem a busca pelo prazer físico, sem maiores envolvimentos.
As características principais são a coragem, a determinação, a decisão, a
liderança e o pioneirismo, enquanto que o signo lhe dá as seguintes características
negativas, contra as quais tem que lutar: individualismo, egoísmo, insensibilidade,
agressividade, violência e impaciência.
TOURO
A força, a capacidade de trabalho e a fertilidade caracterizam os nativos
desse signo, que recebe as influências de Vênus, controlando-lhe a agressividade
e dando-lhe uma natureza amoroso e terna, além de um impulso sexual todo
especial.
Sempre muito realistas e confiáveis, preocupam-se com o lado material da
vida, como o conforto e a riqueza, buscando investimentos sólidos e ligados à
terra, desprezando as especulações e os negócios mais arriscados.
A paciência e a virtude não lhes tira o caráter conservador e, apesar de
manter sob controle a agressividade, podem explodir com facilidade, quando
forçados ou provocados. Tem um senso de justiça elevado.
As características mais presentes nesses nativos são o caráter artístico, o
amor pela natureza, o conservadorismo, a calma, a tranquilidade, a dedicação ao
trabalho, a lealdade, a honradez e a ambição. Seus defeitos mais visíveis são a
possessividade, o ciúme, a teimosia, a obstinação, a sensualidade e um apego
exagerado às tradições e à mentalidade ultrapassada.
GÊMEOS
Sobressai-se facilmente a natureza fraternal e amistosa dos nativos desse
signo, que são dotados de um grande poder de adaptação e de uma inteligência
privilegiada. Sua maior característica, no entanto, é a dualidade, representada
desejos sempre extremados e apressados.
O geminiano quer as coisas de maneira rápida e detesta esperar, o que a faz
amealhar conhecimentos sem preparação, ressaltando um caráter imaturo e
curioso.

Jamais se satisfaz em fazer uma coisa de cada vez. Precisa estar envolvido
com diversas atividades ao mesmo tempo. Mesmo assim, com uma capacidade de
trabalho incrível, sempre consegue terminar tudo que começa. Possui grande
poder de comunicação, cativando e envolvendo todos ao seu redor com extrema
facilidade.
Suas grandes virtudes são o espírito alerta, ágil e alegre, a espirituosidade, a
curiosidade, a eloquência, a versatilidade e a inteligência objetiva. Os defeitos são
a amoralidade, a inquirição de tudo e de todos, a dispersão, a superficialidade e a
trapaça.
CÂNCER
Este signo empresta uma natureza fria e fechada a seus nativos, que vivem
constantemente na defensiva, protegendo-se das ameaças externas e buscando
refúgio no passado, que os fascina de modo particular.
O instinto maternal é muito desenvolvido e os filhos e a família ocupam um
lugar muito importante em suas preocupações e em suas vidas. A segurança e a
proteção são fundamentais e não hesitam em sacrificar suas emoções por elas.
O caráter chantagista e emocional desse signo é visível, pois seus nativos
enfrentam uma dificuldade muito grande de verbalizar seus sentimentos,
preferindo fazê-lo indiretamente.
Estão sempre cercados ou envolvidos com a família ou com os amigos. Na
carreira profissional, são muito éticos e extremamente profissionais em tudo que
fazem, principalmente no trato com o público. Sacrificam o lucro em função da
honestidade com a maior facilidade.
As virtudes que se sobressaem nesses nativos são a bondade, a compreensão,
o apego à família e aos amigos, a indulgência, o profissionalismo e o zelo. Como
defeitos temos o apego exagerado ao passado, a insegurança, a chantagem
emocional, a suscetibilidade e o misticismo fanático.
LEÃO
Os leoninos são pessoas fogosas, a benevolentes, generosas, sábias e
criativas e isso as coloca sempre em evidência, pois adoram exibir seu carisma e
seu charme, realçados pelas suas qualidades positivas. Isso pode torná-los
vaidosos e egoístas, monopolizando sempre as atenções, onde quer que se
encontrem.
Não raro seu modo de ser é confundindo com a arrogância e a superioridade,
principalmente quando em cargos de comando ou de chefia.
São sempre pessoas que realizam, demonstrando força, determinação e
energia, o que lhes dá até o direito de serem um tanto convencidas.
Suas qualidades incluem a autoconfiança, o cuidado e a proteção ao lar e à
família, a criatividade, a coragem, a generosidade, a personalidade magnética e o
caráter dominador e imperativo. Seus defeitos são o autoritarismo, a arrogância, a
vaidade, a presunção e o convencimento.
VIRGEM

As características principais desse signo passam pela fertilidade à espera da
semente original ou da própria virgindade à espera da realização na concepção.
Em função disso, realça uma natureza prática, valorizando a preparação em forma
de capacidade de trabalho, com a sublimação dos aspectos emocionais, amorosos
e sexuais.
Excelentes trabalhadores, primam pela responsabilidade, deixando de lado a
busca do sucesso e da fama e encontrando recompensa na modesta satisfação do
dever cumprido.
Podem se tornar demasiadamente críticos diante da vida, lançando-se numa
verdadeira cruzada em busca de uma perfeição que jamais encontrarão nem em si
nem nos outros.
Precisam encontrar sempre um motivo ou uma justificativa para tudo,
inclusive no campo amoroso e nos relacionamentos sexuais, o que pode torná-los
um tanto enigmáticos e difíceis de serem compreendidos.
As virtudes em evidência são a confiabilidade, a dedicação ao trabalho, a
eficiência profissional, a especialização e a prudência. Os defeitos estão no
nervosismo, na racionalização constante, na crítica exagerada e na contestação
gratuita.
BALANÇA
Os nativos deste signo são guiados pela igualdade, mas sempre em busca de
um equilíbrio. Os aspectos materiais e espirituais da vida estão em primeiro em
suas vidas, pois pendem ora para um lado, ora para outro.
São amantes do que é belo, adoram reuniões e são reconhecidos pela sua
atenção e pela sua competência na arte de receber pessoas.
Muito embora tenham um fascínio todo especial por tudo aquilo que envolve
alternância ou movimentos opostos, procuram permanecer na neutralidade e
dificilmente conseguem fazer uma opção definitiva.
Como conselheiro são péssimos, mas evitam comprometer-se em qualquer
tipo de decisão. Suas virtudes principais são o amor pela beleza e pelas artes, a
diplomacia, a sociabilidade, a graça, a imparcialidade, o charme e a persuasão.
Como aspectos negativos ressaltam-se a indecisão, a ironia, a indolência e a falta
de opinião própria.
ESCORPIÃO
Os nativos desse signo são pessoas misteriosas e difíceis de serem
entendidas, pois defendem sua individualidade com unhas e dentes. Sua resposta é
rápida e dessa forma mantém afastados todos aqueles que tentarem decifrá-los.
Dotados de opinião própria, sentimentais e emotivos, caracterizam-se por um
extremismo contundente. Apegados à família, podem ao mesmo tempo, serem
figuras detestáveis fora do lar, pois sabem administrar as diferentes facetas de sua
personalidade com incrível facilidade.
Normalmente não reconhecem nem aceitam uma derrota, insistindo no
combate de forma heroica e, não raras vezes, vencendo ou superando-se em
função dessa combatividade. Ao mesmo tempo, podem se anular diante das

situações conflitantes da vida.
Suas virtudes são a paixão, o carisma, a resolução, a individualidade, a
liberdade, a tenacidade e o caráter secreto de sua personalidade. Negativamente,
ressaltam-se a desconfiança, a destruição implacável de seus inimigos e de si
mesmo, a vingança e a sede obstinada de poder e de luxo.
SAGITÁRIO
O sagitariano adapta-se facilmente às situações, guiado pelo seu entusiasmo
e pela determinação em perseguir seus objetivos. De natureza inquieta e agitada,
encarna o verdadeiro espírito cigano, nômade e independente.
O futuro exerce um fascínio enorme em sua vida e vive uma constante
inquietação, por desejar participar de tudo que acontece, deixando sua marca ou
ajudando a fazer ou provocar as mudanças. Isso o torna um tanto vulnerável para
lidar com as coisas do presente, por isso com frequência é surpreendido com
inesperados golpes do destino.
Desconhecem o significado da palavra inimigo, pois seu otimismo e sua
jovialidade contagiam e lhe granjeiam admiradores fiéis e entusiasmados.
Suas virtudes principais são o entusiasmo, a independência, a liberdade, o
otimismo, a jovialidade, a sinceridade, a sabedoria e a franqueza. Seus aspectos
negativos passam pelo exagero, pela agitação, pela imprudência, pela
irresponsabilidade e pela hipocrisia.
CAPRICÓRNIO
As características dos nativos desse signo são a determinação, a disposição
para enfrentar obstáculos e atingir suas metas. De natureza essencialmente prática
e prudente, estão sempre exercitando sua criatividade e arriscando sua iniciativa
em projetos fadados ao sucesso. Tudo isso com prudência e persistência na
medida certa para não abraçar causas perdidas.
Dificilmente busca o sucesso imediato, pois a paciência diante do tempo e
das incertezas é uma de suas mais intrigantes qualidades, que o mantém no
controle das situações mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Sabem
como nenhum outro nativo conciliar sua visão e sua postura diante dos aspectos
materiais e espirituais da vida.
As características principais são a ambição, a dignidade, a responsabilidade,
a paciência, a capacidade de realização, de trabalho e de organização. Como
aspectos negativos ressaltam-se a avareza, o autoritarismo, o materialismo ou o
fanatismo, a rigidez e o isolamento.
AQUÁRIO
Este signo da a seus nativos inteligência privilegiada e uma criatividade que
os coloca na vanguarda do tempo com suas ideias progressistas.
A intelectualidade pode prejudicá-los, se não souberem lidar com a frieza e a
imparcialidade, características do signo. Evitando se envolver com os problemas
alheios, nem sempre são bem interpretados por isso. Isso não os abala de modo
algum, pois estão sempre além da emoção e dos ressentimentos.

Quando pressionados por esse tipo de coisa, preferem cortar relações a se
aborrecer. Suas características mais marcantes são a amizade, a cooperação, a
criatividade em todos os sentidos e níveis e o caráter progressista. Como defeitos,
aponta-se o ceticismo, a indiferença, a frieza, a rebeldia e a marginalidade.
PEIXES
Este é o signo das pessoas adaptáveis, místicas e sentimentais. Dotados de
extrema sensibilidade, são apegados às pessoas e ao mundo que os cerca, movidos
por um idealismo que pode beirar a inconsequência.
Suas grandes experiências, bem como as desilusões e decepções estão no seu
caráter místico-religioso, que pode torná-los presas fáceis de mistificadores e
falsos profetas.
Encontram nas artes a sua linguagem e uma maneira original de repor as
energias e conviver com as influências desse signo emotivo e sentimental.
Suas virtudes são o altruísmo, o idealismo, a imaginação, a espiritualidade e
a sensibilidade. Negativamente destacam-se a confusão diante do misticismo e do
fanatismo, o caráter masoquista, sonhador e passivo diante do mundo e do
destino.
Entendendo as Influências:
Ao destacar as influências que os astros exercem em seu horóscopo, não se
sinta diante de algo imutável, que o(a) condene a um destino fatalista e sem
alternativas. Na realidade, o objetivo de um horóscopo é justamente apontar os
aspectos a serem evidenciados e os aspectos a serem combatidos.
Se o misticismo fanático é um problema em sua vida e isso ficou
evidenciado na influência dos astros, trabalhe isso, racionalizando suas atitudes
diante do assunto, lendo e inteirando-se do assunto com imparcialidade para
contrabalançar esse aspecto negativo e revertê-lo em algo positivo.
A DUALIDADE
A etapa seguinte da montagem do seu horóscopo personalizado passa pelo
entendimento da dualidade dos signos. Como vimos nas características gerais, os
signos podem ser Positivos e Negativos ou Masculinos e Femininos ou,
finalmente, Yin e Yang.
Vamos ver o que isso significa e o que acrescenta no seu horóscopo pessoal.
Inicialmente, o caráter Positivo-Negativo não tem nenhuma característica
pejorativa que possa atribuir aos signos considerados Negativos um caráter pior
do que aqueles considerados Positivos. Da mesma forma, um signo Masculino,
em relação a um signo Feminino, nada tem a ver com o aspecto sexual.
A dualidade representa o equilíbrio, pois os signos agem como os fios de
uma ligação elétrica. Enquanto um leva a energia, o outro faz o contraponto,
escoando a energia. Um é mais ativo e toma a iniciativa, enquanto o outro é
passivo e aguarda os acontecimentos. Esse posicionamento diante da vida é que
caracteriza a dualidade.
Temos, portanto, seis signos positivos, masculinos, ativos e Yin e outros seis

