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EDITORIAL

Estimados leitores,
abrimos as páginas do nosso Jornal 
Astrológico 4 Estações com um novo visual e 
novos temas. Nestas duas edições, Primavera/
Verão, apostamos em artigos de investigação 
astrológica e temas ligados às respetivas 
temáticas.

Pretendemos nestas edições levar ao público 
a linguagem astrológica de forma divertida 
com o novo Quiz Astrológico e um Jogo de 
Palavras tornando a temática divertida.

Novos autores, membros da nossa Associação 
dedicaram seu estudo e pesquisa a temas 
bem atuais e uma linguagem diretiva de 
forma a que todo o leitor possa ter acesso à 
profundeza do tema.

Novos parceiros e novos leitores num novo 
jornal seguindo o princípio da política interna 
da nossa Associação: cumprir com os nossos 
estatutos levando ao público a informação 
credibilizada.

Esperamos continuar a surpreender colocando 
o leitor nas diferentes formas da abordagem 
astrológica em cada Estação.

Diretora Editorial
ISabel Guimarães
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OS INGRESSOS DO SOL

O ingresso do Sol em Carneiro a 20 de março 
às 16:15 em Portugal direciona a um maior 
aprofundamento na forma de se exprimir, 
aumentando a sensibilidade e a dificuldade 
na tomada de iniciativa. O aspeto do trígono 
do Sol a Júpiter beneficia o apoio dos outros 
e a capacidade de poder evoluir em situações 
de crise.
A força na ação de Marte, regente de 
Carneiro, em conjunção a Saturno no signo 
de Capricórnio na área de vida V, indica uma 
maior iniciativa estruturada, sugerindo novos 
projetos e ideias que conduzem a um maior 
foco no trabalho. Apesar das estruturas 
poderem sofrer alguns cortes levando a limites 
de gastos, denota-se resiliência na superação 
de situações difíceis.

Ao longo deste período, os investimentos 
podem estar mais dificultados pela 
dificuldade na clareza dos pensamentos. 
É importante superar a falta de confiança 
mental, procurando um modelo de clareza 
e de eficiência intelectual. A intuição e 
perceção podem ser comprometidas devido 
à informação excessiva que pode não trazer 
beneficio para a concretização de objetivos, 
ou seja, dificulta o foco.
O ascendente em Virgem, com o regente 
em conjunção exata a Vénus, sugere bons 
momentos para socializar, comunicar o 
que sente, levar compreensão aos outros e 
valorizar as pessoas que o rodeiam.
Estas predisposições poderão ser sentidas 
até ao ingresso do Sol em Touro a 20 de abril 
às 4:12 em Portugal.

CARNEIRO MARÇO 2018
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PARABENS!
6 ANOS

24/03/2018
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EFEMÉRIDES

  

  Hora legal  Hora legal
  Lisboa   Rio de Janeiro
     
Sol  29° 19’ Peixes  29° 27’ Peixes
Lua  29° 22’ Carneiro                     01° 04’ Touro      
Mercúrio   16° 17’ Carneiro                   16° 20’ Carneiro
Vénus  16° 09’ Carneiro  16° 18’ Carneiro
Marte  01° 19’ Capricórnio 01° 23’ Capricórnio
Júpiter  23° 02’ Escorpião Rx 23° 02’ Escorpião Rx
Saturno  08° 27’ Capricórnio 08° 27’ Capricórnio
Urano  26° 50’ Carneiro  26° 50’ Carneiro
Neptuno  14° 30’ Peixes  14° 31’ Peixes
Plutão  21° 00’ Capricórnio 21° 00’ Capricórnio

Posicionamentos para dia 
23/03/2018 às 00:00

  

Dia 
        
20/03
22/03
23/03
31/03

14/04
15/04
16/04
17/04
18/04
20/04
21/04
22/04
24/04
30/04
13/05
15/05

16/05
19/05
21/05
29/05
30/05

Efemérides para Março - Maio

Posicionamento  
       
Ingresso de Sol em Carneiro
Mercúrio Estacionário em Carneiro
Mercúrio Retrogrado em Carneiro
Ingresso de Vénus em Touro
Lua Cheia a 10º44’ Balança
Mercúrio Direto em Carneiro
Mercúrio Direto em Carneiro
Lua Nova a 26º02’ Carneiro
Saturno Estacionário em Capricórnio
Saturno Retrogrado em Capricórnio
Ingresso de Sol em Touro
Plutão Estacionário em Capricórnio
Plutão Retrógrado em Capricórnio
Ingresso de Vénus em Gémeos
Lua Cheia a 09º38’ Escorpião
Ingresso de Mercúrio em Touro
Ingresso de Úrano em Touro
Lua Nova a 24º36’ Touro 
Ingresso de Marte em Aquário
Ingresso de Vénus em Caranguejo
Ingresso do Sol em Gémeos
Lua Cheia a 08º10’ Sagitário
Ingresso de Mercúrio em Gémeos

Hora Legal
Lisboa/Rio de Janeiro        
16:15/13:15
00:19/21:19 (21/03)
00:18/21:18 (22/03)
05:53/02:53
13:36/09:36
10:21
10:20
02:57/22:57(15/04)
02:47/22:47 (16/04)
02:46/22:46 (17/04)
04:12/00:12
16:26/12:26
16:25/12:25
17:39/13:39
01:58/21:58
13:40/09:40
16:16/12:16
12:47/08:47
05:54/01:54
14:10/10:10
03:14/23:14 (20/05)
15:19/11:19
00:48/20:48 (29/05)

Nascida a 26 de Junho de 1982, 
licenciada em Educação de 
Infância. De Setembro de 2011 a 
Setembro de 2014 realizou com 
mérito o curso de Formação 
em Astrologia nas Faces 
Isabel Guimarães. A convite de 
Isabel Guimarães, acabou por 
integrar o projeto embrionário 
da ASPAS estando presente na 
sua fundação em 2012, fazendo 
atualmente parte dos orgãos 
sociais da Associação Portuguesa 
de Astrologia como Secretária da 
Direção.

Inês Miranda 
Membro 06

  

Dia 
        
12/06
13/06

18/06
19/06
21/06
25/06
26/06
28/06
29/06
09/07
10/07

13/07

22/07
25/07
26/07
27/07

06/08
07/08

11/08

13/08
18/08
19/08
23/08
26/08

27/08
05/09
06/09

09/09

11/09

Efemérides para Junho - Setembro

Posicionamento  
       
Ingresso de Mercúrio em Caranguejo
Ingresso de Vénus em Leão
Lua Nova a 22º44’ Gémeos
Neptuno Estacionário em Peixes
Neptuno Retrogrado em Peixes
Ingresso do Sol em Caranguejo
Marte Estacionário em Aquário
Marte Retrógrado em Aquário
Lua Cheia a 06º28’Capricórnio
Ingresso de Mercúrio em Leão
Júpiter Estacionário em Escorpião
Ingresso de Vénus em Virgem
Júpiter Direto em Escorpião
Eclipse Solar Parcial
Lua Nova a 20º41’ Caranguejo
Ingresso do Sol em Leão
Mercúrio Estacionário em Leão
Mercúrio Retrógrado em Leão
Eclipse Lunar Total
Lua Cheia a 04º44’ Balança
Úrano Estacionário em Touro
Ingresso de Vénus em Balança
Úrano Retrógrado em Touro
Eclipse Solar Parcial
Lua Nova a 18º41’ Leão
Ingresso de Marte em Capricórnio
Mercúrio Estacionário em Leão
Mercúrio Direto em Leão
Ingresso de Sol em Virgem
Marte Estacionário em Capricórnio
Lua Cheia a 03º12’ Peixes
Marte Direto em Capricórnio
Saturno Estacionário em Capricórnio
Ingresso de Mercúrio em Virgem
Saturno Direto em Capricórnio
Ingresso de Vénus em Escorpião
Lua Nova a 17º 00’ Virgem
Ingresso de Marte em Aquário

Hora Legal
Lisboa/Rio de Janeiro        
20:59/16:59
22:54/18:54
20:43/16:43
00:27/20:27 (17/06)
00:26/20:26 (18/06)
11:07/07:07
22:05/18:05
22:04/18:04
05:52/01:52
06:16/02:16
18:03/14:03
03:31/23:31 (09/07)
18:02/14:02

03:47/23:47(12/07)
22:00/18:00
06:03/02:03
06:02/02:02

21:20/17:20
17:50/13:50
00:27/20:27 (06/08)
17:49/13:49

10:57/06:57
03:13/23:13 (12/08)
05:25/01:25
05:24/01:24
05:08/01:08
15:05/11:05
12:56/08:56
15:04/11:04
12:09/08:09
03:38/23:38 (05/09)
12:08/08:08
10:25/06:25
19:01/15:01
01:55/21:55 (10/09)
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LUA FORA DE CURSO

A Lua fora de Curso ou Lua Vazia é o período no qual o 
satélite natural da terra transita nos últimos graus de um 
signo sem criar nenhum aspeto Ptolemaico. Muitos estudos 
revelam que não precisa de estar no último grau, bastando 
não fazer qualquer aspeto maior. Desta forma, a Lua faz um 
último aspeto maior com outro planeta e fica fora de curso até 
voltar a fazer um aspeto maior. A duração deste período pode 
ser de minutos ou de horas.

