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 Canção do Carma 

 
 

Aquele que agrediu, 
será perdoado. 

Aquele que chorou, 
consolará. 

Aquele que se entregou, 
será muito amado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Amorosamente, 
dedico este livro a 

uma pessoa muito especial: 
Minha mãe. 
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- PREFÁCIO-  
 

O  ramo da astrologia estudado neste livro é o  da astrologia cármica, que estuda os 
signos, planetas e casas do mapa natal como representações de vidas passadas do indivíduo. Isso 
se torna possível porque os signos do zodíaco são representações simbólicas das energias 
celestes que nos rodeiam, constituindo-se portanto de chaves valiosas para se decifrar o passado, 
o presente e o futuro.   

Os antigos egípcios e caldeus possuíam um perfeito conhecimento desse simbolismo - 
que infelizmente para nós é atualmente  um enigma- já que durante a Idade Média esse 
conhecimento foi em parte esquecido e deturpado pelas perseguições religiosas que ocorreram 
naquele período negro da História da Humanidade. No entanto, desde o século passado , quando 
se iniciou o movimento da Nova Era, vem sendo novamente redescobertas as chaves simbólicas 
do conhecimento esotérico da astrologia. Contudo, é preciso deixar claro que a astrologia 
cármica é um ramo bastante antigo da astrologia, sendo oriundo dos ensinamentos  dos egípcios, 
persas e hindus. 

 Desta forma este livro é uma coletânea  desses conhecimentos que eram plenamente  
entendidos pelos homens sábios da antiguidade1 e cujos ensinamentos podem ser conhecidos em 
seu original na biblioteca do Vaticano. Na verdade, com a passagem dos séculos, a astrologia 
cármica foi pouco acrescentada em pesquisas e técnicas, devido a descrença do ocidente na 
teoria da reencarnação. No entanto, desde o século XIX, com Alan Leo, Edgar Cayce e mais 
recentemente Martin Schulman e Alan Oken , este campo vem sendo atualizado e melhorado.2 

No entanto, talvez a grande curiosidade que o leitor tenha seja “ Como funciona a 
astrologia cármica ? Quais são seus fundamentos ? “ 

Inicialmente, a  resposta para tais perguntas exige uma compreensão filosófica da questão 
apresentada. Ter a noção de que os astros, os planetas são símbolos de energias que nos rodeiam 
já é um primeiro passo dado na compreensão dessa questão complexa. Na verdade, as pessoas 
não nascem aleatoriamente, sem um planejamento astrológico como muitos poderiam pensar. 
Mas por quê deveria haver  um planejamento astrológico ? Simplesmente, porque cada planeta 
representa uma energia no Universo, um grau de evolução, uma manifestação do ser. E como as 
pessoas são complexas , procuram no momento do nascimento as estrelas que representam esse 
grau de complexidade. Assim, podemos dizer, que o mapa astral calculado no momento do 
nascimento do indivíduo, é como uma fotografia tirada das tendências inerentes da  alma  e uma 

                                                           
1 Platão, Pitágoras , Aristófanes, Plotino, todos conheciam e usavam a astrologia.  
2 Referências bibliográficas no fim do livro.  



representação simbólica de tudo o que já aconteceu e do que potencialmente pode vir a 
acontecer.  

O problema é justamente interpretar corretamente o mapa astral, pois a sua interpretação 
estará sempre sujeita ao erro do astrólogo por este às vezes possuir um conhecimento limitado 
das chaves simbólicas. No entanto, um astrólogo experiente e que talvez tenha tido acesso em 
vidas passadas às chaves simbólicas é perfeitamente capaz de enfocar todas as questões 
relevantes do passado e do presente do indivíduo que acaba de nascer.  

Outra questão importante a se colocar : “ é obrigatório ou necessário que uma pessoa  
conheça  o seu próprio passado ? “ Podemos dizer que essa é uma questão individual. Para 
alguns, a necessidade de se auto-conhecer é muito forte, a ponto de uma interpretação astrológica 
poder levar o  equilíbrio emocional àquela vida. Para outros, remexer no passado pode trazer   
conflitos emocionais ou confundir ainda mais o íntimo. Portanto, é preciso que a pessoa tenha 
cautela antes de tudo em seu estudo cármico, porque nem sempre aquilo que achamos que tenha 
ocorrido é de fato o que se passou. Assim, podemos ver indícios de conflitos emocionais, 
sexuais, amorosos ou familiares, mas nunca podemos afirmar o que exatamente ocorreu, porque 
cada vida é uma história. É claro que o mapa natal mostra indícios  dos conflitos cármicos, mas  
para se saber o que realmente ocorreu é preciso ser antes de tudo um médium.  