negativos, femininos, passivos e Yang. O que eles indicam em sua personalidade
é o tipo de comportamento que o(a) caracteriza.
Sabendo que os signos que regem seu horóscopo (o solar, o do decanato e o
ascendente) determinam um tipo de postura diante da vida e do destino, cabe a
você equilibrar esse posicionamento para obter o máximo possível de si e da vida.
Sua vida, até esse momento, tem sido uma constante espera pela sorte, pela
felicidade, pela fartura, porque os signos que regem seu horóscopo são negativos,
femininos, passivos e Yang.
A sua saída está, portanto, diante de seus olhos. Para mudar seu destino,
basta alterar esse posicionamento, buscado ser mais positivo e ativo, fazendo as
coisas acontecerem, ao invés de esperar que elas aconteçam.
Você tem, portanto, um poderoso instrumento para dar a sua vida um novo
direcionamento e, para isso, precisa analisar todas as características negativas de
seu horóscopo, revertendo-as e compensando-as com uma nova maneira de
encarar tudo ao seu redor.
Não espere que isso seja fácil no início, porque, acima de tudo, você estará
indo contra a sua natureza. Se persistir, com certeza vai perceber o quanto isso
custa, mas descobrirá o quanto vale a pena lutar para evoluir.
Um dos prováveis motivos de estar aqui, neste planeta, é o de buscar a
superação, convivendo com seus defeitos, enfrentando-os e vencendo-os, para
assumir seu próprio destino.
Muitas pessoas, no mundo todo, não entendem o quanto isso pode ser fácil e
como as mudanças estão todas nas mãos delas. Ao invés de ficarem passivamente
esperando que as coisas aconteçam, beneficiando-as, precisam apenas dar um
passo à frente e ir ao encontro do destino que definiram para si mesmas.
Tudo isso lhe é oferecido pelo conhecimento do seu horóscopo. Vale a pena
continuar, não?
PLANETA REGENTE
Esta é mais uma das informações essenciais para a composição do seu
horóscopo, pois acrescenta o poder dos astros e suas influências em sua vida. Nas
características gerais, alguns planetas aparecem entre parênteses, significando que
além das características do planeta principal você pode acrescentar também a do
planeta secundário.
Como nas vezes anteriores, selecione as informações que acha que
combinam com você e peça a parentes e amigos que o(a) ajudem a fazer também
essa seleção.
Mesmo que não concorde com uma colocação feita por um amigo, lembre-se
que ele tem essa impressão de você e, portanto, de alguma forma você a passou
para ele.
Lembre-se ainda que somos uma pessoa com múltiplas facetas, por exemplo:
1. Existe em você uma pessoa que você conhece e todos os outros conhecem
também.
2. Existe outra, porém, que só você conhece e não conta para ninguém.

3. Há aquela que as pessoas veem e contam para você.
4. Há uma outra que elas veem, mas não têm coragem de comentar com
você.
5. Existe também uma que nem você nem elas conhecem.
Por esse motivo, todas as informações são importantes na composição do seu
horóscopo. Dentro desse princípio, vamos ver quais são os aspectos que o planeta
regente evidencia nas pessoas dos signos regidos.
SOL
Aspectos positivos: autoconfiança, poder, criatividade, autoridade,
generosidade, alegria de viver, individualidade, ambição, força de vontade,
vitalidade, afetuosidade, organização, comando e comunicação.
Aspectos negativos: arrogância, autoritarismo, extravagância, presunção e
convencimento.
LUA
Aspectos positivos: emotividade, paciência, receptividade, instinto, humor,
sensibilidade, imaginação, memória, apego à família, instinto maternal.
Aspectos negativos: credulidade, indecisão, misticismo, timidez, fantasia,
inconsequência, irracionalidade, teimosia impaciência e mau humor.
MERCÚRIO
Aspectos positivos: comunicação em todos os níveis, versatilidade,
diplomacia, intelectualidade, mente ágil, privilegiada e inteligência.
Aspectos negativos: senso exageradamente crítico, descontrole emocional,
cinismo, volubilidade.
VÊNUS
Aspectos positivos: amorosidade, atração, beleza, senso artístico e estético
desenvolvido, encanto, equilíbrio entre o desejo físico e a atração espiritual,
harmonia, graça e facilidade de se relacionar com o próximo.
Aspectos negativos: preguiça, imoralidade, desvios sexuais, perversão, falta
de tato.
MARTE
Aspectos positivos: energia, ímpeto, coragem, combatividade, liderança,
potência e ardor sexual, lealdade, espírito de equipe, iniciativa e força.
Aspectos negativos: agressividade, cólera, brutalidade, egoísmo,
imprudência, vingança.
JÚPITER
Aspectos positivos: oportunismo, otimismo, senso de justiça, respeito às leis,
religiosidade, generosidade, visão ampla, entusiasmo e ambição.
Aspectos negativos: arrogância, megalomania, gula, criminalidade, vícios e
hipocrisia.

SATURNO
Aspectos positivos: responsabilidade, dever, praticidade, cautela, prudência,
paciência, ambição, solidez, resistência e disciplina férrea.
Aspectos negativos: egoísmo, irresponsabilidade, severidade, mesquinhez,
imprudência, crueldade, indolência, impaciência, rigidez e avareza.
URANO
Aspectos positivos: adaptabilidade, inventividade, originalidade, mente
revolucionária e progressista, humanidade, gentileza, versatilidade, criatividade,
independência e liberdade.
Aspectos negativos: irritabilidade, isolamento, excentricidade, perversidade,
marginalidade e solidão.
NETUNO
Aspectos positivos: refinamento, inspiração, idealismo, imaginação,
sensibilidade, sutileza, criatividade artística, senso estético apurado e
espiritualidade.
Aspectos negativos: misticismo, alienação, anarquia, caos mental,
negligência, fraudulência, angústia e vícios.
PLUTÃO
Aspectos positivos: transformação, habilidade para os negócios,
espiritualidade, senso crítico, regeneração, renascimento e força mental.
Aspectos negativos: inconsciência, comportamento doentio, criminalidade,
sadismo, crueldade, bestialidade, insensibilidade e falta de escrúpulos.
ANJO PLANETÁRIO
O Anjo Planetário é aquele que assiste cada um dos signos, indicado por
reger o primeiro dia de cada um dos períodos zodiacais. Eles acrescentam
características específicas a cada um dos signos e devem ser considerados na
elaboração de seu horóscopo.
Veja a seguir qual é o Anjo regente de seu signo e o que ele acrescenta ao
entendimento de sua personalidade. Como recomendado anteriormente, selecione
as características que se aplicam a você, sob seu ponto de vista e sob o ponto de
vista de seus conhecidos.
VEHUIAH: este Anjo confere às pessoas do signo que assiste uma constante
preocupação com a verdade. Dá-lhe curiosidade e criatividade para lidar com os
mais diversos assuntos e realizar as mais complexas tarefas em todos os campos
de sua vida. Proporciona a possibilidade de experimentar diversos amores, mas
provoca uma dificuldade para romper os relacionamentos, testando sua
maturidade para enfrentar esse tipo de assunto. Acentua o amor à família e à
preocupação com os filhos. Desenvolve o dom de falar em público e convencer

pessoas pela argumentação e pela oratória.
JELIEL: as pessoas assistidas por esse Anjo são muito independentes e
apreciam demais a liberdade para se sujeitarem a qualquer tipo de restrição. Por
isso não são muito afetas ao estudo, mas possuem grande discernimento e preparo
para a vida. São extremamente amorosas e apegadas à família por força dessa
influência. Apreciam a natureza, as plantas e os animais e com frequência
estabelecem uma relação muito forte com a terra ou com atividades ligadas à
ecologia e ao turismo. Não são dotadas de muita paciência e quando querem
alguma coisa, esperam que ela seja feita rapidamente.
HAHAIAH: esse Anjo dá às pessoas de personalidade forte e difícil a calma,
a gentileza e a moderação necessárias para um equilíbrio em suas relações com o
próximo. Pessoas particularmente nervosas têm esse nervosismo abrandado por
força dessa influência, que beneficia em especial as pessoas de idade. Dota seus
regidos de muito charme e paciência, tornando-os ouvintes atentos e, por isso,
ótimos confidentes. Ameniza comportamentos e influências.
HAKAMIAH: o Anjo influencia positivamente as pessoas, dando-lhes um
senso de camaradagem e de amizade muito forte, tornando-as fiéis a seus
compromissos e posições assumidos. A ligação com os filhos é sempre muito
forte nessas pessoas, mantendo-a mesmo que o casamento não prospere, coisa que
dificilmente acontecerá por culta delas, pois são avessas a traições ou falsidades.
São inquietas e satisfeitas, guiadas por uma alegria contagiante e uma vaidade que
reforça seu charme e seu encanto. Dificilmente choram ou demonstram
sofrimento.
IEIAIEL: esse Anjo guarda as pessoas agitadas e inquietas, sempre com as
malas prontas e com um espírito cigano incontrolável. São pessoas movidas a
novidades, que precisam estar no centro dos acontecimentos e do movimento.
Apesar dessa aparente inconsequência, são pessoas generosas, que trabalham
arduamente para minorar o sofrimento alheio, usando seu dom especial para a
diplomacia e para conseguir atrair atenções para suas causas. Recebem
reconhecimento, amizade e amor por esse seu desprendimento.
OMAEL: esse Anjo desenvolve nas pessoas a autoconfiança, ao mesmo
tempo em que as afasta dos conflitos, das contendas e dos perigos, por considerálas especiais, com uma missão específica a ser desenvolvida aqui na Terra. São
pessoas exigidas no seu meio, por isso o Anjo lhes proporciona uma capacidade
de reavaliar suas posições de forma objetiva, para adequar sua postura diante das
exigências do seu meio. Desprendidas, acabam prejudicando suas emoções e sua
vida sentimental. Encontram compensação no amor à natureza e aos animais. Por
ser um Anjo muito exigente, Omael deixa seus influenciados confusos e somente
com a maturidade eles entendem isso.

IEHUIAH: a simpatia e o caráter amoroso são marcas registradas das
pessoas influenciadas por esse Anjo, que as torna extremamente populares e
receptivas. São altamente profissionais e produtivas em seu trabalho, ao qual se
dedicam com responsabilidade quase exagerada. Esse fato, aliado ao
discernimento e à competência as torna candidatas a cargos de chefia ou a
posições de comando. No campo sentimental, seu charme é irresistível, mas
devem evitar se relacionar com pessoas exuberantes demais, preferindo aquelas
mais discretas e mais capazes de se dar sem egoísmo ou interesse.
MIKAEL: esse Anjo dá às pessoas do signo regido por ele um sentimento de
liberdade que costumam prezar muito. Seu aparente otimismo, não lhe tira a
noção da realidade, mas a deixa mais aguçada e coerente com seu temperamento.
Está sempre atendo ao que se passa ao seu redor e percebe claramente quando
tentam intervir em sua vida, reagindo imediatamente. São pessoas que aliam o
senso prático com a paciência, sabendo esperar seu momento e se impor da
maneira como julgam ser a melhor para eles, evitando conselhos e fugindo de
todo tipo de conchavos ou arranjos, principalmente de caráter desonesto. Mesmo
prezando a liberdade, jamais a colocam à frente da justiça.
SEALIAH: esse Anjo influencia as pessoas de bom gosto, que se sentem
bem em ambientes artísticos e se cercam de detalhes delicados e belos. Possuem
grande habilidade manual, o que as torna detalhistas e apreciadora de detalhes.
Normalmente têm um senso de justiça e de profissionalismo elevado, sendo
ótimos chefes ou comandantes. Quando lideram, não se deixam deslumbrar pelo
poder e jamais usam sua força para humilhar ou perseguir quem quer que seja.
Sua enorme capacidade de trabalho os torna imunes aos problemas financeiros e
às crises.
NANAEL: as pessoas protegidas por esse Anjo dão, muitas vezes, a
impressão de que são inconsequentes, mas isso é para quem não conhece sua
natureza. Na verdade, elas sabem separar os bons e os maus momentos da vida e
não os misturam. Apreciam o que é belo e agradável e dispensam a agitação e a
pressa. Não se sentem à vontade, quando pressionadas para tomar uma decisão,
pois esse é um processo que realizam conforme suas próprias regras. O sucesso é
seu objetivo e perseguem-no tenazmente, pois ele faz parte do seu estilo de vida.
Apesar disso, são conservadores em relação ao casamento e à família, sendo
defensores ferrenhos da união e da harmonia entre parentes.
HARAHEL: as pessoas sob a influência desse Anjo são extremamente
curiosas e arrojadas, sem se descuidar da segurança e da prudência. Têm uma
fascinação enorme pelo desconhecido e adoram enfrentar situações críticas que
lhes surgem como um desafio que elas enfrentam e superam com uma tenacidade
ímpar. Poucos conseguem acompanhar seu ritmo, pois estão em constante
movimento e no centro dos problemas mais complicados. Finanças e
administração de empresas em crise são o seu forte. Ressentem-se um pouco do