O primeiro astrólogo a popularizar a Lua Fora de Curso foi o 
americano Al Morrison que observou que grande parte das 
ações empreendidas enquanto a Lua está fora de curso, por 
alguma razão, tendem a falhar nos seus resultados.

Neste intervalo de tempo variável, tudo o que é iniciado e 
que exija uma atitude mais objetiva, tende a ser dúbio e 
permeável a falhas. Dada esta tendência, será de evitar iniciar 
novos projetos, fazer acordos, tomar decisões importantes, 
adquirir bens que exijam maior investimento, vendas, 
empreendimentos, assinaturas de contratos, etc.

Assim, o ideal será aproveitar o período de Lua Fora de Curso 
para atividades que exijam um foco mais subjetivo como 
relaxamento, reflexão, meditação e expressão artística.

MARÇO 2018 ABRIL 2018
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Qual seria a inscrição na 

lápide de um virginiano?

Por favor, manter limpo!

Porque é que o nativo de 

Balança atravessou a rua?

Para ver a nova coleção Outono-

Inverno da loja mais requintada das 

redondezas.

UM OLHAR 

SISTÉMICO DA 

ASTROLOGIA

As histórias familiares têm uma importância fundamental na 
vida de todas as pessoas. Representam o guião da existência 
através do passar do tempo, as recordações de experiências dos 
antepassados por meio das chamadas “lealdades invisíveis”, 
que reaparecem no aqui e no agora dos descendentes 
recriando uma parte desse passado no destino atual.
A Astrogenealogia permite realizar uma exploração profunda e 
apaixonante de memórias familiares que trazemos connosco, 
através dos quatro elementos que são predominantes no 
mapa astrológico.
Assim, podemos obter a informação da sombra familiar 
que rege aquelas repetições, armadilhas psicológicas a que 
estamos expostos. Isto é possível por meio do cálculo do 
“SIGNO OCULTO”. O signo oculto foi uma descoberta que 
fiz, ao longo de 12 anos de investigação sobre os efeitos e as 
representações do signo resultante da memória significativa 
da carta natal. Também lhe chamo mensageiro da memória 
sistémica.
Cabe destacar que, dentro do mapa astrológico, podemos 
observar a intervenção dos diferentes protagonistas da família 
relacionados com os arquétipos planetários.
Por exemplo, a rica e rigorosa figura do planeta Saturno, 
permite-nos compreender o papel que é desempenhado 
pelos avós na nossa história familiar. O Sol e a Lua mostram 
como nós vivemos as nossas relações com o pai e a mãe. As 
conexões com os homens da família (Marte) e as mulheres 
(Vénus) podem ajudar a entender os conflitos, repetições 
e modelos de parceria que, de alguma forma, aparecerão no 
presente.
Trata-se de uma linguagem sistémica realizada nas bases 
da Astrologia que, sem dúvida, permite a um especialista 
conseguir a resolução de bloqueios, resistências e experiências 
que, muitas vezes, não se detetam num olhar quotidiano.
Ao longo dos meus estudos fui procurando um modelo, um 
método para ajudar os consultores a encontrar resoluções 
curadoras dos problemas sistémicos presentes no mapa 
astrológico.
Denominei este modelo de trabalho pessoal de “Movimentos 
de Esferas Internas”. Hoje em dia, graças a este modelo, os 
astrólogos profissionais podem contar com uma valiosa 
ferramenta de trabalho terapêutico que ajuda a resolver os 
processos detetados no estudo astrogenealógico das pessoas 
que procuram esta terapia numa consulta.
Mais do que considerar a astrologia como um evento de 
técnica preditiva, os estudos do sistema familiar e tudo o 
que está relacionado com a compreensão humana dão uma 
interpretação profunda sobre o motivo real e os processos 
de desenvolvimento existencial, movimentos da alma do 
personagem.

Enzo de Paola 
Membro 338

Formado em Psicologia 
Clínica, estudou Astrologia a 
partir dos treze anos, obteve 
a Certificação da Federação 
Americana de Astrólogos em 1991, 
trabalha há 30 anos no campo 
astrológico. Criador e Fundador 
dos Congressos Nacionais 
da Astrologia na Venezuela. 
Fundador e ex-presidente da 
Federação Venezuelana de 
Astrologia (FEVA). Fundador 
e Presidente da Aliança 
Venezuelana de Astrologia - 
ALVA. Terapeuta, Constelador 
familiar certificado pelo Instituto 
Bert Hellinger da Venezuela e 
Hellinger Sciencia. Criador da 
sua própria técnica terapêutica: 
Movimento de Esferas Internas 
(MEI) em Astrogenealogia. Autor 
de 3 livros publicados e criador 
do Software de Astrogenealogia 
único no mundo.
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“O Mapa Astral mostra-nos a posição correta 
dos astros e dos signos do Zodíaco em relação 
à Terra. Tudo no Universo está em movimento, 
todos os Astros do nosso sistema solar estão em 
constante movimento. Esta dinâmica dos planetas 
é a responsável por todo o tipo de influências que 
a humanidade recebe. Sejam influências positivas, 
negativas, transformações, vitórias, fracassos, 
etc. Os estudos comprovam que as influências 
astrológicas são determinantes na história de toda a 
humanidade. Da mesma forma que atingem o Macro, 
as influências planetárias também atingem o Micro, 
ou Microcosmos chamado Homem. No Momento 
exato do nascimento de uma criança, os Astros 
lançam sobre elas todas as características, por isso 
vemos que pessoas nascidas sob um mesmo signo 
poderão ter características na sua personalidade 
semelhantes.” 1

A ASTROGENEALOGIA fala dos princípios 
astrológicos e dos seus significados, permitindo 
ter acesso à história familiar e aos arquétipos 
geracionais que estão presentes no percurso da 
vida.
Os elementos comuns no inconsciente coletivo são 
chamados de arquétipos, ideias e imagens herdadas 
para responder ao mundo de diversas maneiras.
Desta maneira, as experiências dos ancestrais 
modelam a própria experiência do mundo não só 
através da herança cultural, tradições, costumes, 
mas também através da genética.
Segundo afirma Carl Gustav Jung a “visão torna-
se clara somente quando olharmos para dentro do 
nosso coração. Quem olha para fora, sonha. Quem 
olha para dentro, desperta.”.
Na astrologia sistémica é possível olhar para a rede 
e sistema onde nos encontramos, isto é, a história 
familiar, através de ligações astrológicas e das suas 
relações com os símbolos sistémicos.

“O Amor é terapia, no mundo não há nenhum outro tratamento senão o 
Amor. É sempre o Amor que cura, porque o Amor faz-nos inteiros.”

Bert Hellinger

FORMAÇÃO INTERNACIONAL  

MASTER EM ASTROGENEALOGIA

ESPAÇO

ESTUDANTE

ASTROLOGIA

“Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta.” Carl Gustav Jung

ASTROGENEALOGIA
Desde as épocas mais remotas que o Homem teve a necessidade de 
entender e perceber o mundo que o rodeia, procurando e compreendendo 
aspetos que permitissem aumentar o seu próprio conhecimento.
Desta forma, ao longo de toda a história e em todas as civilizações, o 
olhar e busca nos céus foram essenciais para interpretar a correlação 
entre o micro e macrocosmos, e dessa forma associar esses mesmos 
eventos celestes à influência, por exemplo, na agricultura, definindo 
mapas da observação do sol e estrelas, resultantes num calendário lunar 
e relógio solar.
Com alguns séculos de estudo e observação, o Homem foi percebendo 
que o céu era povoado por astros e que além de influenciarem a natureza, 
os seus elementos e ciclos, também o influenciavam a ele próprio, tal 
como toda a informação familiar, ao nível de talentos, doenças e vitórias.

1 GUIMARÃES, Isabel. Manual de Astrologia - Faces. Porto, 
2015, p.46.

25 • 4 estações • jornal astrológico

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



CASO DE ESTUDO
MÃE
Data de nascimento: 04/11/1949
Local: Angra do Heroísmo, hora: 11:30

“Os fenómenos humanos são biológicos em suas raízes, sociais 
em seus fins e mentais em seus meios.”

Jean Piaget

Memória do Sistema: Água, Fogo e Terra
Signo Oculto: Caranguejo

FILHA
Data de nascimento: 02/07/1978
Local: Angra do Heroísmo, hora: 20:35

FOGO TERRA AR ÁGUA

CARDINAL Lua (X) Júpiter Neptuno Úrano

FIXO Plutão
Sol (X)  

Mercúrio

MUTÁVEL Vénus
Marte  

Saturno

TOTAL 3 3 1 3

Memória do Sistema: Água
Signo Oculto: Escorpião e Peixes

FOGO TERRA AR ÁGUA

CARDINAL Plutão
Sol (X) 

– Júpiter - 
Mercúrio

FIXO
Vénus - 
Saturno

Úrano

MUTÁVEL Neptuno Marte Lua (X)

TOTAL 3 1 2 4

Neste caso de estudo é interessante verificar que o signo solar da mãe, Escorpião, é o signo oculto da filha, tal como o 
signo solar da filha, Caranguejo, é o signo oculto da mãe. Ambas são memória sistémica de água, que está relacionada 
com as representantes do sistema. São mulheres sensíveis, alegres, tristes e angustiadas. A lealdade está com as vítimas 
do sistema, de forma a comportarem-se como salvadoras e catalisadoras.