Portanto, este livro tem por objetivo  divulgar as chaves simbólicas dos signos, ou seja, 
como cada signo representa um tipo de experiência adquirida em vidas passadas  e o  mais 
importante,  a missão de vida  do indivíduo para a presente encarnação. É um livro para ajudar, 
mostrar uma pequena luz no caminho individual de cada um e de divulgar mais este campo ainda 
nebuloso da astrologia.  Podemos assegurar que o  leitor que possui poucos conhecimentos 
astrológicos, não sentirá grande dificuldade ao ler este livro e os que já são profissionais da área 
poderão acrescentar mais um livro em sua lista de preferências.  
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OS SIGNOS ASTROLÓGICOS 
 

- INTRODUÇÃO-  
 

Este capítulo apresenta os 12 signos e como cada signo representa um estágio evolutivo 
da alma,  as lições aprendidas no passado e os objetivos, talentos e conflitos que se trazem para a  
vida atual. No entanto,  antes que o leitor leia o seu signo, é necessário que se explique o 
funcionamento do carma, de modo que se tenha uma idéia mais precisa de como funciona a 
astrologia cármica. 

O carma, é uma palavra de origem sânscrita, Karman, que significa “ação e reação”. Isso 
significa que todas as nossas ações têm uma reação, que se manifesta senão no presente, com 
certeza no futuro. Assim, o carma não possui forma definida ( não é palpável)  porque  é na 
verdade uma lei física universal;  a manifestação do carma é que é concreta, como podemos 
observar quando por exemplo se cai por descuido e se quebra a perna. Este acidente representa 
um carma pois tem-se uma causa e um efeito. A causa é o descuido  e o efeito, a queda. Portanto 
o carma da mesma forma que  o tempo é um conceito abstrato,  mas que possui manifestação 
concreta no  mundo material.  

 Além disso o carma é atemporal, no sentido de que ele pode se manifestar 
imediatamente ou nas próximas vidas. Essa questão de quando o carma se manifesta é portanto a 
princípio indefinida. Vai depender não só de sua programação cármica, mas também de outras 
pessoas e às vezes até do carma nacional ou do carma da humanidade como um todo. Às vezes, 
basta um simples movimento, uma ação inconseqüente e então se coloca em movimento a roda 
do carma em nossas vidas. 

O carma não é um ajuste de contas, mas sim  um elemento de evolução para o ser 
humano que ocorre através do equilíbrio de suas ações. Assim, quando há a conscientização de 
que todas as mazelas que passamos na vida não é um castigo divino, e sim o efeito, a 
manifestação daquilo que criamos para nós mesmos, estaremos dando os primeiros passos para 
mudar o nosso próprio carma.  
 

 
 
CICLOS ENCARNATÓRIOS-  
 

Na astrologia cármica, há ciclos encarnatórios, que se manifestam através da vibração 
dos 12 signos. Isso significa  que para se completar toda a  programação cármica é preciso passar 
pelos ensinamentos dos 12 signos. Assim quando se completa um ciclo encarnatório pode-se 
iniciar outro ciclo em que  a pessoa terá de passar novamente pelos 12 signos do zodíaco,  só que 
sob uma nova perspectiva.  Essa nova perspectiva pode ser representada por uma espiral, pois 
aquilo que se acumulou no passado é trazido para o presente e alavancado para o futuro.  

 Também é preciso explicar que os 12 signos não necessariamente correspondem a 12 
vidas, porque a pessoa pode ter que nascer várias vezes sob um signo para absorver todo um 
ensinamento. Isto ocorre porque  cada signo possui três decanatos e  12 duades ( dwadasamas em 
sânscrito) ! Isso é um capricorniano do 1º decanato pode ser bem mais sério do que outro 
capricorniano do 2º decanato, que é regido por vênus.   Como se vê, é uma questão complexa, 
mas os ciclos encarnatórios realmente existem e sua duração, como devem ter percebido, pode 



chegar a centenas de vida. Diz a tradição budista, que o Buda só atingiu o estágio perfeito de 
evolução em sua milésima vida!  