distanciamento com a família, mas sabem administrar isso.
MEHIEL: os nativos do signo protegido por esse Anjo podem ter suas
limitações, mas isso jamais será um empecilho entre eles e seus objetivos na vida.
Otimistas e crédulos em relação ao mundo e às pessoas, podem sofrer, às vezes,
decepções com aproveitadores, mas isso de modo algum abala sua crença no ser
humano. Às vezes, eles mesmos permitem que isso aconteça, pois, no fundo,
acham que perde mais quem perde a amizade e a ajuda deles, no que têm razão.
Equilibram muito bem razão e emoção, surpreendendo muitas vezes aqueles que
tentam emocioná-los, quando precisam usar a razão, ou racionalizar, quando o
assunto envolve a emoção.
ELEMENTOS, TEMPERAMENTOS E QUALIDADES
ELEMENTOS
Você já deve saber que os signos se distribuem por quatro elementos, o
Fogo, a Terra, o Ar e a Água. O fato de estar ligado a este ou aquele signo
acrescenta determinadas qualidades ao horóscopo das pessoas, conforme a
natureza desse elemento.
Para entender isso, vamos ver quais são as atribuições de cada um deles:
FOGO: Carneiro, Leão e Sagitário são os três signos que pertencem ao
Elemento Fogo e se caracterizam pela vibração e pelo entusiasmo. Seus nativos
são pessoas fogosas, cheias de energia e calor, aparecendo sempre como centro de
atenções ou irradiando luz. Por outro lado, o Elemento lembra que o excesso de
brilho e de calor podem consumir totalmente, reduzindo a cinzas, razão pela qual
essa energia precisa ser dosada e controlada. Um certo distanciamento da
realidade pode ser comum nesses nativos, movidos pelo espírito de aventura, mas
capazes de momentos inesperados de meiguice e carinho, desde que estimulados
TERRA: Touro, Virgem e Capricórnio são os três signos do Elemento Terra,
caracterizados pela visão prática das coisas e pelo cuidado com que se dedicam a
tudo que fazem. Seus nativos são pessoas que lidam muito bem com os aspectos
materiais do mundo, mas falta-lhes espírito de aventura e emoção. O passar do
tempo, no entanto, proporciona-lhes uma evolução espiritual mais consistente, já
que, materialmente, encontram-se enraizados.
AR: Gêmeos, Libra e Aquário são os três signos do Ar, possuindo como
características essenciais uma necessidade enorme de comunicar-se e de exercitar
o brilhantismo de suas mentes. A inteligência, a clareza de ideias e a habilidade
para lidar com conceitos são comuns aos nativos dos três signos, que encontram
no debate um estímulo revigorante. A tendência a racionalizar tudo, no entanto,
pode tirar-lhes a emoção que o Elemento dispersa rapidamente. Pessoas ligadas
aos nativos subordinados ao Ar devem aprender a aproveitar os momentos de
intimidade e de emoção, pois não costumam ser de longa duração. Para esses

nativos, no entanto, o que conta é a qualidade e não a quantidade.
ÁGUA: Câncer, Escorpião e Peixes são os três signos ligados a esse
Elemento, que lhes atribui sensibilidade e impressionabilidade, tornando-os
atraídos pela religiosidade e pelo misticismo, podendo descambar para o
fanatismo. As emoções são liberadas sem muito controle, mas superficialmente,
escondendo os sentimentos mais profundos e as fantasias mais íntimas. Como a
água que limpa uma ferida e alivia a sede, assim agem os nativos desses signos,
levando alívio e ajuda ao próximo, principalmente aos amigos e familiares.
Precisam de uma fôrma onde conter e direcionar sua iniciativa. Sem isso,
dificilmente traçam e alcançam os objetivos que almejam.
TEMPERAMENTO
Os temperamentos expressos nos signos também se dividem em quatro
grupos distintos, o Colérico, o Melancólico, o Fleumático e o Sanguíneo. Eles
acrescentam qualidades específicas que permitem identificar rapidamente as
pessoas deste ou daquele signo. Vejamos quais são elas:
COLÉRICO: temperamento caracterizado pela impulsividade e pela
agressividade e pela falta de reflexão, típico dos nativos de Carneiro, Leão e
Sagitário.
MELANCÓLICO: temperamento marcado pela solidez, introspecção e pela
reflexão, característica dos nativos de Touro, Virgem e Capricórnio.
SANGUÍNEO: temperamento marcado pelo caráter exuberante, cheio de
vida e muito ativo, que identifica os nativos de Gêmeos, Libra e Aquário.
FLEUMÁTICO: temperamento caracterizado pela impassibilidade, pela
serenidade e pela lentidão, marca registrada dos nativos dos signos de Câncer,
Escorpião e Peixes.
PERSONALIDADE
Nas características gerais de cada um dos signos, algumas palavras-chaves
descrevem especificamente a personalidade dos seus nativos e compreendem
características que estão presentes em todos eles. Essas você pode acrescentar em
seu horóscopo. As do signo anterior ou posterior, conforme o seu Decanato, e as
de seu signo ascendente deverão ser anotadas, após uma autoanálise e após
consulta aos familiares e amigos para ver qual delas se encaixa em seu perfil.
QUALIDADES
Três são as qualidades presentes nos signos do Zodíaco, que podem ser

Cardinais, Fixos e Mutáveis. As características que cada uma dessas qualidades
agregam às pessoas são de suma importância porque refletem o potencial de cada
uma, isto é, aquilo que elas são capazes de fazer em todas as situações da vida.
Independente do Elemento, do Temperamento e da Personalidade, o nativo
de um signo estático traz dentro de si a capacidade de realizar obras fantásticas,
desde que canalize seus esforços nesse sentido ou receba a devida orientação.
Para você, que elabora seu horóscopo personalizado, é importante saber do
que é capaz de fazer, encontrando ou não facilidade para desenvolver esse
potencial. Na vida inúmeros desafios já surgiram ou surgirão, com certeza, para
testá-lo quanto a isso.
Pense nisso quando fizer um balanço de sua vida e tentar encontrar algumas
saídas ou alternativas para direcionar sua vida. Em relação ao importante dado
fornecido pela Qualidade de seu signo, é preciso ter sempre em mente que os
signos Cardinais iniciam, tomam a frente ou dão o pontapé inicial, os Fixos
desenvolvem e consolidam as obras iniciadas e os Mutáveis disseminam.
Numa situação prática da vida, talvez você esteja esperando as coisas
acontecerem, quando deveria tomar a iniciativa. Em outra, está tentando criar
alguma coisa, quando sua missão é deixar isso para uma outra pessoa e trabalhar
na divulgação.
Analise com cuidado essas informações. Converse a respeito com familiares,
amigos, colegas de trabalho e de estudos principalmente.
Para resumir, são essas as características das Qualidades dos Signos:
CARDINAIS: são representados, conforme se observará, pelos primeiros
signos de cada um dos Elementos. No caso, Carneiro, Câncer, Libra e
Capricórnio. São marcadamente signos da iniciativa, indicados para iniciar ou
para serem os pioneiros em qualquer empreendimento na vida. Dotados de
poderosa vontade e de uma noção de liberdade muito intensa, devem se esforçar
ao máximo para vencer sua impaciência e não se deixarem abater pelos
obstáculos, mantendo sempre a motivação.
FIXOS: são representados pelos segundos signos dos Elementos, grupo
formado por Touro, Leão, Escorpião e Aquário. As características comuns a todos
eles são a determinação para levar adiante uma ideia, a lealdade e a consistência
de seu trabalho e de sua dedicação. Quando definem um alvo a ser atingido ou um
trabalho a ser realizado, nada pode detê-los em sua persistência. Extremamente
confiáveis, devem aprender a lidar com a teimosia e a intolerância. O único fator
que pode atrapalhá-las e tirá-las do rumo certo é a ocorrência de uma mudança
inesperada, pois trabalham com os olhos voltados para o alvo a ser atingido. Por
esse motivo, devem aprender a conviver com o presente e aceitar mudanças, sem
questioná-las ou se opor a elas apenas porque alteram uma linha a ser seguida já
traçada.
MUTÁVEIS: são representados pelos terceiros signos de cada um dos
Elementos, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Suas características

marcantes são a capacidade de se adaptar a novas situações e a flexibilidade, que
os torna versáteis e curiosos. A grande falha desses signos é a falta de
perseverança e de definição clara de propósitos, precisando dominar a tendência a
se tornarem dispersivos e desmotivados. Quando isso ocorre, desperdiçam o
enorme talento que possuem em atividades sem qualquer direcionamento ou
importância.
Essas Qualidades podem ser transpostas também, quando você analisa as
características dos Decanatos de cada signo.
As pessoas do Primeiro Decanato são por natureza mais atiradas e arrojadas
que as demais do signo.
As do Segundo, são mais seguras e apegadas à natureza do signo.
As do Terceiro Decanato são dispersivas em relação às características gerais
do seu signo, assumindo com frequência atribuições do signo seguinte.
Como vê, o entendimento de como e por quê você é como é vai se definindo.
A força a as influências dos astros se tornam perceptíveis e claras, permitindo que
você trabalhe sobre elas, desenvolvendo ainda mais as características que
considera positivas, ao mesmo tempo em que vai polindo aquelas características
negativas, orientando-se pelo potencial do signo em que nasceu.
Se já anotou tudo, vamos seguir em frente!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Algumas informações fazem parte do seu horóscopo e servem como
indicações importantes que devem ser observadas sempre que possível. Algumas
determinam características, sendo que todas elas devem ser utilizadas para
maximizar a força e as influências positivas dos astros em sua vida. Vejamos
quais são elas:
AS ESTAÇÕES
O Zodíaco é a representação do movimento do Sol, pelo espaço, durante o
período de um ano. Cada signo é percorrido pelo Sol sempre numa mesma época
do ano, numa determinada estação, Primavera, Verão, Outono e Inverno.
Essas estações determinam a natureza de cada signo, pois o verão provoca
nas pessoas reações diferentes daquelas observadas durante o inverno. Física e
espiritualmente essa influência se manifesta.
No plano simbólico, no entanto, é que se encontra o significado mais
importante das Estações. Elas marcam nitidamente o próprio ritmo da vida e o
ciclo de tudo que se possa fazer ou empreender nela. A vida, os projetos, as ações,
as lutas, tudo, enfim, tem um nascimento, um período de formação, outro de
maturidade e, por fim, de declínio ou fim.
Para o ser humano, o simbolismo é ainda mais forte, pois o ciclo das
Estações, ao terminar, não determina um fim, mas um renascimento, pois a vida
continua com a chegada de uma nova Primavera, lembrando as pessoas de seu
compromisso maior com a própria evolução e com o aprendizado da perfeição.