De acordo com o trabalho desenvolvido por Enzo de Paola, a memória de água prende-se com o fato de “o amor ser o 
combustível. Os vários nós e resistências que produzem confusões nas relações de par. Os contratos ocultos com os pais 
como programas futuros nos guiões afectivos e a projeção de pessoas que repetem histórias. As dependências emocionais 
causadas por separações anteriores, fugitivos e ausências no sistema. A procura destas ausências vai na direção do 
alcoolismo, à dependência de sexo e de fármacos. Histórias de mulheres abusadas, violações, raptos e incestos. O controlo 
e poder de uma figura possessiva/castradora. A perda ou mortes que se converteram em duelos e aniversários fantasmas. 
Os abortos espontâneos e provocados, as maldições devido a feridas de amor.”.

Ambas têm o ascendente em Capricórnio, que representa o lugar ou papel que 
a pessoa ocupa na família. E, neste caso, mãe e filha são vistas como pessoas 
responsáveis que transmitem valores e tradições que vêm de gerações 
passadas. Têm a função de manter a estrutura familiar. São elas que cuidam 
dos mais velhos ou parentes que precisam da sua ajuda, especialmente no 
plano material. Estarão também interessadas na posição social da sua família. 
Também têm a visão e a capacidade de dissipar o caos e estabelecer a ordem, 
especialmente quando o seu sistema familiar necessita disso com urgência. 
Muitas vezes poderá gerar um sentimento de frustração nesses papéis, 
uma vez que o esforço poderá ser muito, adoptando uma postura rígida, 
desconfiada e muito exigente quanto aos feitos dos seus descendentes.
De salientar também que ambas têm Úrano no signo oculto, a mãe em 
Caranguejo na casa VI, casa que representa os jogos de dinheiro, a morte, 
como os testamentos e as heranças dos amigos. O signo oculto em Caranguejo 
está associado à dependência que vem do útero da mãe, da relação com as 
mulheres da família. Fala da linhagem feminina, havendo um forte instinto de 
proteção, bem como da necessidade de cuidar dos outros.
A filha tem Úrano em Escorpião na casa XI, que fala da morte do pai e das suas 
heranças, as opiniões dos irmãos, do dinheiro da mãe e todos os benefícios 
que isso implica.
O signo oculto representa os guardiões da família, que preservam a 
energia psíquica, segredos de magia, feitiçaria, esoterismo e habilidade de 
clarividência.
O planeta Úrano representa a integração da razão e da criatividade mais 
brilhante. Fala de uma lealdade com os bisavós, com o corte de padrões de 
comportamento, trata-se de pessoas diferentes dentro do ciclo familiar.
Tendo a filha Peixes como o outro signo oculto, na casa III, este signo fala 
de lealdades desconhecidas e inconsciente com mulheres da família, 
representadas como vítimas; fala de um tema ligado à fé e ao espiritual. Peixes 
como signo oculto está muitas vezes relacionado com as “bruxas” da família, 
com grande vocação para o serviço e lealdade com os excluídos do sistema.
Analisando agora alguns dos posicionamentos do regente do signo 
oculto da mãe, a Lua, que se encontra no signo de Carneiro e fala de uma 
relação emocional de competitividade. As mulheres do sistema familiar são 
geralmente energeticamente masculinas e expõem as suas necessidades de 
êxito e realização. Quando se sentem frustradas podem projetar a raiva nos 
filhos.
A Lua faz um aspeto positivo com o planeta Vénus, pertencente à linhagem 
feminina, que nos fala de uma imagem materna muito forte. A linhagem 
materna polariza-se nos instintos de proteção com as necessidades afectivas 
sexuais da mulher e até podem ter existido histórias muito românticas nas 
relações das mulheres.  A mesma faz com um aspecto desarmónico com 
Júpiter, e uma vez que as virtudes sistémicas se relacionam com a política, 
docência universitária, filosofia, religião e alguma atividade artística – no caso 
em particular a mãe era professora –  a linhagem feminina tem possibilidade 
de viver no estrangeiro, e é o caso. A necessidade nesta linhagem está 
baseada em colher liberdade emocional e espaço físico, porém que contenha 
uma parte íntima. O conflito das novas gerações é interpretar o legado como 
incapacidade de compromissos emocionais.
No caso da filha, o regente do signo oculto em Escorpião, Plutão, está a fazer 
um aspeto favorável com o regente do seu signo solar, e fala-nos de situações 
que se orientam para uma energia de poder.
Já o regente do signo oculto de Peixes, Neptuno, faz um aspeto tenso e fala-
nos de uma linguagem sistémica que pode gerar-se, sendo uma necessidade 
contínua de acreditar em algo que depois na realidade é completamente 
fantasioso. O maior conflito estará em despertar desse sonho e ver cara a cara 
com uma realidade que geralmente será sempre diferente do que se esperava.
Conforme afirma Enzo de Paola “o indivíduo que vive numa família, é membro 
de um sistema social e, este sistema, em termos astrológicos, está representado 
por todos os horóscopos da família, incluindo pais, avós, bisavós e toda a linha 
familiar passada que no Ocidente se descreve com o nome de ancestrais.”.
A casa VIII, onde se encontra o planeta Saturno da mãe e da filha, fala-nos 
que nesta linha ancestral, podem ter-se guardado segredos, acreditando 
que se estivessem calados evitava-se a confrontação, com uma dor difícil 
de suportar, sem dar conta que estes silêncios ou segredos produzem mais 
sofrimento, e que na tentativa de evitar a transmissão de uma dor, na realidade 
perpetuamo-la através dos nossos descendentes. 
Nas famílias, os segredos organizam-se à volta de acontecimentos graves: 
mortes trágicas, suicídios, sexo, dinheiro e poder; muitos giram à volta dos 
filhos naturais, adopções, adultérios, abortos, divórcios, enfermidades mentais 
e mortes difíceis de aceitar.
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Quantos taurinos são 

precisos para mudar uma 

lâmpada?

Seguramente nenhum. Caso ninguém 

apareça com uma lâmpada nova e 

uma escada, ela vai ficar queimada 

por muito tempo…

Como distinguir a mãe do 

signo leão no parque infantil?

Está a ver um dos meninos a 

empurrar a mãe no baloiço? 

Encontrou!

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...
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Por que motivo o Carneiro 

atravessou a rua? 

Garantidamente para discutir com 

alguém que estava do outro lado. 

A oração de um Geminiano: 

“Meu Deus… tenho tantas dúvidas… 

Você existe mesmo? De onde veio? 

Como surgiu? Já li e ouvi tantas 

versões diferentes…”

Como irritar um nativo de 

caranguejo?

Irá perceber que o conseguiu quando 

criticar os cozinhados da sua mãe.
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Quiz Astrologico

1. A qual signo corresponde o elemento água?

a) Escorpião
b) Balança
c) Gémeos

2. A qual qualidade está associada o signo de Aquário?

a) Cardinal
b) Fixo
c) Mutável

3. Qual o signo que pertence à estação da Primavera?

a) Touro
b) Balança
c) Capricórnio

4. Qual o Signo que corresponde à casa XII?

a) Aquário
b) Virgem
c) Peixes

5. Qual o signo que corresponde à característica de perfeição e prático?

a) Capricórnio
b) Virgem
c) Leão

Descubra as respostas na próxima edição
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Neste artigo vamos falar-vos de um dos maiores 
génios científicos da história da Humanidade. 
Falaremos sobre os aspetos astrológicos mais 
significativos, mas antes de tudo isso, faremos 
uma visita à profícua vida de Nikola Tesla.

Começo por reconhecer a minha ignorância 
a respeito deste genial inventor, que me foi 
apresentado num comentário da minha série 
de televisão preferida “The Big Bang Theory”. 
A curiosidade levou-me a procurar saber um 
pouco mais e percebi que a história tem sido 
muita injusta com o incrível homem nascido na 
Croácia e filho de pais sérvios, que diz a lenda 
ter sido numa noite de trovoada, no dia 27 de 
julho de 1856.

Nota: a data que surge habitualmente é 10 de julho, 
questão que se deve à utilização do calendário 
ortodoxo, situação que foi tida em conta pelo autor 
deste mapa que vamos utilizar.