Desta forma, a pessoa que você é neste momento atual, ou seja nessa vida, está registrada 
em seu mapa astral  principalmente sob o signo em que você nasceu. É lógico que o signo e o seu 
ascendente mostrarão o seu estágio evolutivo e suas obrigações cármicas, não aquilo que você é 
no íntimo, pois para isso seria necessário uma leitura bastante aprofundada de seu mapa astral. 

 Como disse na introdução, o mapa astral é a fotografia da alma no momento do 
nascimento, pois mostra de forma ampla os objetivos encarnatórios, o que se espera colher e 
realizar nessa vida. É claro que enquanto se está  nessa vida, aprendendo, eliminando e 
construindo outros carmas, o mapa astral, ou em outras palavras a fotografia da alma vai 
mudando. Esta mudança pode ser evidenciada através de uma técnica em astrologia denominada 
de progressão,ondel 1 ano de vida da pessoa corresponde a 1 dia depois da data de nascimento. 

Assim uma pessoa que nasceu a 1º de Janeiro e hoje está com 15 anos, tem seu novo 
mapa astral calculado para o dia 16 de janeiro, que representa 15 dias após o seu nascimento. 
Este novo mapa astral mostra as pequenas variações que ocorreram desde o seu nascimento no 
contexto de evolução e de carma que está se manifestando. Este novo mapa astral não substitui 
de forma alguma o mapa astral de nascimento, simplesmente o complementa, porque o mapa 
astral do momento presente é extremamente transitório, no sentido que dali a um ano a pessoa 
estará com outro mapa, que para o exemplo dado acima, seria o mapa calculado para o dia 17 de 
janeiro.  

 Assim, não é preciso que você se preocupe com seu mapa progredido; no momento basta 
saber o mapa de nascimento, pois este vai-lhe fornecer as informações adequadas de seus 
objetivos para esta vida e daquilo que você plantou em outras vidas. Agora se você quer saber o 
que você está fazendo de sua vida, qual carma está se manifestando no momento presente, então 
é aconselhável que se faça o mapa astral progredido. 
 
USO DESSE CAPÍTULO 
 

Se você não tiver seu mapa astral, não há problema, pois com sua data de nascimento 
poderá utilizar tranquilamente este livro. Agora, se você deseja ter seu mapa astral feito, pode 
fazê-lo pela internet ( alguns sites fornecem mapas astrais de graça ) ou em qualquer shopping ou 
feira esotérica.  

 Neste capítulo  você pode olhar e comparar seu mapa com o de seus amigos e familiares, 
mas obviamente respeitando-lhes a privacidade. Não seria nada digno você sair espalhando por 
aí que viveu com tal pessoa no passado, ou que foram amantes. O ideal seria você mostrar o livro 
para a pessoa e compartilhar com ela as informações lidas. 

 Acho certo que se procure laços de outras vidas com seus amigos mais chegados ou com 
os familiares, porque às vezes temos tantos problemas sem ao menos sabermos e às vezes 
incorremos nos mesmos erros, que tendo a consciência de que é um problema do passado, que 
precisa ser melhor trabalhado nessa vida, nos tornamos mais complacentes e mais generosos. Só 
essa mudança de atitude em nós mesmos acarreta de alguma forma uma mudança de atitude no 
outro, e portanto podemos romper com o ciclo cármico vicioso que vínhamos gerando,  quiçá há 
séculos.  

Você deve juntar as informações obtidas tanto do seu signo quanto do seu ascendente. Se 
você não souber o seu ascendente pode utilizar a tabela no final do livro, mas deve saber que terá 
um ascendente aproximado ( o grau certo do seu ascendente só um programa de computador 
pode lhe dar) Assim, uma pessoa que é do signo de áries com ascendente em touro deverá ler a 
parte de áries e a parte reservada a touro, e depois unir as duas informações. Já quem possui o 



mesmo signo e o mesmo ascendente não precisa juntar, pois a informação é a mesma para ambos 
os signos. 

Embaixo de cada signo você encontrará os países possíveis das vidas passadas, que com 
certeza não serão todos da lista, mas alguns. Provavelmente quando você ler os países se sentirá 
atraída por  alguns deles , mas não todos. Esta simpatia natural é uma evidência fortíssima de 
uma provável vida passada naqueles países.  