Simbolicamente, veja o que as Estações acrescentam ao seu signo:
PRIMAVERA: iniciativa, espírito empreendedor, criatividade, heroísmo e
jovialidade.
VERÃO: capacidade de trabalho, brilho, inteligência, popularidade,
despreocupação e crescimento.
OUTONO: desenvolvimento, colheita, tranquilidade, prosperidade,
maturação e maturidade.
INVERNO: conclusão, repouso, preparação para novo ciclo, recuperação de
energias e fim.
Em seu horóscopo personalizado, a Estação indica também o melhor período
do ano para você refletir e realizar mudanças.
LOCAIS E CLIMAS FAVORÁVEIS
Anualmente, quando seu signo completa o seu ciclo de vida, após o Sol ter
feito o giro pelo Zodíaco, é chegado o momento de recuperar as energias, planejar
ou repensar o futuro, redefinir ou definir ações e estratégias, enfim, fazer um
balanço e se preparar para o próximo período.
Para cada nativo de cada signo, os melhores momentos para essa pausa ou
para umas férias, pode-se dizer, é no período da sua Estação, de preferência
procurando um Local onde vá encontrar o Clima Favorável.
Certamente você já deve ter tirado férias e ido para um local que detestou,
pois nada tinha a ver com você. Ali você se sentiu deslocado(a) e ao invés de
descansar, acabou se cansando e perdendo energias.
Da próxima vez que programar suas férias, siga as informações do seu
horóscopo e verá como retornará pronto(a) para um novo ano de atividades.
ELEMENTOS DA SORTE
A sorte privilegia aquele nativo que sabe explorar ao máximo as
características do seu signo, como a oração ao Anjo certo, o controle do
temperamento, a escolha do melhor período e local para descanso ou férias, a cor,
a pedra, a planta e outros detalhes.
Entre esses detalhes destacam-se o dia da semana e o número de sorte. Em
capítulos anteriores já apresentamos as características desses dias, sendo
importante anotá-las também em seu horóscopo.
Mais do que isso, no entanto, é guiar-se por essas indicações, escolhendo os
dias da semana do seu signo para as grandes decisões, e o dia do mês conforme o
número de sorte. Este número pode ser utilizado também em jogos e apostas. Ao
fazer isso, faça-o no dia da semana mais propício para os de seu signo.
PERFUMES
O Perfume correto para cada signo não acrescenta nenhuma característica a
ele, mas tem o papel importante de fazer com que as virtudes de cada um se

evidenciem, ao mesmo tempo em que amenizam as influências negativas.
Usar o perfume correto é fundamental para a harmonia e o equilíbrio de
qualquer pessoa. Para fazer a sua escolha, no entanto, você terá que fazer alguns
testes e verificar qual dos seus signos determina o melhor perfume, reagindo
melhor com a sua pele e seu interior.
Para isso, experimente o perfume do seu signo solar, depois teste o perfume
do signo do decanato e, por fim, o do signo ascendente. Também nessa escolha
peça a opinião de familiares, amigos e colegas, principalmente, de pessoas do
signo oposto.
SIGNO CHINÊS CORRESPONDENTE
Finalmente, como mais uma informação para o seu autoconhecimento, se
tiver curiosidade e interesse, consulte um Horóscopo Chinês e veja também quais
são as características determinadas pelos seus signos que, como se sabe, diferem
do nosso horóscopo, pois tem todo o seu fundamento baseado no ciclo lunar.
Este autor também tem publicações de Horóscopo Chinês, caso você queira
acrescentar também as características de seu signo lunar.
Como complemento ao seu horóscopo personalizado isso poderia ser
bastante interessante. Por que não faz isso?
A COR
A cor de cada signo não apenas acrescenta características a seus nativos,
como indica uma forma de harmonização e equilíbrio, tanto física quanto
espiritualmente.
Representa também o grande desafio a ser superado pelos nativos de cada
um dos signos para, aproveitando a influência da cor, conseguir dar um passo
adiante no caminho da perfeição.
Nos momentos de cansaço, depressão, desmotivação e baixo astral em geral,
são as cores que canalizam energias para as pessoas, recuperando-as e renovandoas.
Você tanto pode usar a cor do signo para caracterizar suas roupas, como para
pintar ou decorar seu quarto ou seu local de trabalho. Lembre-se, porém, que o
excesso de exposição à cor pode ser tão prejudicial quanto a falta.
Assim, dose o uso das cores, dando preferência a uma peça de roupa que
fique exposta ao sol e em contato com o seu corpo. Pode ser uma camisa, uma
calça, as meias, um lenço ou qualquer outra, conforme preferir.
O importante é que nunca deixe faltar um suprimento regular das energias
dessa cor em você.
Veja, agora, como as cores podem influenciar seu signo e você!
AZUL
O Azul representa o infinito, a evolução espiritual e a verdade.
Juntamente com o branco são as cores da Virgem Maria. Simbolicamente,

resume o instrumento para o renascimento ou para a perfeição a ser alcançada,
passando por momentos de provação e obstáculos aparentemente intransponíveis.
Apresenta o desafio de dar ao infinito um sentido ou uma interpretação,
aglutinando a tendência à dispersão daqueles que vagam por falta de objetivos e
de determinação para alcançá-los.
A prova a ser superada é essencial para o aprimoramento espiritual e
consequente elevação. Para os nativos do signo governado pela cor, representa a
ordem se sobrepondo sobre o caos.
Para conseguir isso, o Azul dá a energia e aponta os caminhos e soluções.
AMARELO
O Amarelo é o entusiasmo, a riqueza e a alegria. Não é à toa que seu símbolo
mais forte é o ouro, valioso, maleável e resistente, indicando a natureza das
pessoas regidas pela cor.
Isso fica evidente na simbologia religiosa, onde essa cor está associada à
eternidade e ao mais alto grau da divindade, exemplificados no sacrário e nos
altares forrados de ouro nas igrejas tradicionais.
O grande desafio dos nativos de Leão, regidos por esta cor, é o de conseguir
se desprender do brilho e da matéria para buscar um complemento mais espiritual,
que dê um sentido verdadeiro a suas vidas.
BRANCO
O Branco é a síntese de todas as cores e representa, simbolicamente, a pureza
de alma, sentimentos e ações. Simboliza o início, a iniciação ou a passagem para
uma etapa superior,
Os nativos de Câncer, signo regido por essa cor, estão sempre sendo
testados, no sentido de deixarem suas defesas e aceitarem os desafios da vida,
realizando a passagem para um outro nível de suas existências.
Independente disso, são as criaturas que sintetizam todas as demais e nisso
reside a tremenda importância representada para as pessoas que privam da
amizade de um canceriano.
Uma vez realizado essa passagem, o nativo do signo desprende-se totalmente
de sua carapaça e passa a usufruir da tranquilidade, da paz de espírito e da
harmonia, atraídas pela cor.
Com essa mesma força, o Branco afasta dos seus regidos as influências
negativas, discussões e desentendimentos que desequilibram os cancerianos,
tirando-lhes a concentração e equilíbrio.
CINZA
O cinza é a cor da mente aberta para os conhecimentos, indicando que há um
processo em andamento que precisa ser levado até o seu término, para que os
regidos por ela atinjam a plenitude espiritual.
Indica que nada pode ser forçado e que o tempo terá de ser controlado com
paciência e determinação, qualidades que fazem falta aos nativos de Gêmeos,
signo influenciado por essa cor.

O cinza, representação do fim da chama e do calor, indica o destino final
daqueles que não sabem, não podem ou não querem dar um sentido definido a
suas vidas, trabalhando arduamente para atingi-lo.
Para os geminianos, é o defeito a ser superado, para utilização plena daquilo
que têm de mais importante: a mente privilegiada.
LARANJA
Laranja representa o equilíbrio entre a sexualidade e o espírito, o grande
desafio das pessoas de Balança, que não conseguem se situar diante dessa
dualidade, buscando ora um amor divinizado, ora se deixando levar por uma
paixão baseada na luxúria.
Para esses nativos, a cor lhe dá a energia necessária para conquistar sua
evolução, impondo-se sobre o plano físico.
Realizar isso não será uma tarefa muito fácil, mas é o preço a ser pago para
usufruir dos mistérios do amor verdadeiro, onde o plano espiritual não limita o
prazer físico, mas complementa-o harmoniosamente.
VERDE
A simbologia popular do Verde é clássica: indica aquilo que ainda não
maduro ou aquele que espera pela maturidade. Não é uma simbologia negativa,
pois a cor simboliza a produção, que foi pródiga, revelando que a árvore cumpriu
com o seu papel.
No plano simbólico, representam as chances que devem ser agarradas no
momento certo.
Nas suas tonalidades essa representação fica bem delineada. O Verde-Claro
simboliza a produção no seu início, sem conhecimento do potencial nem do
objetivo a ser alcançado.
O Verde-Escuro, por outro lado, simboliza a produção consciente e
solidamente embasada, fruto da maturidade e da reflexão. Para as pessoas regidas
por essa tonalidade, não há pressa.
No entanto, para aquelas regidas pelo Verde-Claro, há uma necessidade
imperiosa e pessoal, beirando a teimosia, de provar seu valor e de superar
barreiras que ainda nem estão corretamente definidas.
O desafio a ser enfrentado por essas pessoas é o de atingir sempre um nível
superior a cada momento. Para os nascidos sob o signo de Touro, essa busca
precisa ser refreada e feita com lucidez e paciência.
Para os de Capricórnio, impõe-se temperar sua busca e seus atos com um
pouco da jovialidade e do arrojo de Touro.
VERMELHO
Vermelho representa a coragem, a decisão, a força e a vitalidade físicas. Em
suas tonalidades, o vermelho-claro conduz à espiritualidade, enquanto que o
vermelho-escuro convida à reflexão. Estes são, com certeza, os desafios impostos
aos nativos de Carneiro e de Escorpião, que carecem de espiritualidade em suas
ações, bem como de reflexão em seus atos, mantendo sob controle seus

sentimentos negativos. o mistério da vida material.
O simbolismo mais eloquente da influência dessa cor é que representa o
sangue, agente encarregado de levar a todo o corpo, dentro de um ciclo definido,
energia, ao mesmo tempo em que purifica e espalha alimento.
Os nativos desses signos devem se espelhar nesse caminho, tornando-se
aqueles que caminham entre as multidões, levando alento e esperança ao invés de
violência e guerra.
Controlar seus impulsos agressivos, o ciúme e a possessividade é, com
certeza uma tarefa ingrata para eles, mas representa a forma de se elevarem no
caminho da perfeição. Por isso a espiritualidade e a reflexão são importantes para
eles.
VIOLETA
O Violeta é a cor da dualidade, a começar de sua composição, feita por igual
quantidade de Vermelho e de Azul. Juntas, representam o homem diante do
desafio de conviver com o material e o espiritual, sem se ater a um ou outro, mas
conduzindo-se com equilíbrio, dosando-os.
A superação, porém, não se processa com facilidade, pois da mesma forma
que o Vermelho se repete em ciclos sempre renovados, como no sangue, o azul é
a cor do infinito, o que significa que os objetivos serão sempre inatingíveis.
Lidar com isso, impondo-se limites e objetivos atingíveis são a grande prova
a ser enfrentada pelos nativos de Sagitário e de Aquário.
A cor, inclusive, vem fortalecê-los, pois esse aprendizado e essa superação
somente se processam com algum sofrimento.
AS INFLUÊNCIAS DA TERRA
Importantes informações já foram acrescentadas ao seu horóscopo e, na
sequência, vamos acrescentar mais uma. É indiscutível que os astros influenciam
as pessoas. Nesse processo, por vivermos em um planeta, temos que admitir que a
Terra influencia também as pessoas nascidas sobre ela.
Isso fica evidente nas plantas, nos metais e nas pedras que influenciam cada
um dos signos. Quando um planeta exerce a sua influência sobre a Terra, acentua
a força de uma determinada planta, de um determinado metal e de uma
determinada pedra, presentes na constituição do nosso planeta.
Plantas, metais e pedras, por sua vez, tendo sua força acentuada pela
influência planetária, que ocorre num determinado período do ano, passam a
influenciar as pessoas que nasceram nesse período específico.
São essas características que você irá acrescentar agora ao seu horóscopo,
não se esquecendo de selecionar aquelas que se aplicam a você, conforme sua
visão e conforme a visão das pessoas que estão próximas de você.
Não esqueça, também, de examinar a planta, o metal e a pedra do signo do
decanato e do ascendente também. Juntas completam, finalmente, o seu
horóscopo personalizado.