Este projeto que agora partilhamos começou com uma inesperada viagem 
a Belgrado. O propósito desta ida à capital da Sérvia foi a realização do 
exame para a certificação da ISAR (International Society for Astrologycal 
Research). Foi assim marcada por preocupações de estudo tão prementes, 
já que nos propusemos realizar um exame internacional, que consiste num 
exame sobre competências astrológicas com a duração de 6 horas em 
Inglês. Havia muito que estudar, muito que ler e muito que ouvir e agradecer 
pela generosidade de tantos colegas que partilham o seu saber em vídeos 
na internet. Por isso, percebe-se que qualquer outro assunto tenha sido 
delegado para segundo plano. Durante pouco mais que um mês, todas 
as nossas conversas e preocupações eram pela primeira vez, desde que 
nos dedicamos ao estudo da Astrologia, em Inglês; e aos cuidados nos 
preparativos que uma viagem em tempos de retrogradação de Mercúrio nos 
pediam.

Assim, somente ao aterrar no aeroporto batizado com o seu nome, me 
voltou à ideia o legado de Tesla. Na primeira noite no nosso confortável 
Airbnb em Nova Belgrado, depois de um belo passeio no frio de dezembro e 
de uma atribulada viagem à descoberta para encontrar o Instituto Johannes 
Kepler e para descansar os nossos neurónios de todo o trabalho que lhes 
foi forçado nas semanas anteriores. Tive a ideia de apresentar à Isabel 
Guimarães, este ser genial, vendo um documentário no youtube e foi aí que 
nos apaixonámos e decidimos que não podíamos regressar sem ir “sentir” 
este assunto. Por isso, planeámos, de imediato, a nossa visita ao museu que 
guarda a memória do seu trabalho em Belgrado.

A VIDA DE NIKOLA TESLA À LUZ 

DA ASTROLOGIA - 1ª PARTE

Antes de avançar com o assunto deste artigo, uma nota bastante curiosa. Em 
Nova Belgrado, quase não existem placas identificativas do nome das ruas, por 
isso, encontrar o lugar do nosso exame exigiu muita pesquisa, que nem o google 
maps parecia quer ajudar. Os Sérvios são um povo simpático e mesmo os que 
não falam Inglês sempre se mostram prestáveis, mas nada de encontrar o tal 
instituto, até que uma feliz coincidência, depois de percorrido um verdadeiro 
labirinto nos leva à porta tão desejada. Depois da alegria da tarefa cumprida, 
foi muito engraçado perceber a surpresa de quem nos abriu a porta porque, ao 
que parece nem mesmo os alunos sérvios o conseguem. Ainda mais curioso, foi 
quando percebemos que estávamos no prédio em frente do nosso alojamento, 
que foi reservado sem a informação da morada do Instituto Kepler. Foi apenas 
mais uma das muito agradáveis e surpreendentes curiosidades desta viagem 
que não esqueceremos.

Mais à frente iremos fazer algumas análises astrológicas baseadas no mapa 
astrológico de Nikola Tesla (gentilmente cedido por Aleksandar Imsiragic que, 
dada a questão dos calendários utilizados na época e na área, retificou o dia 
de nascimento). Entretanto, vou aproveitar para contar mais sobre o que, a mim 
e à Isabel Guimarães, nos ligou a esta personagem, além de uma interessante 
coincidência astrológica: o seu signo solar é Caranguejo, como o meu, e o signo 
ascendente é Gémeos, que é o signo solar da Isabel. 

A sua genialidade é impressionante mas algo na sua alma nos encantou ainda 
mais. A sua ideia a respeito da acessibilidade gratuita à energia elétrica assim 
o revela. Uma educação religiosa pode ter trazido as sementes desse sentido 
humanitário? Veremos mais adiante…

Conhecer a biografia desta Alma, o quarto de cinco filhos de um casal 
profundamente ligado à Igreja Ortodoxa, leva-nos numa viagem alucinante à sua 
mente, que criou mais de 700 patentes no mundo, que dispensava planos no 
papel porque as ideias lhe surgiam em relâmpagos mentais. Vamos ver a sua 
obsessão pelo número 3 e os seus múltiplos, assim como uma relação especial 
com os pombos. 

A sua ida para Nova Iorque em 1884 e a sua relação com Thomas Edison são 
pontos de grande relevância na sua biografia. Será que encontramos suporte 
astrológico para estes aspetos?

E, finalmente, o que em 2003 encontrámos no mapa de Tesla que esteja 
relacionado com a criação, nos EUA, da marca de automóveis elétrico, com o 
seu nome pelas mãos do filantropo, preocupado com o aquecimento global, Elon 
Musk?

Na parte seguinte deste artigo, a Isabel Guimarães trará algumas respostas a 
estas questões, que esperamos, vos apaixonem tanto como a nós, quer pela 
Astrologia, quer pelo legado de Nikola Tesla.

Carmen Ferreira

P
E
R

S
O

N
A

L
ID

A
D

E
S

Carmen Ferreira 
Membro 44

Estudante de Astrologia desde 
2004, primeiro como mero 
objeto de estudo, depois de 
uma vida a ensaiar outros 
caminhos profissionais. Em 
2006 começa a trilhar este 
Caminho assumidamente e 
inicia a atividade de Consultora 
Astrológica. Em simultâneo, as 
formações em Hipnose Regressiva 
e Hipnose Ericksoniana, assim 
como outras áreas de estudo, 
culminam no ano de 2013 com 
a licenciatura em Psicologia, 
fundamentando e alicerçando o 
seu trabalho no acompanhamento 
e aconselhamento psicológico/
astrológico. Membro da 
Associação Portuguesa de 
Astrologia; Vice-Presidente da 
Assembleia Geral da Associação 
Portuguesa de Hipnose Clinica e 
Hipnoanálise.

Master em AstroGenealogia.

www.nemsodelua.wordpress.com
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O modelo planetário baseado na técnica de Marc Edmund 
Jones, é uma Locomotiva com o planeta alça Neptuno. Este 
modelo indica-nos um comportamento de um indivíduo 
impulsor que descarrega a força da área ocupada sobre o 
ponto médio sextil da área aberta, neste caso a comunicação, 
aprendizagens e o talento inato para os processos de 
desenvolvimento criativos. No entanto este modelo confirma 
o comportamento face à intransigência e à intromissão que 
Nikola Tesla tinha dificuldade em aceitar. Sendo o planeta 
alça Neptuno em Peixes –  que nos liga à Lua, regente do seu 
signo solar –  leva a uma imaginação fora do comum onde 
a sensibilidade indica o ponto de partida da sua estrada 
na vida. Este posicionamento reforça-se com a ligação de 
um trígono ao seu Sol e Vénus, marcando a sua natureza 
impulsiva e difícil de deter, que lembra a personalidade de 
Carneiro, onde a valorização das origens da sua vida marca 
o caminho.

Começando a observar o mapa astrológico de Nikola Tesla, 
verificamos que a latitude e longitude nos posiciona no 
ascendente a 9º e 57’ de Gémeos, onde se manifesta o seu 
primeiro respiro com o Sol, no dia e ano da efeméride, em 
Caranguejo na área de vida III. O que dizer de um homem 
que dedicou a sua vida a família Universal?

O tipo de mapa que encontramos em configuração de 
ângulos, indica aspetos adaptáveis e fixos, ligados pelos 
signos de Gémeos/Sagitário e de Leão/Aquário, indicando 
alguma instabilidade na firmeza de direção e ligação com os 
seus relacionamentos visto de forma pessoal ou profissional.

Ao analisarmos os elementos, verificamos excesso de 
Água e carência de Fogo, indicando algumas dificuldades 
associadas à ação/iniciativa, apatia, falta de confiança/
pessimismo. O excesso de Água confere-lhe tendência 
a identificar-se em demasia com as próprias emoções, 
introversão, depressão, paranoia, possessividade, vida 
no mundo da fantasia e ilusão, tendência para controlar 
emocionalmente os outros ou ser controlado, dificuldade 
em expressar sentimentos. Com esta síntese verificamos 
ainda o temperamento, ligando a Água com as caraterísticas 
de frio e húmido, sendo Sanguíneo: confere-lhe fluidez e 
agitação, com uma expressão dinâmica e de cariz social. A 
modalidade Cardinal indica uma ação forte e determinada.

“Como fazer Previsões Astrológicas?”