METAIS
AÇO:
As características das pessoas influenciadas pelo Aço são as mesmas
daquelas influenciadas pelo Ferro, com uma agravante: as de Aço são ainda mais
duras e resistentes.
Essa dureza acentua seu caráter sombrio, maligno e quase diabólico. Isso não
quer dizer que são pessoas negativas, porque o aço acentua também as virtudes do
Ferro, dando às pessoas influenciadas por ele uma consistência e um poder
dificilmente atingido pelas demais.
Para perceber isso em toda a sua plenitude, observe uma pessoa de
Escorpião.
ALUMÍNIO:
Este metal influencia as pessoas de Aquário, dando-lhes leveza, suavidade e
brilho. São ótimas amigas, confiáveis e firmes em seus conselhos, conseguindo
transmitir com extrema facilidade sua paz interior às pessoas que as cercam.
Nos assuntos espirituais possuem discernimento e não se deixam levar pelo
fanatismo com facilidade. Têm como desafio superar as tentações de aparentarem
mais do que são realmente. Quando isso ocorre, amargam decepções, pois a
mentira pode ser facilmente percebida nelas, por força de sua transparência.
A liberdade é seu lema e por ela travam batalhas memoráveis. Isso deve ser
entendido, inclusive, quanto ao aspecto pessoal. Prender uma pessoa dessas é uma
proeza incomum.
A aceitação do Alumínio como um metal tradicional na Alquimia e na
Astrologia tem provocado discussões, pois se sabe que para consegui-lo é
utilizado um processo somente descoberto no século XIX, que necessita de
temperaturas superiores a mil graus.
Recentes manuscritos descobertos e traduzidos revelam que o metal já era
conhecido na antiguidade, principalmente na China. Em escavações realizadas na
China, na tumba do General Chao Chu, foram encontrados restos de um cinturão
feito com peças de alumínio. Esse general viveu no Século III.
BRONZE:
Este metal é o símbolo da dualidade e interpreta muito bem o sentido da
influência que exerce sobre os nativos de Balança. Constituído de uma liga de
estanho, prata e cobre, agrega a força da Lua e do elemento Água, presentes no
estanho e na prata, mesclados aos do Sol e do elemento Fogo, presentes no cobre.
Isso já é o bastante para mostrar o caráter cheio de conflitos das pessoas
influenciadas por esse metal. A simbologia mais comum, relacionada a esse
metal, demonstra esses conflitos: ele tanto pode ser um canhão, usado para morte
e destruição, como pode ser um sino delicado, usado para a música e para a
saudação à divindade.
São pessoas que precisam, antes de mais nada, que definir seus propósitos e
seus objetivos ou serem muito bem orientadas quanto ao seu destino. As

características positivas de incorruptibilidade e justiça são decisivas para norteálas.
CHUMBO:
A influência desse metal tende a tornar as pessoas estáticas e sem
mobilidade, além de perigosas e mortais, quando tratadas sem o devido cuidado
ou respeito.
O metal transmite, porém, uma flexibilidade muito grande de adaptar-se às
situações mais difíceis e inesperadas, que precisam ser experimentadas pelos
nativos de Capricórnio, ainda que a custa de algum sofrimento.
Para elas não há obstáculos ou tarefas ingratas, pois desempenham muito
bem seu papel, sendo merecedores de total confiança. Veem o presente como uma
forma de atingir o futuro, onde projetam seus sonhos e em cuja direção caminham
firmemente. Nada as afasta de seus objetivos e têm sempre uma maneira pessoal
de fazer isso, ignorando conselhos e novidades, pois é motivo de orgulho para
elas serem reconhecidas pela capacidade de realizar e exercitar sua criatividade.
COBRE:
Transmite alegria, capacidade de fazer amizades e liderar pessoas,
características que marcam a figura dos nativos do signo de Touros, influenciado
por esse metal.
Essas pessoas estão sempre ocupadas em tornar agradável o ambiente ao
redor delas. Quando se fazem presentes num determinado local, levam alegria e
disposição. Brilho, praticidade e versatilidade são a marca registrada dessas
pessoas, que se relacionam muito bem e sabem o que desejam da vida.
Quando traçam seus objetivos, jamais se afastam deles e mesmo que o tempo
trabalhe contra eles, acabam conseguindo o que pretendiam.
ESTANHO:
Este é o metal que dá às pessoas influenciadas por ele a virtude de serem
extremamente sociáveis e amigáveis, cercando-se de amigos, e tornando suas
casas um ponto de encontro para todas as demais.
São de natureza utilitária e se saem bem em qualquer empreendimento que
resolvam desenvolver, principalmente porque a popularidade é sua melhor
propaganda.
Quando exageram, acabam se preocupando demais com as outras pessoas e
com o coletivo, que se esquecem de si mesmas, de seus sentimentos e
necessidades.
São dotadas de uma incrível confiança nas pessoas e no ser humano em
geral, que mesmo eventuais decepções não as afastam de suas crenças. Prezam a
moral, a justiça e a lei, e valorizam a religiosidade desprendida e sem fanatismo.
FERRO:
A influência desse metal dá às pessoas resistência e espírito de luta para
enfrentar obstáculos e atingir seus objetivos. São de natureza pacífica,

preocupadas em servir, mas acabam fatalmente envolvendo-se em conflitos de
toda ordem.
Como juízes, são duros, mas imparciais. Como mediadores, exageram na
dureza e na frieza, e não apenas impõem a normalidade como também a
garantem.
Com certeza não são reconhecidas pela sua sofisticação, mas pelo seu tom de
voz normalmente sonoro, que se sobrepõe aos demais. A vida ao ar livre e em
contato com a natureza exerce um fascínio muito grande nelas.
Precisam de uma causa para se motivarem, por isso, no trabalho, produzem
muito mais quando ligadas a pessoas carismáticas e positivas em todos os
aspectos.
A estagnação, a rotina e a monotonia são venenos mortais, pois levam à
ferrugem e à deterioração.
MERCÚRIO:
Esse metal extremamente maleável identifica muito bem a natureza das
pessoas que influencia: são pessoas ágeis, cheias de vivacidade, elétricas no
pensamento, nas ações e sempre em movimento.
Nos assuntos intelectuais e nos estudos são muito ativas e com interesses
múltiplos. Por isso, dificilmente você encontrará uma pessoa influenciada pelo
Mercúrio realizando apenas uma tarefa de cada vez.
Possuem um grande poder de adaptação e assimilam rapidamente novas
ideias e novos conceitos, podendo transmiti-los com a mesma facilidade.
O entusiasmo e a alegria são suas marcas registradas, mas o metal as torna
também suscetíveis de doenças com uma facilidade acima do comum.
Para compensar isso, precisam se expor constantemente ao Sol e a suas
influências para reporem as energias. A vida ao ar livre, gozando a luz e o calor
lhes bastam. Não necessitam de água ou de terra para se sentirem à vontade.
NÍQUEL:
Habilidade para se relacionar e uma espiritualidade acentuada são as
características principais das pessoas influenciadas por esse metal, que lhes
concede também o dom da humildade.
Mesmo quando sua superioridade fica evidente, jamais se mostram
superioras às demais nem acentuam esse detalhe, humilhando-as.
A vaidade não chega a ser um defeito nelas, que cuidam das roupas e da
aparência. No fundo, sentem necessidade de fazer isso para serem o centro das
atenções e merecedoras de elogios.
Conseguem conservar a juventude e a beleza até em idade avançada, graças a
sua maneira despreocupada, pura e simples de encarar a vida. Evitam cenários
trágicos e pessoas deprimidas. O sofrimento alheio é algo com que não sabem
lidar, já que estão constantemente sintonizadas no que é bom, belo e agradável.
OURO:
As pessoas influenciadas por esse metal vivem seu tempo e exercitam com

precisão seu espírito crítico. Sendo de um nível espiritual muito elevado, acabam
se sentindo isoladas, sem encontrar pessoas à altura desse estado superior em que
vivem.
Com frequência, para suprir essa deficiência e essa solidão, acabam se
deixando levar por pessoas com as quais não concorda, mas se deixam envolver,
pela necessidade de ter com quem estimular sua sensibilidade aguçada.
Isso ocorre principalmente com aqueles que, espiritualmente evoluídos,
desconhecem seu exato valor.
Embora prefiram o anonimato, não há como esconder seu brilho nem deixar
de atrair a atenção. Os influenciados pelo Ouro não conseguem ser medíocres
nem passar despercebidos.
Numa discussão, seus pontos de vista são sempre muito acertados e
elevados, despertando a admiração.
PLATINA:
As pessoas sob a influência da Platina são independentes e superiores,
embora lutem todo o tempo para não deixar que isso lhes suba à cabeça. Algumas,
porém, sem firmeza de caráter ou com outras influencias em seu horóscopo
acabam desenvolvendo um terrível complexo de superioridade.
Sempre vão ter um particular e natural desentendimento com as pessoas
influenciadas pelo Ouro, a quem tentam imitar, procurando pôr-se em pé de
igualdade com elas, enquanto consideram as demais pessoas inferiores a eles.
São pessoas de difícil convivência, pois se tornam exigentes e extravagantes,
principalmente pelo fato de serem realmente superioras em muitos aspecto.
Falham em não saber o que fazer com isso, no entanto.
A questão parece ser simples: o brilho da platina não tem o calor do brilho
do ouro e, mesmo sendo valiosa, não supera a popularidade daquele metal. Nisso
reside a frustração das pessoas influenciadas pela Platina.
Quando se apresentam evoluídas espiritualmente, sabem de suas limitações e
exploram adequadamente suas virtudes, aliando-se às pessoas de Ouro, em quem
buscam o calor que lhes falta. Ao reconhecer o seu verdadeiro valor, as pessoas de
Platina ganham facilmente a admiração das demais.
PRATA:
A inconstância e a falta de uma melhor definição dos objetivos na vida são a
característica principal das pessoas influenciadas pela Prata. Com facilidade, por
isso, acabam se enveredando pelo misticismo, seguindo espertalhões e fanáticos
de toda sorte.
Quando devidamente orientadas, e para isso não costumam pedir ajuda,
demonstram seu espírito de luta e uma dedicação elogiável. Estão sempre em
competição consigo mesmas, buscando algo que muitas vezes está muito próximo
delas.
O senso do dever e a fidelidade à palavra empenhada são marcantes na
personalidade dessas pessoas. Às vezes passam a impressão de que esperam que
uma missão messiânica lhes seja atribuídas e, através dela, justifiquem toda a sua

existência.
Embora a maleabilidade seja uma das características da Prata, a sua dureza,
no entanto, confere às pessoas que influencia um caráter rígido e até maldoso,
quando melindradas.
PEDRAS
O objetivo do uso das Pedras na Astrologia consiste principalmente no fato
de serem poderosos canalizadores de energias cósmicas, harmonizando-as com as
energias da Terra e proporcionando algumas virtudes a seus portadores.
Visam, sobretudo, anular o caráter negativo dos signos e das influências que
eventualmente recebam dos astros. Todas elas, indistintamente, são poderosos
amuletos e talismãs para qualquer necessidade.
Um dos meios mais comuns de utilização do poder das pedras consiste em
deixá-la num copo de água, à cabeceira da cama, tomando essa água, no dia
seguinte, em jejum, para um bem-estar geral do corpo, da mente e do espírito.
Vejamos em que cada uma dessas pedras pode influenciar:
ÁGATA:
Proporciona aos nativos de Gêmeos para dar coragem, fortalecer o coração e
proteção contra venenos. Aguça a visão, ilumina a mente, dá eloquência e auxilia
nas necessidades materiais. Concede seriedade e equilíbrio aos atos e
empreendimentos iniciados pelos geminianos, tornando-os populares e amáveis,
granjeando-lhes simpatias. Aperfeiçoa o ego e aumenta a autoestima, ao mesmo
tempo em que protege contra tentações, desejos sexuais exagerados,
sentimentalismo e imaginação desvairada.
ÁGUA-MARINHA:
Essa pedra, de cor verde-azulada, característica dos nativos de Aquário,
reforça poderes de vidência e espiritualidade, acentuando a clareza da visão
interior e da consciência cósmica, capaz de perceber o mundo como um todo e
participar dele ativamente.
Reforça de modo excepcional não apenas a visão da mente, como a visão
física, preserva a juventude, dá coragem, torna o coração receptivo às emoções e
desenvolve um particular apego à família, aos amigos e às sociedades sólidas e
duradouras, inclusive o casamento.
Preserva a inocência e a pureza das pessoas, não permitindo que se
corrompam. Mantém sob controle problemas de natureza nervosa, perturbações
glandulares e doenças do aparelho digestivo e dos dentes.
BRILHANTE:
O brilhante é o diamante lapidado, do qual foram aparadas as arestas e dado
um formato onde a luz encontra o seu máximo esplendor. Simbolicamente,
representa o homem purificado de suas vaidades e paixões materiais, para galgar
uma posição invejável na escala da perfeição.

Nenhuma joia estará completa, sem um diamante, da mesma forma que a
sociedade, como um todo, não se sentirá jamais completa sem a presença de um
nativo de Carneiro, cujo brilho e agressividade inflama as multidões, conduzindoas ao seu destino.
Libertando esses nativos de todo o ardor bélico, canaliza as forças, que
normalmente seriam utilizadas na destruição, para atividades elevadas e
espirituais de grande alcance.
ESMERALDA:
Essa pedra proporciona aos nativos de Touros a harmonia necessária para
viverem a vida com profundidade e brilho. Ela, assim como esses nativos, estão
muito próximos da perfeição em tudo que fazem. Para se sobressaírem, é tudo
muito natural e espontâneo. O mesmo acontece com essa pedra que não precisa de
uma lapidação para, engastada numa joia, marcar sua presença.
Para os protegidos de Vênus, a esmeralda mantém o viço e a jovialidade. A
sua água deve ser utilizada para refrescar e descansar os olhos.
Para os taurinos, no entanto, a influência dessa pedra se manifesta
principalmente no fortalecimento do intelecto e da memória, ao mesmo tempo em
que desenvolve a eloquência.
Usando uma à vista, uma taurina se destacará de todas as demais mulheres
de um salão superlotado, pois a pedra lhe proporciona o brilho típico de Vênus,
que causa admiração nos homens e inveja nas mulheres.
HEMATITA:
Joias e peças feitas dessa pedra já foram localizadas em tumbas do Egito, em
escavações na Babilônia e em ruínas da América Central, sempre ligadas a
atividades religiosas ou místicas de alto grau de elevação.
Isso já é o suficiente para se entender porque ela é a pedra do signo de
Peixes. É uma pedra que apresenta um certo grau de dificuldade para ser polida,
simbolizando seus influenciados,
Não tem grandes preocupações espirituais, mas dá coragem e energia,
protegendo contra os perigos e as doenças. Com frequência peças trabalhadas de
hematita podem ser confundidas com a pérola negra.
Isso também reforça a natureza dúbia dos piscianos, que conseguem iludir
com facilidade ou até mesmo assumir com facilidade outros papéis na vida.
Simbolicamente, o pisciano é uma pessoa que pode e deve encontrar sozinha
seu caminho e seu destino. Para isso precisa de coragem, disposição e saúde,
coisas que sua pedra pode lhe oferecer.
OPALA:
Pela sua natureza, a Opala pode irradiar todas as cores, sendo, por isso, o
símbolo de tudo que é completo alcança a plenitude. Esse é o caminho que deve
nortear os nativos de Escorpião, pois são muitos os polimentos a serem feitos para
que consiga atingir o brilho total.
Essa pedra, assim como a natureza de Escorpião, necessitam de umidade

para manter suas cores, que brilham com intensidades diferentes, e realçam ainda
mais o caráter sedutor, erótico e emocional dessas pessoas, sempre sedentas de
vida.
Essa dualidade contida na pedra é o símbolo do grande desafio do
escorpiano, que precisa alcançar a plenitude espiritual, sem prejuízo de seu
magnetismo nem de sua materialidade.
Os nativos desse signo não encontram dificuldades para se sobressair à noite
ou em ambientes obscurecidos. Durante o dia, porém, devem portar sempre uma
joia contendo uma Opala branca, que seguramente lhe realçará a beleza e os
encantos.
PÉROLA:
Embora de natureza orgânica, é considerada entre as pedras que regem os
signos do Zodíaco. A pérola é formada dentro das conchas dos mexilhões que,
como se sabem, fecham-se firmemente, sendo difíceis de serem abertos, o que
explica claramente a natureza dos nativos de Câncer, sempre envoltos numa
carapaça protetora, de onde apenas saem quando se sentem totalmente seguras.
Donos de um mundo pessoal particular, dificilmente os cancerianos se abrem
para o mundo exterior, a não ser com raras pessoas que cativam sua confiança
quase que imediatamente.
Uma das particularidades dessa pedra e das pessoas influenciadas por ela é
que são perfeitas quando novas, mas a permanência por um tempo excessivo em
sua concha acaba tirando-lhes a forma, resultando no que se chama de pérolas
barrocas ou pérolas imperfeitas. Por isso, devem buscar o aperfeiçoamento
espiritual quando ainda jovens.
Da mesma forma como os pescadores de pérolas arriscavam suas vidas,
envolver-se com uma pessoa influenciada pela Pérola pode ser desgastante e nem
sempre emocionalmente compensador. Muito esforço tem que ser despendido
para retirá-la de sua concha e nenhuma garantia existe de que, uma vez fora dela,
consiga manter o fascínio e o brilho que exibia quando fechada.
RUBI:
Conhecido na Índia como o Senhor de Todas as Pedras, o rubi dificilmente é
encontrado em grandes peças, por isso os de grande quilate são mais caros do que
o diamante. Isso explica porque são a pedra de Leão, um dos signos mais
exuberantes e carismáticos do Zodíaco.
Seu poder, para esses nativos, é o de elevar seus pés da Terra e possibilitar
que atinjam níveis elevados espiritualmente, abrindo suas mentes e, ao mesmo
tempo, acentuando seu poder e sua ascendência sobre as demais pessoas.
Além de dar o desafio da superação e da elevação espiritual sobre a vaidade
e a atração da matéria, o Rubi aumenta a energia, reforça a coragem, desenvolve a
paixão e leva seus influenciados fatalmente à vitória ou a postos elevados.
Uma particularidade importante a respeito dessa pedra é que deve ser usada
sempre do lado esquerdo do corpo, na mão, em broches, mas jamais em pingentes
pendurados no meio do peito e à altura do coração.

JACINTO:
Já na Antiguidade, essa pedra vermelho-alaranjada fazia parte de joias das
coroas mais importantes. Uma de suas propriedades é mudar de cor para o azul,
quando submetida a uma temperatura de mil graus centígrados. Nada mais
significativo que sair de uma cor ligada ao sangue e à excitação para se
transformar no azul, cor do infinito.
Representam também a temperança e a sobriedade, características reais, mas
seu símbolo mais marcante é o do equilíbrio entre o espírito e a matéria, que
representa o grande desafio dos nativos de Balança.
A pedra lhes dá esse equilíbrio, necessário a um signo que costuma oscilar
de um extremo ao outro, sem se encontrar no meio-termo.
Acentuando a capacidade de penetrar no mundo espiritual com olhos
materiais, auxilia na busca de respostas e no encontro das soluções mais
inquietantes para esses nativos.
Sua água deve ser utilizada com restrições, pois costuma provocar
alucinações e projeções astrais nos librianos, desequilibrando sua delicada
harmonia. Usada com moderação, estimula a criatividade e a imaginação,
sugerindo imagens fantásticas e previsões incríveis.
SAFIRA:
Em suas tonalidades azul-clara e azul-escura proporcionam a seus
influenciados inocência, alegria, calma, concentração e atraem amigos fiéis e
prestativos. Mantém os nervos sob controle e acena com a possibilidade de
encontrar amor em sua forma mais pura.
Realça todos os bons atributos dos nativos de Virgem, sem se descuidar de
proteger sua saúde, pois algo que é sempre exigido desses nativos é a sua energia,
sua força, fé e coragem para enfrentar e superar os obstáculos em sua vida.
Apesar do azul simbolizar a eternidade, para os nativos desse signo a
promessa simbolizada na pedra não se encontra ao alcance da mão, mas após um
longo caminho, marcado por asperezas que apenas com as influências positivas
poderão ser superadas.
Os momentos de desânimo poderão se tornar frequentes na vida dessas
pessoas, se não buscarem, na força dessa pedra, a defesa contra a melancolia e
contra o desânimo.
Segundo a lenda, essa pedra desenvolve uma relação tão íntima com seu
possuidor que, na iminência de uma tragédia qualquer, ela muda de cor, avisando
antecipadamente.
Use a sua à altura do peito, diretamente em contato com sua pele. Habitue-se
a examiná-la com frequência, principalmente antes de uma viagem ou da
realização de qualquer coisa que lhe ofereça algum risco, se você é nativo de
Virgem.
TOPÁZIO:
As cores mais comuns do topázio são o azul e o vermelho. O de cor violeta é

um tanto raro e, justamente por isso, são os mais poderosos amuletos e talismãs
para os nativos de Sagitário, que encontram neles a força para desenvolver sua
capacidade criadora em todos os sentidos, promover seu crescimento espiritual e
dar-lhes o reconhecimento merecido pelas suas obras.
A capacidade de se relacionar dos nativos desse signo demonstram seu
desprendimento e sua generosidade, necessitando de uma proteção eficiente
contra os falsos amigos, a inveja, a cobiça, os trabalhos obscuros, estimulando sua
calma, sua sanidade e sua lucidez.
Sua água, tomada antes de dormir, dá um sono tranquilo e reparador,
repondo as energias. Para aqueles que desejam ou precisam manter a castidade, a
pedra estimula essa virtude, fortalecendo o espírito para enfrentar as tentações e
as provações.
Durante as tempestades os sagitarianos não devem usar essa pedra, pois isso
os torna inquietos e aumentam extraordinariamente sua potência, sua clarividência
e sua eloquência.
TURQUESA:
A Turquesa azul-esverdeada é a pedra por excelência de Capricórnio, pois
mescla admiravelmente a cor desse signo, o verde, com a do infinito, o azul,
mostrando em si o desafio conferido a esses nativos, realistas em excesso e com
os pés presos por demais à Terra.
A visão do azul, simbolizando o infinito, presente na pedra, estimula a
elevação espiritual que certamente vai levar esse signo dedicado ao trabalho e ao
cumprimento da missão ao encontro de seu verdadeiro destino. Essa simbologia já
era conhecida e empregada pelos egípcios que afirmavam que a Turquesa definia
o ponto onde o Sol encontrava a Terra.
Trata-se de uma pedra sensível, excelente para quebrar a rigidez desse signo
que encontra dificuldades em fazer amigos. A Turquesa, como outras pedras, tem
a propriedade de mudar de cor, quando seu portador está prestes a adoecer ou
corre algum tipo de perigo. Para o capricorniano desconfiado e racional, a pedra
pode ser o sua grande amiga e companheira. Para isso, ela deve ser presenteada e
jamais adquirida pessoalmente.
PLANTAS
AVELEIRA:
O fruto dessa planta identifica muito bem os nativos de Câncer, protegidos
por uma couraça que precisa ser rompida para que o âmago, nutritivo e saudável,
possa ser aproveitado.
Essa busca pelo interior do fruto, da mesma coisa que em relação aos
cancerianos, não se processa de forma natural, mas exige insistência e
determinação. Caso contrário, a casca permanece fechada e o fruto, inaproveitado.
A Aveleira é reconhecida pelos povos da Europa como o símbolo da
fertilidade, da constância e da paciência, embora também tida como associada à
magia e à luxúria.

BÉTULA:
A Bétula é considerada pelos povos dos países frios como a Árvore Sagrada
ou o eixo do mundo, utilizada nas iniciações dos xamãs ou curandeiros antigos.
Posta no centro das tendas, ela saía por uma abertura no alto, simbolizando seu
papel de canalizadora de energias do Sol e da Lua para a Terra e para as pessoas
sobre as quais exercia sua influência.
Ela ligação com os mistérios do céu é bem típica dos nativos de Peixes, que
se deixam fascinar pelos mistérios sobrenaturais, que procuram entender e
praticar.
Utilizada em rituais mágicos de toda sorte, desde preparar um defunto para
sua longa viagem, como atrair espíritos protetores para uma casa, a Bétula, antes
de mais nada, simboliza o desconhecido, que é e sempre será o fascínio das
pessoas de Peixes.
CARVALHO:
Em todos os tempos e em todas as culturas, sempre foi atribuído ao Carvalho
o caráter de árvore sagrada, desde a Grécia até os tempos modernos, passando
pelos druidas gauleses que viveram há mil anos atrás.
Sua simbologia mais contundente é a de um raio que simboliza a majestade
de Zeus. Esses atributos de majestade, realeza, força, potência, popularidade,
longevidade e outros, atribuídos a essa planta, também o são às pessoas do signo
que lhes é afeto, o de Leão.
Da mesma forma como o Carvalho considerado o eixo do mundo, assim
também há de ser com os leoninos, sempre ocupando posições de destaque e
representatividade.
A nobreza da árvore contagia seus influenciados, que sem esforço algum se
destacam entre os demais pelo porte, pela presença física e pela personalidade
magnética.
ESPINHEIRO:
E espinho evoca a ideia dos obstáculos que há na face da Terra e que
precisam ser enfrentados e superados. O nativo de Carneiro, que transborda
agitação e combatividade, encontra nessa simbologia as guerras que seu gênio
guerreiro precisa combater para se sentir estimulado e vivo.
A mesma simbologia é encontrada nas crenças e ritos antigos, que
consideravam a terra bruta uma terra de espinhos, à espera de ser cultivada.
É o desafio do pioneirismo, que chama os nativos de Carneiro, ao mesmo
tempo que os fazem olhar para dentro de si mesmos e perceber que interiormente
precisam se aprimorar.
MACIEIRA:
A simbologia dessa árvore é totalmente coerente com a natureza do signo
que ela influencia. Tida como a Árvore da Vida ou Árvore do Conhecimento,
representa a ambivalência dos nativos de Balança, que oscilam entre o