“A.C. Acreditar ou Conhecer a Astrologia”
 

Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com

P
E
R

S
O

N
A

L
ID

A
D

E
S

Isabel Guimarães 
Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol em 
Gémeos e ascendente Balança. 
Vice-presidente da ISAR e 
Formada em Constelações 
Sistémicas pela UNIET. 
Formação em Gemologia, pelo 
A.C.P e Gestão de Empresas 
com M.B.A. Começou a 
interessar-se por astrologia 
em 2000 começando uma 
jornada de busca dos porquês, 
à boa moda de um Gémeos, 
começou a estudar astrologia 
em 2003 e realizou várias 
especialidades na mesma área. 
Tem formação em Reiki- nível 
mestrado; PNL – Programação 
Neurolinguística; Hipnoterapia 
Clínica; Psicologia Multifocal; 
Medicina Psicossomática. 
Formadora certificada pelo IEFP, 
leciona cursos de Astrologia e 
de Reiki. Fundadora e Presidente 
da 1ª Associação Portuguesa de 
Astrologia. Autora de 4 livros 
de Astrologia, sendo um deles 
direcionado a crianças. Fundadora 
e diretora da Faces Isabel 
Guimarães.

www.facesisabelguimaraes.com

Ao observamos o dispositor do mapa astrológico de Nikola Tesla verificamos, 
de novo, Neptuno: reforçando as tendências de crescimento baseadas no seu 
idealismo pelo sonho de levar ao mundo as suas descobertas, na área de vida 
dos grupos e do altruísmo, com o objetivo primário de todos beneficiarem do 
seu crescimento. Este é o único planeta retrógrado que encontramos no mapa, 
indicando um “desligamento das coisas deste mundo”, descrito pelos místicos, 
tanto orientais quanto ocidentais, que tem um efeito libertador do ponto de vista 
kármico. Posso disser que Nikola procurava libertar-se de falsos valores, muitas 
vezes herdados, que o sufocavam. Por outro lado, Neptuno é o planeta do 
esquecimento que permite o perdão. A “névoa neptuniana” apaga as lembranças 
amargas. Por mais difícil que tivesse sido para Nikola a tão conhecida “guerra” 
com Thomas Edison, ele acabou por levar ao desprendimento e perdão, 
conferindo um comportamento de distância com relação às pessoas e às coisas, 
e saindo do seu envolvimento para se ligar ao cosmos e às leis divinas. Algo que 
iremos explorar na 2ª parte deste artigo, onde iremos entender a razão da alegria 
dele quando, nos últimos tempos da sua vida alimentava uma pomba, que lhe 
trazia tanta felicidade. Neptuno simboliza também a lembrança dos mundos 
maravilhosos.

Continuando a minha análise e depois de visitamos, eu e a Carmen Ferreira, 
o Museu de Nikola Tesla na Sérvia, onde assistimos a um vídeo da sua vida e 
obra, vou associar as caraterísticas do seu perfil astrológico, onde viajo até à sua 
infância:

“Desde pequeno, era treinado por seu pai para desenvolver a memória e o 
raciocínio. A sua mãe é de família de inventores. Durante a sua infância dizia que 
via flashes de luz que apareciam diante dos seus olhos.”

Verificamos no seu mapa astrológico a fase de nascimento rumo à sua infância, 
no Hemisfério Sul no 1º quadrante, onde encontramos o ascendente Gémeos. 
Na área seguinte, o respetivo regente e Saturno em Caranguejo e no fecho do 
quadrante o seu Sol em Caranguejo e Vénus.

Entendemos que a predominância de planetas pessoais surge no início da sua 
vida, definindo a sua intelectualidade, identidade e valores, com a estrutura da 
família e sua herança, a predominarem os seus talentos, com o seu Pai (Sol) a 
ajudar a desenvolver o seu raciocínio (Mercúrio) e o regente da casa dos valores, 
a Lua (Mãe).

Curioso sabermos que Tesla nasceu numa noite de tempestade de raios, 
onde podemos criar a ligação do regente do seu ascendente (Mercúrio) em 
Caranguejo à união de Saturno no mesmo signo, dando a estrutura de valores e 
memória à ligação do regente desta casa: a Lua conjunta a Neptuno em Peixes, 
confirmando: “Durante a sua infância dizia que via flashes de luz que apareciam 
diante dos seus olhos…”.
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O amor pelas suas origens e a identidade com a sua educação são reforçados 
neste quadrante com a força das duas conjunções presentes: Saturno/Mercúrio 
e Sol/Vénus no signo de Caranguejo; onde a sua direção de vida é marcada 
logo nesta fase, assim como os seus talentos e heranças familiares. A força do 
regente na área de vida da carreira, da ambição de vida é fortemente ligada a 
esta fase. De salientar, a força da Lua neste mapa, que nos indica a memória 
que conferiu a Tesla a chamada memória eidética, ou seja, fotográfica – ele 
conseguia lembrar-se do conteúdo de livros inteiros e imagens em grandes 
detalhes.

Posso dizer que foi um excelente aluno e uma criança já muito evoluída para a 
época e idade, onde o princípio da ambição e determinação da sua personalidade 
eram bem vincados.

Aos 17 anos iniciou o estudo de Engenharia Elétrica, no Instituto Politécnico de 
Graz, na Áustria, e depois na Universidade de Praga, mesmo não tendo concluído 
o curso. Em 1881 entrou para a companhia telefónica de Budapeste, onde iniciou 
a sua carreira de engenheiro.

O desenvolvimento da sua juventude, marcado por tensões e exigências 
intelectuais, leva-nos ao 2º quadrante pela abertura de Leão, com Virgem, e o 
fecho em Sagitário. A quadratura neste quadrante, ligando ao 1º, indica uma 
autodisciplina forte e pouca diversão motivadas pelo objetivo de metas a 
atingir, que levavam a uma profunda análise e ao forte sentido de dever. O eixo 
intercetado da área do dia-a-dia com o sonho, por vezes idealizado demais, era 
a força motora para entrar em mundos do intelecto tão profundos que os flashes 
de Úrano, ligados à profundeza de Plutão, geravam um caminho solitário mas 
recheado de aventura individual que nem conta dava de o tempo passar.

Existem registos que falam que Tesla dormia cerca de 2 a 3 horas por dia, o 
que o levou a comportamentos compulsivos, muitos deles ligados a sujeira e a 
desarrumação – o que nos leva a ligar a este eixo, intercetando com os signos 
de Touro/Escorpião, beleza e arte versus sujeira e sombra.

Ao analisar o hemisfério norte, o ponto de partida nessa busca pelo infinito na 
sua sabedoria, leva-nos a ideais muito altos com uma filosofia muito própria 
que, por vezes, trazia dificuldades de relacionamentos. Júpiter, regente da área 
de vida VII, onde inicia o 3º quadrante em Carneiro, conferia-lhe o gosto pela 
busca individual em quadratura a Saturno/Mercúrio, marcado pela tendência 
da reflexão acerca do equilíbrio entre as forças de crescimento e as forças de 
restrição. O regente da área da profundeza emocional e do gosto pelo poder – 
onde marca a área de vida do resultado dos nossos parceiros, relacionamentos, 
justiça social e a forma como atraímos os outros – eram uma ferida para Tesla, 
onde a Terra está nesta área de vida e marca o caminho. Uma área de vida que 
sem dúvida trouxe à vida de Tesla muitas dores, mas foram elas que o levaram a 
sarar algumas feridas e lhe conferiram a capacidade de levar a sua determinação 
mais longe pelo bem coletivo.

O MC com o signo de Aquário – estando os regentes a 
ocupar a área da valorização e do coletivo, levavam a 
atitudes de ambientalismo, onde a preocupação de Tesla 
se baseava em descobertas pelos recursos sustentáveis do 
planeta. Sem dúvida, um mapa astrológico que confere um 
homem que veio a este planeta para transformar hábitos, 
filosofias, determinismo, valorização da sua individualidade 
num bem comum e um ideal desmedido pela energia. Tesla 
também apoiava melhorias na qualidade de vida humana 
sem o objetivo de criar fortuna; talvez por isso, apesar das 
suas contribuições à sociedade, morreu pobre.

Ao longo da 2ª parte deste artigo iremos explorar com as 
técnicas de Progressão Primária e Secundária, para além 
dos Ciclos Planetários e respetivo Arco Solar, a evolução 
de Tesla e as suas descobertas, bem como o renascimento 
no século XX, em momentos como:

1890 – O trabalho de Tesla com a robótica que patenteou 
o seu barco de controlo remoto, na exibição Electrical 
Exhibition, que aconteceu no Madison Square Garden em 
1898;

1899 – Transferiu as suas operações para a cidade de 
Colorado Springs, Tesla produziu experimentos num 
laboratório com uma torre e um mastro de metal com 43 
metros;

1901 – Imaginou a internet sem fios;

As rivalidades de Tesla e Edison;

A relação dos drones de hoje com as patentes registadas 
há 118 anos por Tesla;

O registo das 1899 patentes de Tesla;

A empresa “Tesla” fundada em 2003 pelos engenheiros 
Martin Eberhard e Marc Tarpenning em San Carlos, 
Califórnia. O seu nome é uma homenagem ao inventor e 
engenheiro eletricista Nikola Tesla.

Na 3ª parte desta nossa investigação iremos debruçar-nos 
sobre o tema das traições, decadência e a sua morte.