conhecimento que pode elevá-los à condição de divindade ou rebaixá-los à
condição de exilados do Paraíso.
Isso ocorre não apenas na tradição cristã, mas se faz presente também nas
tradições celtas e escandinavas, onde o fruto da macieira é tido como o fruto da
Magia e da Revelação.
O sentido unificador também está presente em inúmeras lendas a respeito
dessa árvore, que sintetiza o destino e o equilíbrio finais, como nas lendas galesas,
que falam da Ilha de Avalon, também conhecida como Pomar de Macieiras, onde
repousavam as almas dos reis e heróis.
NOGUEIRA:
A simbologia mais comum ligada a essa planta é a da fecundidade,
caracterizando-a como produtiva e ativa. As pessoas sob sua influência devem,
antes de mais nada, procurar desenvolver, assim como essa planta, a previdência,
preparando-se para os maus momentos que, sem dúvida, enfrentarão pela vida, até
atingirem seus objetivos.
A nogueira liga-se também ao dom da profecia, tornando seus influenciados
pessoas de extrema sensibilidade, quando se sentem seguros para assumir suas
habilidades de clarividência.
A solidez com que se agarra à Terra e espalha a copa frondosa ao redor
demonstra muito bem o perfil dos nativos desse signo, sempre estendendo sua
proteção aos que os cercam.
OLIVEIRA:
O simbolismo mais forte dessa árvore é o do Paraíso dos Eleitos e dos BemAventurados, centralizadora de todos os caminhos e fim de todas as buscas.
Nenhuma outra poderia ser mais significativo para os nativos de Gêmeos,
signo marcado pela dualidade e pela indecisão. Essa árvore os conduz à reflexão e
à maturidade, tão necessárias a suas vidas marcadas pela superficialidade e pela
confusão.
Simboliza também a grande missão dos nascidos nesse signo, que é a de
superar as próprias limitações para espalhar a paz e a harmonia ao seu redor. Isso
porque, na tradição islâmica, essa árvore representava ao mesmo tempo o Homem
e a Luz.
Tida como abençoada, indica aos geminianos que a fé e a crença pura e
simples podem ser a resposta para seus questionamentos e suas confusões.
PESSEGUEIRO:
O entusiasmo e a busca quase que desordenada de conhecimentos encetada
pelos nativos de Sagitário encontra nessa árvore seu simbolismo e sua lição mais
puros, ensinando que apenas aquele que sabe domar suas paixões e superar suas
vaidades consegue atingir a sabedoria.
Demonstra também o enorme potencial de seus influenciados, que pode
permanecer em hibernação, até o momento de ser despertado, o que somente
acontece no momento certo e na estação adequada.

Na China, essa árvore era considerada a Árvore da Imortalidade e da
Iluminação. Em outras culturas e através do tempo, atributos mágicos são
creditados a ela.
Seja como for, ela simboliza, para os sagitarianos, a iniciação ou o
renascimento, que passa por um processo profundo e às vezes demorado de
reflexão e aprendizado, antes de atingir a plenitude da luz.
PINHEIRO:
O Pinheiro é reconhecido em diferentes culturas como a árvore que
representa o poder vital, capaz de se sobrepor ao tempo com paciência e
perseverança.
Essas são, igualmente, características comuns aos nativos do signo de
Capricórnio, que encontram no trabalho constante e na dedicação a razão de suas
vidas, mantendo seus olhos sempre voltados ao futuro, enquanto superam
pacientemente um a um os obstáculos que os separa do seu objetivo ou do seu
destino final.
É símbolo, nos países orientais, da força inquebrantável que, a despeito dos
golpes frequentes, dos ataques, dos obstáculos e das quedas, forjou o caráter das
pessoas a ele ligadas.
ROSEIRA:
Em todas as culturas do mundo e em todos os tempos, a roseira sempre foi
considerada uma planta mística, símbolo da ressurreição e da imortalidade.
Seus frutos sempre foram dedicados à exaltação do amor em suas mais
diferentes graduações. Isso fica bem evidente na simbologia das rosas, desde o
branco até o vermelho, significando o amor puro e desinteressado ou a paixão
desvairada.
Nos meios esotéricos e nas tradições cristãs, a rosa é a taça onde se recolhe o
sangue de Cristo. Representa, por isso, as aspirações mais ocultas dos nativos do
signo de Touros, que lutam interiormente para se libertarem das tentações de
Vênus e no apego às coisas materiais, própria dos signos do Elemento Terra.
SALGUEIRO:
A simbologia dessa árvore é de suma importância para os nativos de
Aquário, sempre muito preocupados buscando a verdade com determinação,
mercê de uma inteligência acima da média que as fazem analisar tudo sob um
aspecto intelectualizado.
O salgueiro lembra o sofrimento e a morte, não como um fim, mas como
uma forma de renascer e de repartir-se, para conquistar a imortalidade.
Como se sabe, os galhos dessa árvore, quando desmembrados e enfiados na
Terra sem maiores cuidados, brotam, dando origem a novas árvores.
Esse parece ser o desafio que o aquariano se impõe: o de se dividir e espalhar
seus conhecimentos e seus princípios de Fraternidade e Igualdade, à custa da
própria individualidade.

VIDEIRA:
Tanto quanto essa planta é capaz de se transformar numa bebida ou saudável
ou perniciosa, assim também é a natureza dos nativos de Escorpião, que podem
chegar a extremos que vão da total solidariedade e ajuda ao próximo como ao uso
do próprio veneno pessoal para destruí-los.
O caráter sagrado e místico dessa planta remonta aos primórdios da
civilização, estando presente em todas as culturas. Assim como ela pode produzir
o vinho embriagador, seus influenciados são capazes de destilar sabedoria
apaixonante e cativante.
Para eles, o grande enigma que essa árvore lhes apresenta é encontrar em si a
força para conciliar os extremos, favorecendo a vida e evitando a degradação que
vem através dos excessos.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARAÍSO ASTRAL E INFERNO ASTRAL
Verificando suas anotações, deve estar surpreso(a) com tantas informações a
respeito de seu signo e de você mesmo. Ao longo de todos os nossos tópicos, você
deve ter anotado sempre as características do seu signo solar, do signo do seu
decanato ou do seu signo ascendente.
Em cada uma dessas etapas, você acrescentou não apenas as suas
observações, mas as observações das pessoas com as quais você convive.
Com isso, acreditamos que você deve ter em mãos, agora, o mais completo e
elucidativo horóscopo personalizado, feito especialmente para você e, o que é
mais importante, por você mesmo(a).
Antes de tirarmos nossas conclusões a respeito de tudo isso, vamos verificar
aquelas últimas informações que constam das características de seu signo.
Nas Ciências Ocultas, o Inferno não é tratado como se fosse um lugar onde
os pecadores pagam o seu pecado, em meio a tormentos, fogo, enxofre e espetos.
O sentido de Inferno é o de uma jornada de afastamento em relação à Luz ou à
evolução espiritual. Nesse sentido, o Inferno Astral, período zodiacal que
antecede ao mês do seu aniversário, é o período onde o afastamento da luz faz
com que os nativos de todos os signos mergulhem na escuridão astral, onde reina
a total desorientação.
Nesse período de transição, é importante buscar todas as influências e forças
positivas de seu signo para minimizar os efeitos perniciosos dessa etapa. Toda e
qualquer decisão importante devem ser evitadas e deixadas para serem tomadas a
partir do dia do seu aniversário.
Aspectos como sorte, doenças, tormentos interiores e as mais diversas
manifestações que visam explorar as suas fraquezas ocorrem nesse período. O
fortalecimento deve ser buscado nas influências que regem o seu signo, como a
pedra, o metal, o perfume, a planta e tudo o mais que puder anular efeitos
negativos contra você.
Em compensação, seis meses após o seu aniversário você tem o período de
seu Paraíso Astral, representado por um estado de graça total e em todos os

sentidos. Nesse momento, a força e a influência dos astros atingem o ponto
máximo sobre seu signo, beneficiando-o em tudo que empreender.
AS CASAS SOLARES
Você já tem as informações sobre os dias da semana, os dias do mês e lhe
faltam agora, para completar seu horóscopo, conhecer um pouco da mecânica das
casas solares em sua vida.
Há diversas formas de se calcular as Casas Solares de um signo e nisso os
astrólogos ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. A mais antiga e mais
aceita teoria, no entanto, estabelece as casas solares conforme a data de
nascimento.
Mesmo essa, para ser exata, demandaria cálculos complicados, mas apenas
para chegar a minúcias de minutos e segundos, que não nos interessam, porque
não afetam o principal.
Para calcular suas casas solares, simplesmente conte do dia do seu
nascimento até o dia anterior a ele do mês seguinte e assim por diante,
desprezando meses com vinte e oito, vinte e nove, trinta ou trinta e um dias.
Por exemplo:
Data de nascimento: 08 de janeiro.
Primeira Casa Astral: 08/01 a 07/02.
Segunda Casa Astral: 08/02 a 07/03.
Terceira Casa Astral: 08/03 a 08/04 e assim por diante.
Cada uma dessas casas astrais destacam um aspecto de sua vida,
privilegiando-o positiva ou negativamente. Nesses períodos em particular você
tem de utilizar as forças e influências de seu signo para acentuar o que é positivo e
explorá-lo ao máximo, ao mesmo tempo em que procura anular tudo que for
negativo.
É nesses períodos que você deve se preparar para as mudanças específicas
em cada área, os acontecimentos, os problemas, a vitória ou a derrota.
Anote, então, em seu Horóscopo Personalizado, os períodos de suas Casas
Astrais, calculados conforme explicado acima, bem como o que regem
especificamente.
Primeira Casa - Casa da Vida: empreendimentos pessoais, temperamento,
qualidades, defeitos e projetos para o futuro.
Segunda Casa - Casa dos Bens: bens materiais, fortuna, lucros, promoções,
emprego, compras e vendas importantes.
Terceira Casa - Casa do Sangue: família e parentes, tanto nas alegrias quanto
nas tristezas. Se o relacionamento é bom, o período é muito positivo.
Quarta Casa - Casa da Solidez: realização de sonhos, consolidação de
negócios, sociedades, contratos, terra, propriedades e viagens importantes.
Quinta Casa - Casa dos Filhos: fertilidade, fecundidade, gestação,
nascimento, educação, alegrias e tristezas, tudo envolvendo filhos.
Sexta Casa - Casa da Saúde: esta é a casa do sucesso em todos os sentidos,
bem como da saúde física e mental. Curas e distúrbios podem acontecer nesse
período. Período do Paraíso Astral.

Sétima Casa - Casa do Casamento: tudo que se relacionar a sua relação
amorosa, quer seja ou não formalizada, tanto no sentido de realização quanto no
de finalização.
Oitava Casa - Casa da Morte: lutas, obstáculos, problemas, acidentes,
operações cirúrgicas, bem como término abrupto de relacionamentos, sociedades,
com prejuízos ou não.
Nona Casa - Casa Divina: período da religiosidade, da dedicação às coisas
do espírito, da busca e do encontro por respostas. Delicado para pessoas místicas
ou fanáticas em excesso.
Décima Casa - Casa da Posição Social: sucesso, ascensão, glórias,
reconhecimento, prêmios, evidência e elevação. Casamento por interesse.
Décima primeira Casa - Casa dos Amigos: início ou fim de relacionamentos
com amigos. Indicado para pedir auxílio e proteção nos assuntos complicados.
Décima segunda Casa - Casa dos Inimigos: perseguições, desavenças, brigas,
escândalos e tudo de ruim que possa ocorrer no período do seu Inferno Astral.
CONCLUSÃO
Chegamos, assim, ao fim de nosso aprendizado que não vai torná-lo(a) um
astrólogo, mas lhe permitirá avançar muito na ciência da Astrologia.
As informações que tem em mãos são importantíssimas, porque podem ser
utilizadas para orientá-lo(a) melhor em sua vida diária, bastando, para isso,
consultar com frequência o seu Horóscopo Personalizado, ao mesmo tempo em
que combina essas informações com as informações atualizadas que colherá nos
horóscopos diários, publicados em jornais e revistas.
Uma das aplicações práticas mais comuns é verificar qual é o planeta que
está regendo o período e verificar, pelas suas características, que influências ele
exerce sobre as pessoas.
Com isso, saberá quando os seus signos (solar, decanato e ascendente) estão
em evidência, privilegiados pelos seus planetas regentes. Nesse momento,
considerando a sua Casa Astral, tudo que iniciar terá sucesso ou será levado a
bom termo.
Tudo isso sem nos esquecermos de que seus estudos poderão ser
complementados e enriquecidos com o Horóscopo Lunar ou Chinês, que
acrescentarão novas e importantes informações a seu respeito.
Procure saber um pouco sobre ele também.
O mais importante de tudo, no entanto, está em suas mãos agora, no seu
Horóscopo Personalizado. É o mais completo estudo já feito sobre você,
mostrando quais as forças e influências que agem para fazê-lo ser como é.
Ao mesmo tempo, o Horóscopo Personalizado lhe aponta os melhores
caminhos, as virtudes que terá de desenvolver para aproveitar ao máximo as
potencialidades de seu signo.
Os defeitos, que não surgem gratuitamente, mas são parte dessa força que
une o Céu e a Terra, influenciando as pessoas, tornaram-se muito claros para você
agora.

Para superá-los, basta desenvolver a sua humildade e aceitá-los, num
processo inicial de começar a lidar com eles, no sentido de corrigir-se e
aprimorar-se.
Nos primórdios, os Horóscopos eram feitos para os reis e mandatários de
todo o mundo, que buscavam neles o importante auxílio para tomar decisões que,
historicamente, mudaram o mundo e a sequência dos acontecimentos em diversas
ocasiões.
Possivelmente o mundo seria completamente diferente, se essas figuras de
destaque não tivessem recorrido aos astrólogos no seu tempo. Se estamos assim
hoje, poderíamos estar piores, pois as orientações recebidas foram sempre
positivas.
Hoje em dia, os Horóscopos se tornaram massificados e não podia ser de
outra forma. Não há como se fazer um Horóscopo para cada pessoa ou para cada
leitor.
No Horóscopo Personalizado, no entanto, você coleta as informações a seu
respeito, utiliza as informações do nosso manual, bem como as informações das
pessoas que convivem com você, formando, ao fim de tudo isso, um perfeito
painel de quem é você na realidade.
Não se deixe impressionar por esta ou aquela tendência ou característica de
seu signo. Nada é imutável, pois o ser humano é dinâmico e racional.
Ao longo dos capítulos, diversas sugestões foram apresentadas para serem
utilizadas, no sentido de reverter eventuais características de cada signo.
Basta você desejar realizar as mudanças e conseguirá. A força está em você
e, sabedor(a) dos seus defeitos e dificuldades, será muito mais fácil reverter os
aspectos negativos.
Lembre-se que você não está sozinho(a) no mundo. Você tem seus parentes e
amigos em quem se apoiar para realizar as mudanças necessárias. Afinal, se você
mudar para mulher, eles serão os primeiros a demonstrar sua satisfação.
Para terminar, sempre que precisar de energias, cerque-se do máximo
possível de características de seu signo (Anjo, Elemento, Dia e Número de Sorte,
Local, Cor, Metal, Pedra, Planta e Perfume), num local confortável, e faça alguns
instantes de meditação ou de recolhimento em silêncio.
Olhe fixamente para um ponto onde haja a representação de sua cor. Relaxe
o corpo e se concentre na cor. Tente não pensar em nada, a não ser no seu verbo
de força. Respire cadenciadamente.
Inicialmente, repita-o seguidamente apenas mentalmente. Depois sussurre-o
e, em seguida, vá aumentando o tom de voz, até poder repeti-lo com firmeza e
decisão.
Deixe que esse som ecoe em sua mente e se espalhe pelo seu corpo, como se
fosse uma corrente de energia. Mantenha a respiração sempre cadenciada e não
deixe que sua voz traduza raiva, excitação ou qualquer outra emoção negativa.
Apenas firmeza, decisão e fé.
São os seguintes seus verbos de força. Use-os sempre que precisar de energia
ou de força interior.
Áries: QUERO.

Touro: TENHO.
Gêmeos: VOU.
Câncer: SINTO.
Leão: SOU.
Virgem: ANALISO.
Balança: AMO.
Escorpião: DOMINO.
Sagitário: VEJO.
Capricórnio: POSSO.
Aquário: SEI.
Peixes: ACREDITO.
Aproveite, agora, a Força e a Influência dos Astros em sua vida, através do
seu Horóscopo Personalizado, nas Dicas e Conselhos Astrológicos que,
esperamos, seja o complemento para você explorar ao máximo toda a sua
potencialidade.
Através deles você poderá lidar com uma das características mais fortes de
seu signo, crescendo espiritualmente no caminho da perfeição que todos
buscamos.
DICAS E CONSELHOS ASTROLÓGICOS
ÁRIES: CONTROLE SEU GÊNIO!
Os nativos de Áries têm um gênio muito forte e uma personalidade confiante
e orgulhosa. Por outro lado, têm na impaciência um de seus principais problemas.
Quando perdem a paciência, podem se tornar temperamentais, explodindo por
qualquer coisinha.
Isso se deve principalmente à cor do signo, que é o vermelho. Para que os
nativos de Áries mantenham seus nervos sob controle, devem evitar usar essa cor
durante o dia, já que à noite eles brilham com ela.
Como um complemento desse conselho, um anel de ferro, usado no dedo
mínimo da mão esquerda, é um poderoso dissipador das energias coléricas.
Os casos mais graves podem ser solucionados com uma pulseira de ferro, no
pulso esquerdo, feita de forma que tenha duas pontas, que não deverão ser
fechadas.
TOURO: MANTENHA A TRANQUILIDADE
A característica mais marcante de Touros é sua tranquilidade, só que sempre
mantida precariamente. Quando o tiram do sério, ele se transforma numa fera
perigosa, o que é agravado pelo seu orgulho próprio muito forte.
Com persistência e ponderação ele consegue tudo em sua vida. Para isso,
deve buscar energias no seu elemento, que é o Terra. Toda sexta-feira, durante o
dia, os nativos desse signo devem acender uma vela verde-claro, num pires da
mesma cor, perfumando-a com almíscar.
Nos momentos mais críticos da vida, onde sua tranquilidade seja ameaçada,
esses nativos se tornam mais controlados usando anéis de cobre nos dedos médios

das duas mãos.
GÊMEOS: PERSISTÊNCIA É O SEGREDO DO SEU SUCESSO
Uma característica interessante do nativo desse signo é se dedicar a duas ou
mais coisas ao mesmo tempo, mas não conseguir dar-lhes continuidade e concluílas.
Essa inconstância pode tirar o brilho de seu espírito comunicativo e de sua
inteligência sempre cativante.
Para se dedicar a suas tarefas com persistência, dando-lhes continuidade, é
preciso que o nativo de Gêmeos use sempre pelo menos uma peça de roupa cinza.
Nas noites de quarta-feira, antes de dormir, queimar erva-doce e flor-docampo, com algumas gotas de lavanda, em brasas vivas, perfumando o aposento.
CÂNCER: CHEGA DE CAPRICHOS
As pessoas do signo de Câncer são muito sensíveis e bondosas, dispondo-se
a ajudar quem precise delas. O que pode atrapalhar essa sua característica, no
entanto, é seu caráter caprichoso, muito receptivo às influências da Lua.
Não há como fugir dessa influência. Os nativos desse signo têm que aprender
a controlar seu gênio caprichoso e, para lembrá-los disso, devem usar um anel de
prata com uma pérola branca, no dedo anular da mão esquerda.
Só que é preciso um pequeno ritual, antes de passar a usar o anel. É preciso
queimar uma parte da pérola na chama de uma vela branca, numa segunda-feira,
pouco antes do sol nascer.
Sempre que olhar para aquela pérola manchada, deve se lembrar de como
seu caráter alvo se mancha, quando sujeito à chama de um capricho tolo.
A partir dos quarenta anos, não é mais preciso usar o anel.
LEÃO: O ORGULHOSO A TERRA COBRE
O orgulho, natural de Leão, dá aos nativos desse signo uma pose toda
própria, que muitos podem considerar como uma forma de menosprezar as outras
pessoas.
Isso pode parecer assim à primeira vista, pois a simpatia e a franqueza desses
nativos são reconhecidas.
Uma tendência ao exagero pode, porém, tornar isso muito acentuado nesses
nativos, comprometendo seus relacionamentos, pois isso afasta as pessoas e
afasta-os do convívio com os outros.
Para controlar isso, evitar usar joias com rubi durante o dia e apenas usar o
perfume do signo à noite. Antes de dormir, acender um incenso feito com sândalo
e cravo. Se não encontrar um com essa mistura, acender um de cada.
VIRGEM, A MELANCÓLICA
O nativo desse signo é um ser afável, amante do lar, fiel no amor, mas muito
sujeito a crises de melancolia. Como seu elemento é Terra, ele tem força de
vontade suficiente para superar suas deficiências e não se deixar abater pelo
pessimismo.

Para combater suas crises de melancolia, o nativo de Virgem deve usar roupa
de cama onde predomine a cor azul. Toda quarta-feira, ao escurecer, acender três
velas azuis, disposta num triângulo, com uma verbena no centro.
Quando as velas se apagarem, pôr essa flor sob seu travesseiro e, no dia
seguinte, jogá-la em água corrente ou num jardim.
BALANÇA: GÊNIO ARTÍSTICO
Os nativos desse signo já nascem com talentos artísticos definidos,
precisando apenas desenvolvê-los. Para isso, esbarram numa característica própria
do signo, que é a de ser pessimista e sujeito a crises nervosas.
Manter isso sob controle é uma tarefa árdua para o nativo de Libra, mas ela
pode ser facilitada com o uso constante de um anel de bronze no dedo indicador
esquerdo, sempre que for praticar sua arte.
Nas sextas-feiras, queimar rosas, jasmim e alfazema num defumador em seu
quarto ou acender incensos com essas fragrâncias.
ESCORPIÃO: CHEGA DE VINGANÇAS
Brincar com um nativo desse signo pode não ser uma boa pedida, pois ele
dificilmente esquece uma ofensa e é capaz de elaborar cuidadosamente seu ato de
vingança.
Quando o faz, costuma expor seus desafetos ao ridículo, coisa que lhe dá
muita satisfação.
Para manter esse gênio sob controle, devem se abster de usar a cor do signo,
que é o vermelho-escuro. Ao invés disso, devem optar pelo verde e pelo azul, que
caracterizam seu elemento, a Água.
SAGITÁRIO, CHEIO DE ENTUSIASMO
Uma das características do signo do Sagitário é seu entusiasmo pela vida,
coisa que o torna uma pessoa com um bom relacionamento social e lhe garante
muita popularidade.
Esse entusiasmo, no entanto, pode ser afetado por uma tendência que o
Sagitário tem de ser inconstante em seus projetos. Se você já percebeu que é
assim e deseja reformular sua maneira de ser, faça o seguinte ritual, uma vez por
ano.
No mês de novembro, na primeira quinta-feira do mês, após as 21:00 horas,
prepare uma defumação, pondo brasas vivas numa vasilha de estanho, sobre um
suporte de pedra, queimando especiarias e folhas de pessegueiro.
Deixe debaixo de sua cama, com a janela aberta, até cessar a fumaça. No dia
seguinte, jogue o que restou em água corrente.
Repita anualmente.
CAPRICÓRNIO: ABRA-SE PARA O MUNDO
Uma das características principais do signo de Capricórnio é ser muito
introspectivo e até solitário, concentrando-se demais em seu trabalho e
esquecendo-se de viver.

Com isso deixa de lado seus amigos, a família e os filhos, que se sentem um
tanto abandonados diante dessa que é uma das marcas registradas desse signo.
Para levantar o astral e dar um pouco mais de ousadia para Capricórnio,
facilitando-lhe a difícil tarefa, para ele, de se relacionar com pessoas, existe um
ritual apropriado.
No mês de Janeiro, no primeiro sábado do mês, pouco antes do escurecer,
preparar um banho de água quente, acrescentando à banheira óleos e resinas
vegetais, juntamente com um pedaço de chumbo.
Relaxar o corpo por algum tempo, depois enxugar-se com uma toalha verdeescura e vestir uma roupa dessa mesma cor.
AQUÁRIO: NERVOS À FLOR DA PELE
Os nativos do signo do Aquário têm uma predisposição natural para sofrerem
de problemas nervosos. Isso tira deles toda a disposição para se dedicar ao
trabalho que costuma desenvolver em favor dos menos favorecidos, pois se trata
de um signo benfeitor.
Sua atuação em favor da coletividade só vai deslanchar, quando ele
conseguir manter sob controle seus nervos e, para isso, deve fazer um ritual muito
simples, embora o elemento principal seja um tanto difícil de ser conseguido.
Todo o esforço nesse sentido vale a pena, porém. O segredo de manter os
nervos sob controle é usar, num pingente à altura do peito, uma água-marinha
num pingente de alumínio bruto.
PEIXES: SIGNO DA FÉ E DA RELIGIOSIDADE
Os nativos desse signo têm uma predisposição para tudo aquilo que se
relaciona à fé, à religiosidade e até o misticismo. Possuem uma faculdade natural
para a mediunidade e necessitam desenvolver seus dons nessa área, para não
serem envolvidos por pessoas de má índole, que tendem a direcionar esse dom de
modo equivocado.
Esse trabalho a ser desenvolvido pelos nativos do Peixes se torna muito mais
fácil e acessível para eles se usarem, no dedo indicador da mão direita, um anel de
platina com uma hematita incrustada.
Seus estudos sempre serão melhor aproveitados quando realizados na quinta-feira.
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