Isabel Guimarães

Imagens fotografadas no Museu de 
Tesla –Belgrado – Sérvia em 2017
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SOPA DE LETRAS

Descubra os seguintes nomes astrológicos que se encontram colocados na 
horizontal, na vertical e na diagonal (não têm acentos):

- AQUÁRIO
- ASPETOS 
- ASTROLOGIA   
- ASTRÓLOGO  
- BALANÇA   
- CARNEIRO 
- CARANGUEJO       
- CAPRICÓRNIO  
- COMETAS
- CONJUNÇÃO         
- ECLIPTICA    
- EQUINÓCIO           
- ESTRELAS
- ESCORPIÃO 
- GÉMEOS 
- HORÓSCOPO
- INVERNO               
- JÚPITER 

- LEÃO
- LUA
- MAPA NATAL         
- MARTE    
- NEPTUNO  
- NODO NORTE
- NODO SUL
- OPOSIÇÃO
- OUTONO     
- PLANETAS
- PEIXES     
- PRIMAVERA
- PLUTÃO
- QUADRATURA
- QUINCUNCIO
- REVOLUÇÃO SOLAR
- RETRÓGRADO
- SAGITÁRIO

- SATURNO
- SIGNOS
- SEXTIL
- SOL
- SOLSTÍCIO
- TRÂNSITOS
- TRÍGONO
- TOURO
- URANO
- VENUS
- VERÃO
- VIRGEM

Q E T P O Y K L D D O N M Z C B N E D C V B R E Q O B P L U T A O T O

A X R D R T N M U O L L P O J M G A D E R T H N M U K R T U H J K L O

C A N E P T U N O D R E G E M E O S Z A Q V R E B N I I C O M E T A S

T R I G O N O U R T Y U E R A Q U A R I O A S V T H U M A E W B B N M

M V X G H R T U E O S V S T R E V O L U Ç A O A S O L A R A E T C T U

M A E D C R G B R A F R Y U T N H R M I O C A O A R Q V W V E N O O L

V Z X G K O P I P O S D A E E Q U I N O C I O O T O T E S T R E L A S

Q T O E T U E U O U I L S O A E T H O J A I P O U S O R O J A R O S A

S S O L M N Q O S C R G O Y U E A R D A R Q R O R C L A O T S H N P S

A R P U R A N O A H P U L A C T C I O O A I O A N O A D P I T E O E M

D M G A A W Q E R T L E S O O F E R V E N U S P O P S I L M R G D T O

C A C S R T U I O I 0 U T O N O A V N M G R E T R O G R A D O R E O X

A P T A E C Z A T K M D I A J D B I O J U P I T E R M P N E L S A S O

X A R A P E I X E S E R C O U U O S R L E A O E U O D R E D O M A P T

V O A E T R E T X O O M I O N I P O T E J O A A E G R Y T E G A S O K

B N N S A S I O A U U E O M C S R R E U O P O C U O O U A I O R E A T

N A S A D E U C G T T I K N A K A A S T R O L O G I A I S O E T E E R

M T I C E D N A O R A O U G O S I G N O S I N V E R N O A S D E S C U

U A T B O A A J A R Z C P S S F O O I E P R P I M A M A S V A N C D C

L L O R L O Q T T A N O D O E S U L L T O M G E A S N C T N M B O G E

Ç N S A E T C A D I O I G M H O P E I O A J G G I B E T R M A N R F I

U V B C C G N L U H I A O P O S I C A O P R O O Z E T O O M P D P I S

I R O B G E M Q U A D R A T U R A A S L I I I U U R E O M F O G I A S

L E A T D D O H B S K M I P T A E S D V E R A O D E D R I I R A A E P

O S U U S C U O M E D O D O C V R B X H R O S X S A G I T A R I O F N
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Einstein nasceu numa Lua de transição entre 
a divulgadora e quarto minguante que lhe 
proporcionou uma grande generosidade e 
capacidade de integração, de perceção, troca e 
intercâmbios; uma comunicação com abertura, 
partilha e de cooperação usufruindo de um amplo 
grupo de amigos e conhecidos onde se prospera 
em sociabilidade e companheirismo; uma certa 
inflexibilidade e até mesmo alguma dificuldade 
em receber críticas, defendendo os seus princípios 
a qualquer custo. Em alguns casos levou as 
suas convicções a tais extremos que pode teve 
problemas com a lei, como no caso da sua rejeição 
à nacionalidade germânica tornando-se um sem-
pátria, mas muito depois de ver seu erro, ele ainda 
tentou convencer os outros de que estava certo.

Sempre disposto às aventuras, brincadeiras, amante 
da liberdade, sempre pronto para um tempo bem 
passado em convívio. Raramente permitiu que 
os obstáculos ou as dificuldades o abatessem, 
pois sempre manteve fé num futuro melhor. Os 
seus sofrimentos e as dores alheias causaram-lhe 
bastante desconforto; tentando frequentemente a 
abordagem de animar ou dar conselhos filosóficos 
aos que estariam a sofrer, evitando sem intenção 
de se envolver emocionalmente nos sofrimentos. A 
amizade era muito valorizada por Einstein (Cúspide 
casa 2 caranguejo cujo regente a lua em sagitário 
casa 6 tem o seu regente Júpiter em aquário na 
casa 8 e Plutão na 11 em Touro), talvez até mais que 
o amor ou o romance (Vénus na 10 e Juno na 11 e 
ambas em Carneiro) amando o reconhecimento e a 
sua autovalorização no seu pioneirismo profissional.

A VISÃO ASTROLÓGICA 

DE ALBERT EINSTEIN

“Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta 
das leis e verdades elementares do Universo; o único 
caminho é o da intuição”. A.Einstein

Dita por um Sol em Peixes, Lua em Sagitário e Ascendente Caranguejo, 
esta frase define a essência do mapa astrológico de Einstein. 

Características do signo do ascendente 
De aparência gentil e suave, agindo de forma reservada com os outros 
até que os conheça bem e se sinta seguro para se abrir. Com flutuações 
frequentes de humor e alternando entre uma maior abertura e por vezes 
bastante introvertido, chegando mesmo a se isolar. Comunicando-se não 
verbalmente e apreciava as pessoas que conseguiam apanhar as dicas 
em vez dele ter de ser explícito. Teve grande necessidade de segurança 
emocional e sentimento de pertença, que para Einstein era o de pertença 
ao Cosmos. Com alguma dificuldade em se desapegar da família, e 
dos valores familiares que lhe haviam sido transmitidos, e daquilo que 
considerava ser a sua herança cultural (Sionista convicto), levando-o a 
sentir um enorme desafio aquando da emigração para os EUA; que o fez 
apenas e quando deixou de ser seguro permanecer em Berlim em 1933 
com a consolidação da política antissemita do 3º Reich de Hitler. 
Ter um lar, um porto-seguro, foi de extrema importância; manifestando um 
grande apego aos amigos. Encarou a vida de uma forma muito sensitiva 
e emocional em relação ao ambiente que o rodeava, fazendo e dizendo 
apenas aquilo que “sentia como certo” e não o que achava racionalmente 
certo! Nunca esquecia a as ações bondosas ou perniciosas para com ele. 
Compassivo e empático, facilmente se comovia com a dor dos outros, 
sendo a quem estes recorriam para ajuda.

O regente do Ascendente (Caranguejo) a Lua que está em Sagitário na 
casa 6.
A lua em sagitário de natureza emocional idealista e elevada. O 
otimismo e a crença em algo, que para Einstein era na ciência e no facto 
de sempre acreditar que era um instrumento de Deus ao serviço (casa 
6) da Humanidade (Júpiter em Aquário casa 9 reforçado pelo nodo norte 
também em aquário casa 8 cujo regente está na casa 11 Plutão em Touro) 
assumindo o papel de “portador” / mensageiro na cruzada pela evolução 
do mundo. Também conferiu a necessidade de mudar muitas vezes de 
emprego, lecionou em diferentes Universidades e países (reforçado pela 
oposição Júpiter casa 9 a Urano casa 3), numa relação cíclica e mutável 
em relação ao trabalho. 
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PLANETAS FEMININOS E MASCULINOS

Neste artigo abordamos o tema dos planetas femininos e masculinos aplicados à 
tendência que um indivíduo terá de ter filhos meninos ou meninas.

Segundo a Astrologia tradicional, os planetas considerados 
masculinos são: Saturno, Júpiter, Marte e o Sol. Os femininos 
serão: Vénus e Lua. Mercúrio dependerá de ser oriental ou 
ocidental (em relação ao Sol) e dos aspetos com os outros 
astros.
Contudo, quer sigamos a Astrologia Horária ou a Natal, esta 
classificação é claramente enviesada na direção do masculino 
(65 % a favor, contra 35 % de probabilidade feminina) tornando 
pouco fiável a determinação de tendência de nascimento de 
filho rapaz ou rapariga.
Nesse sentido, este artigo pretende apresentar uma proposta 
de reformulação deste conceito aplicado a casos concretos 
de Astrologia Natal. O mesmo raciocínio poderá ser aplicado 
também para Astrologia Horária, no que toca à classificação do 
género dos planetas.

O Sexo dos Filhos no Mapa Natal

Segundo autores como Ptolomeu ou Lilly, planetas nas 
Cúspides das Casas 5 e 11 e mesmo da Casa 10, podem ser 
indicadores dos “frutos” e do sexo das crianças, caso o 
indivíduo as tenha. O Meio-do-Céu é relevante por ser os frutos 
que deixamos ao mundo.
Por exemplo, se Vénus estiver na Cúspide da 11 (que faz 
oposição à 5 e considerada tradicionalmente também uma 
casa de “esperanças”, ou seja, gravidez) a tendência seria mais 
feminino.
Porém, o assunto não é assim tão simples porque, por exemplo, 
a pessoa pode ter um filho de cada género ou vários astros 
nestas cúspides.
Pela minha experiência, parece-me que os planetas nestas 
casas são mais indicadores do tipo de relação com o filho e da 
sua disposição comportamental do que com o seu sexo. Por 
exemplo, Marte no meio da Casa 5 pode representar um filho 
com um temperamento impulsivo e ativo, mas que até pode ser 
uma rapariga.
Contudo, a proximidade da cúspide das casas referidas (até 
2 graus) ou o aspeto mais exato ao Meio-do-Céu (caso não 
tenhamos conjunções às cúspides 5/11) é o principal candidato 
a esta tendência: masculino, feminino ou mista (rapaz muito 
igual à mãe ou rapariga muito igual ao pai; ou rapariga e rapaz).
Neste caso, o planeta Marte na cúspide pode representar 
tendência para filhos homens, muito mais do que se estiver no 
meio das casas.

Masculinos e Femininos

Para este critério, como diziam os antigos, tem lógica que 
quanto mais oriental (em relação à posição do Sol) um planeta 
estiver, mais masculino será. E, pelo contrário, quanto mais 
ocidental (ou seja, em signos depois do Sol) mais feminino.

Se estiver em signos de polaridade masculina (Fogo e Ar) 
mais força do masculino. Se em signos de polaridade feminina 
(Água e Terra) mais força do feminino.
Em termos dos planetas faz-me sentido que além de Vénus 
e Lua – os astros mais femininos – Júpiter acompanhe na 
tendência feminina (mas não tão forte quanto os outros) por 
ser também um planeta fértil, benéfico e “barrigudo”, isto é, 
podendo engravidar.
Nesse respeito, teríamos como Masculinos (por ordem de 
força) – Sol, Marte Saturno (moderamente masculino) e 
Femininos – Lua, Vénus e Júpiter (moderamente feminino), e 
Mercúrio ambivalente.
Entre todos os critérios, aquele que no meu entender tem dado 
mais resultado na prática é a orientalidade e ocidentalidade do 
astro. Ou seja, se Vénus estiver oriental e num signo masculino 
sobre o Meio-do-Céu poderá resultar em filhos homens, por 
exemplo, embora com um temperamento simpático e/ou 
muito parecido com a mãe.
Contudo, se for Marte, oriental e num signo masculino a 
tendência seria para filhos homens que fossem impulsivos, 
ativos e muito parecidos com o pai.
No caso de haver mais que um planeta nestas condições, o 
diagnóstico pode ser misto.

Exemplos

Vejamos o caso de alguns famosos. 
O príncipe Carlos tem o Sol exatamente sobre a Cúspide da 
Casa 5. Um astro masculino num signo feminino (ainda que 
Escorpião seja regido por Marte) mas que não pode estar 
oriental nem ocidental. É também regente do ascendente 
sendo ele um homem – o que sugere filhos do mesmo sexo do 
próprio dono do mapa – isto é, masculinos.
O outro astro candidato seria Vénus em Balança oriental, 
portanto, um astro feminino mas em posição maioritariamente 
masculina. E, portanto, a tendência seria mais masculina que 
feminina, ou seja, rapazes com um feitio simpático ou mais 
parecidos com a mãe.
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Quíron foi descoberto em 1977, tendo sido considerado um 
planetoide, um asteroide, um cometa e, finalmente, classificado 
numa nova categoria – a dos centauros [designação atribuída 
aos corpos menores do sistema solar que orbitam entre Júpiter e 
Neptuno]. Recebeu o nome do centauro que a mitologia descreve 
como um semideus, simultaneamente imortal e passível de 
ser ferido, e um mestre sábio, que se diferenciava dos demais 
centauros, dominados pelo instinto animal.

Quíron tem um período orbital de 49 a 51 anos e uma órbita 
muito excêntrica. Embora orbite maioritariamente entre Saturno 
e Úrano, cruza a órbita de Saturno na direção de Júpiter, ao 
aproximar-se do periélio; e volta a cruzá-la na direção de Úrano, 
quando se dirige para o afélio. Da excentricidade da órbita de 
Quíron resulta uma grande discrepância na duração do trânsito 
em cada signo, a qual pode variar entre menos de 2 anos no 
signo onde atinge o periélio – atualmente Balança – e mais de 8 
anos no signo do seu afélio – Carneiro.

Quíron constitui o elo (ponte/chave) de ligação entre os 
planetas sociais e os planetas transpessoais, entre o mundo 
material visível e o mundo espiritual invisível. Encontrando-se 
predominantemente entre Saturno e Úrano, o seu simbolismo 
reúne sobretudo características destes dois planetas. No 
aspeto mais saturnino, Quíron representa uma ferida (e um 
potencial de cura), manifesta na dificuldade de expressão de 
uma determinada qualidade energética e em experiências 
dolorosas em determinada área de vida (indicadas pelo signo, 
casa e aspetos de Quíron no tema natal), que requerem 
elevação da consciência, aprendizagem, autoaperfeiçoamento, 
amadurecimento e responsabilidade. Na associação com Úrano, 
Quíron indica o campo onde a pessoa é instigada a expressar a 
sua individualidade singular, a servir os outros e a encetar uma 
busca espiritual, que a conecte com o divino em si e catalise o 
desenvolvimento do seu potencial.

O trabalho de Quíron corresponde a um processo de busca de 
completude, quer pela aceitação das partes de si (características 
ou experiências) que a pessoa teme ou rejeita; quer pela 
integração do lado emocional e instintivo com o lado mental 
(simbolizados, respetivamente, pela natureza animal e humana 
dos centauros); quer, no último estágio, pela religação dos 
aspetos material e espiritual (os dois polos que o centauro 
Quíron representa e o astro com o mesmo nome conecta). Em 
suma, é um trabalho de integração da dualidade, com vista a 
alcançar a totalidade do ser.

O arquétipo mais comummente associado a Quíron é o do 
“curador ferido”, pois a experiência da ferida confere ao indivíduo 
um especial conhecimento e sensibilidade, que lhe permite 
compreender e ajudar outros com problemas nessa mesma 
área. O serviço aos outros, a evolução da consciência sobre a 
própria condição humana e a religação à natureza divina fazem 

parte do processo de cura pessoal, que visa reestabelecer 
a integridade entre o “animal ferido” e o “curador sábio”, 
essencial à transformação dos seus aspetos feridos. 
Alcançada a cura, a energia, antes bloqueada ou reprimida, 
pode ser expressa de forma mais consciente, aprimorada e 
única!

Em abril de 2010, Quíron iniciou o trânsito pelo signo de 
Peixes (um dos signos onde permanece mais tempo), 
com a proposta de religação à totalidade da existência e o 
correspondente desenvolvimento da sensibilidade para com 
todos os seres, do trabalho interior e do aspeto espiritual; 
bem como, com o risco de diluição do eu.

No dia 17/04/2018, Quíron ingressa em Carneiro. A 
transição de Peixes para Carneiro implica a separação do 
todo, a descoberta da própria identidade e a afirmação 
da existência individual. Mas, com Quíron em Carneiro, 
o senso de existência e a noção de identidade pessoal 
encontram-se feridos, gerando dificuldades de expressão 
da vontade pessoal, sentimentos de inadequação e falta de 
autoconfiança. 

Uma energia ferida expressa-se geralmente de forma 
desequilibrada, em situações de “tudo ou nada”. Assim, 
o indivíduo com Quíron em Carneiro pode recear expor a 
sua vontade, mas tende a agir impulsiva e corajosamente, 
nomeadamente em prol dos outros. Encontra a sua força na 
luta contra as dificuldades, sendo que, a busca do senso de 
existência pode conduzi-lo a empreendimentos aventureiros 
ou pioneiros.

É de salientar que Quíron ingressa em Carneiro pela primeira 
vez desde a sua descoberta (que ocorreu quando transitava 
no início de Touro), pelo que, este trânsito permite uma 
vivência mais consciente das energias implicadas e reveste-
se de especial importância para os que nasceram no anterior 
trânsito de Quíron em Carneiro.

Quíron transitou em Carneiro entre 01/04/1968 e 28/03/1977 
(excluem-se os períodos do retorno a Peixes, aquando do 
primeiro movimento retrógrado, e do primeiro ingresso em 
Touro, identificados no gráfico 1). Os nascidos neste período 
correspondem a grande parte da designada Geração X 
[designação atribuída à geração que seguiu a dos baby 
boomers e que, apesar das definições de diferentes autores 
considerarem períodos muito diversos, na generalidade das 
aceções abrange os nascidos entre meados da década de 60 
e finais da década de 70].

QUÍRON EM CARNEIRO E A GERAÇÃO X
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Com a profundidade de Júpiter em Escorpião, a entrega de 
Neptuno em Peixes, a disciplina de Saturno em Capricórnio, 
e a entrada do inovador Úrano em Touro, 2018, é sem dúvida 
um ano de muito trabalho.
Porque escolhemos certas pessoas para viver um 
relacionamento?
Qual é a sua definição de amor?
A vida como processo em si implica evolução.

As razões sobre as nossas necessidades são várias, desde 
fisiológicas, socioculturais. Tantas relações mostram a 
toxidade da condição Humana: apegos, segurança, dar e 
esperar “amor” como transacção.

Ter companhia, casar, ter filhos, fugir da solidão são algumas 
razões conscientes que nos levam a procurar companheiros 
ao longo da vida, e com a presença de certos trânsitos, 
também a oportunidade de crescimento espiritual. Não fazer 
ao outro o que não queremos que nos façam a nós?! Certo? 
Errado. O autocentramento leva ao afastamento do amor.
Amar é trazer o outro para dentro de nós.
Mas há tanto para limpar. Não deixa de ser um abuso, usar 
outra pessoa para garantir nosso próprio senso de segurança 
e para satisfazer as necessidades percebidas, quando temos 
todas as ferramentas disponíveis para suavizar, aceitar e 
transcender essas necessidades com a prática, e viver uma 
vida livre.

RELACIONAMENTOS COMO 

CRESCIMENTO ESPIRITUAL

Para mim, os relacionamentos não são realmente entre 
pessoas, são mais que tudo, uma plataforma para o 
crescimento espiritual acelerado.

Os relacionamentos são meios para aumentar a 
conscientização sobre o propósito e os catalisadores, por 
meio da revelação das sombras, e, no melhor dos casos, 
causando alinhamento consistentemente maior a um estado 
de consciência superior – o que simultaneamente gera uma 
consciência mais completa de todos os aspectos do eu.
Isso muitas vezes leva a trabalhar muito a paciência, e as 
relações orientadas para o crescimento passam por todos os 
tipos de diferentes fases, estágios imprevisíveis.

Não há nada mais bonito do que ver alguém alcançar um 
nível de verdade, além da capacidade geral de compreensão 
do mundo. Ver a pessoa alcançar uma profundidade 
revolucionária de visão, consciência, catalisada pelo 
relacionamento. É sobre abandonar o nosso ego e sentir 
esse potencial nas pessoas com quem escolhemos estar, 
incluindo o nosso próprio potencial.

Mais… é sobre gerar uma unidade, mais profunda, e menos 
sobre manter a certeza e a segurança.
Sinta o momento presente, e ame onde está actualmente.
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AS AVENTURAS DE BLU E A 

MAGIA DA ASTROLOGIA HORÁRIA

Olá! O meu nome é Blu e sou um gatinho persa cinzento 
de olhos azuis. Quando a minha família humana me 
adotou chamou-me Blu, por ser tão peludo e por só se 
notarem os meus olhos no meio de tanto pêlo.
Sou muito feliz com a minha família humana. Todos 
me adoram, especialmente a menina mais nova, que se 
chama Maria, e desde logo a escolhi para ser a minha 
dona.
Um dia, pela manhã, aventurei-me mais uma vez pela 
varanda. Gosto muito de ver o sol e os humanos a saírem 
de casa nos seus carros e a andar apressados pela 
rua. Espreito sempre por entre as grades e saboreio o 
ventinho fresco no nariz. Naquele dia fui mais curioso e 
ao esticar-me para ver melhor, escorreguei pelas grades e 
caí na rua. Apanhei um susto valente! Nunca pensei que 
o meu corpo de gato fosse capaz de passar pelas grades 
e no final de uma cambalhota desde o 1º andar do prédio 
fosse aterrar são e salvo nas minhas 4 patinhas.
Mas como voltar para a minha casa e para os mimos 
da minha família humana? Fiquei confuso, não sabia o 
que fazer. Ainda miei um pouco mas ninguém em casa 
me ouviu e decidi procurar o caminho de volta. Já estava 
cansado e, após andar perdido algumas horas, vi numa 
varanda térrea um cobertor fofinho e acolhedor. Achei 
melhor descansar ali. De certeza que a minha família 
humana me iria encontrar! Aquela varanda era tão 
parecida com a minha!
Entretanto, na minha casa, as crianças desesperavam de 
preocupação. Onde é que eu andaria? Estaria escondido? 
Eu nunca tinha saído de casa! Toda a família ficou 
apreensiva, todos gostavam muito de mim e procuram-
me por todo o lado.
A noite caiu e ninguém apareceu para me vir buscar… 
Comecei a ficar com fome e sede, mas o cobertor era tão 
quentinho que não me atrevi a mexer. E comecei a pensar 
como ajudar a minha família humana a me encontrar. 
Olhei para as estrelas e para a lua no céu e decidi pedir-
lhes ajuda. Claro! Só as estrelas e a lua e todos os planetas 
no céu me poderiam ajudar!
E de repente lembrei-me que a prima Isabel tinha 
aprendido a ler as estrelas, a lua e os planetas e enviei-
lhe uma mensagem telepática. Faz a pergunta, prima 
Isabel, faz a pergunta! E ela fez a pergunta, às 22:03h no 
dia 21 de dezembro, um dia depois de ter desaparecido. 
Adormeci quentinho e feliz, com a certeza de que voltaria 
em breve para a minha casa.
Eis o mapa da hora da pergunta. Ela agora vai contar-vos 
o resto da história.
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No Império Romano, o nome dos Caldeus tornou-se, pouco 
a pouco, sinónimo de astrólogo, o que trouxe a confirmação 
da teoria, segundo a qual a orientação pelos astros, sob a sua 
forma verdadeiramente codificada, surgiu na Babilónia e nas 
províncias vizinhas.

A arqueologia parece confirmar completamente esta opinião 
histórica corrente. Adicionalmente aos documentos seguros, 
que atestam a existência muito desenvolvida da astrologia 
entre os Caldeus, dois ou três milénios antes da era cristã, 
surgiram descobertas mais recentes que localizam a sua 
prática numa época nitidamente anterior, a dos Sumérios, que 
a teriam trazido da Ásia central, por volta do milénio V a. C.

O historiador Paul Masson Oursel na sua obra “La philosophie 
en Orient” (fascículo suplementar da Histoire de la Philosophie, 
de Émile Brehier) faz referência aos princípios estruturantes da 
astrologia mesopotâmica, situando a sua origem num período 
muito além do estabelecimento definitivo do cristianismo, 
colocando-a mesmo após a implantação da religião islâmica 
no mundo mediterrânico.
Foram achadas na Mesopotâmia muitas tabelas planetárias 
gravadas em tijolos, como todos os documentos escritos que 
remontam aos Sumérios, aos Babilónios, aos Caldeus e aos 
Assírios.

Em todas as velhas civilizações mesopotâmicas, encontrámos 
a existência no clero de uma categoria especial de padres - 
a dos adivinhos - que praticavam outros métodos “ocultos” 
(interpretação dos presságios, dos sonhos, etc...) e cultivaram, 
muito especialmente, aquilo que viria a ser a astrologia. Apesar 
de inicialmente esta se encontrar ao alcance dos soberanos 
e, posteriormente, da aristocracia, pouco a pouco, estas 
técnicas foram postas ao serviço de um número cada vez mais 
crescente de particulares (verificar-se-á o mesmo fenómeno 
no Egipto antigo). A influência da astrologia foi-se tornando 
cada vez mais forte, mesmo sobre os acontecimentos da 
vida quotidiana. Os grandes templos da Mesopotâmia antiga 
comportavam uma torre, chamada, pelos Babilónios, de 
Ziggourat, formada por sete andares diversamente coloridos, 
que simbolizavam as regiões sucessivas e hierarquizadas, que 
unem a abóboda celeste à terra. [2] Do cimo destas torres, os 
adivinhos observavam com precisão o movimento dos astros 
no céu, e não se pode negar terem atingido uma mestria 
notavél nos resultados matemáticos, pois já sabiam calcular as 
datas dos eclipses solares e lunares.

Deve-se-lhes a elaboração das divisões comuns do calendário 
no Ocidente, usadas ainda nos nossos dias: meses, semanas, 
dias, horas. O Sol assume, assim, o papel central personalizado 
num deus, e, tal como os outros planetas, era considerado 
desta forma uma divindade. No entanto, não seria correto supor 
que entre estes primeiros astrólogos, tão hábeis a perscrutar 
aparências, existisse um conhecimento das verdades da 
astronomia física.

Como em muitas outras civilizações da Antiguidade, a abóboda 
celeste achava-se concebida com um limite preciso e rígido, 
supondo-se que fechava o mundo sublunar. Pelos astros, 
espécie de bóias translúcidas, descia até nós, a luz eterna, 
vinda d’além desta abóboda dos céus.

Na altura da descoberta da biblioteca do rei assírio 
Assourbanipal, nas ruínas de Ninive, os arqueólogos acharam 
tábuas que reproduziam a cópia, realizada cerca do ano 700 
a.C., de uma colecção astrológica elaborada numa data anterior, 
a do rei Shargon, o Antigo, e que mostram a ligação estreita 
entre a astrologia, no sentido estrito do termo, e a interpretação 
dos presságios.

Continua na próxima edição….
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