Cada país possui um signo astrológico, da mesma forma que as pessoas possuem signos. 
Isto ocorre porque cada país tem seu momento de nascimento, geralmente marcado por 
acontecimentos históricos importantíssimos. Por exemplo, o Brasil  possui três mapas de 
nascimento. O mais importante que é o da data de sua independência, Sete de Setembro de 1822, 
que  o torna um virginiano. Temos também a data do seu descobrimento que é 22 de Abril de 
1500, que o torna um taurino e o último que é o da proclamação da República, 15 de Novembro 
de 1889 que o torna um escorpiano. Portanto estes três signos caracterizam o Brasil e é baseado 
nesse tipo de estudo que podemos definir os países das vidas passadas. Assim, pessoas que 
possuem Virgem, Escorpião ou Touro na casa 12 podem ter vivido no Brasil em uma vida 
passada. 

Os EUA, por exemplo são do signo de Câncer porque, o dia de sua independência é 
Quatro de Julho. Quem possui câncer na casa 12 pode então ter vivido naquele país.  

As cidades também possuem signos, de acordo com a data de sua fundação. O Rio de 
Janeiro, por exemplo, é do signo de peixes, pois a data de sua fundação é 1º de Março de 1565. 

Também há uma lista mostrando as possíveis  profissões que se teve. Mais uma vez, é 
preciso unir as informações do signo solar com o ascendente para se ter certeza quanto às reais 
inclinações que a pessoa ainda trás. Não é raro que uma habilidade excercida no passado possa 
ainda se manifestar na vida presente.  
 
 
ORIENTAÇÕES PARA USO DO LIVRO:  
  
                                                 
 - Leia o seu signo e o do seu ascendente. Junte ambas as informações e você terá uma 
idéia melhor dos potenciais que você possui e dos fatos passados possivelmente ocorridos. As 
cidades e os países em destaques são locais possíveis de se ter vivido; a simpatia que você nutrir 
por algumas delas pode ser uma importante pista de uma vida passada. Também é preciso 
discernimento na leitura das profissões indicadas, porque nem todos serão as que você teve. Se 
por acaso no presente você estiver excercendo uma profissão indicada no quadro, é porque é 
realmente um dever cármico seu desenvolver aquela atividade na vida atual.  
 - Segundo passo: analise seu signo com o de outras pessoas. Não esquecer que o 
ascendente da outra pessoa também influi nessa comparação. Assim, uma relação gêmeos-touro 
que pode ser a princípio difícil é minimizada se o ascendente do primeiro for capricórnio e do 
último aquário ( capricórnio combina com touro e gêmeos com aquário).  
 - Terceiro passo: observar sob qual decanato você nasceu ( na descrição de cada signo é 
apresentado os decanatos divididos pela data de nascimento ). Se por acaso você nasceu  
exatamente na divisão de um decanato para o outro ( como por exemplo 31/03 ) pode ser que 
você seja do outro decanato ( isso ocorre porque a cada ano, o sol tem horários diferentes para 
entrar no decanato) . Isso também acontece para quem nasceu nas entradas e saídas dos signos. 
Isto é, uma pessoa nascida a 21/03 pode ser uma pisciana e não uma ariana como sempre  
imaginou. Somente com o mapa astral calculado no computador é que se terá a exatidão do 



signo, ascendente e divisões de decanatos. No entanto, se você não tiver o mapa feito, não se 
desespere, porque 90% das vezes os signos , ascendente e decanatos estão corretos.   
 
 
 
 
 
              
1)  Arianos ou com ascendente em Áries 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada:  
  Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Alasca, Japão, Coréia, Palestina, 
Peru, Polônia, Síria, Cracóvia (cidade polonesa), Florença ( cidade italiana) , 
Venezuela, Oxford (cidade inglesa), Marselha (cidade francesa) , Nápoles (cidade 
italiana) , Pádua (cidade italiana) , Saragoça (cidade espanhola) , Verona  (cidade 
italiana) , Utrecht, Paquistão, Bangladesh , Chipre, Grécia. Este signo possui 
particular afinidade com a civilização romana e com Israel.  

                        
As vidas passadas do ariano, são representadas pelo signo imediatamente anterior, peixes. 

Isto significa vidas de abnegação, dedicação a algum ideal e  de muito sofrimento, porque peixes 
é o signo relacionado com a dissolução do ego  e dos sonhos. Peixes é o décimo-segundo signo 
do zodíaco, ou seja o último, enquanto áries é o primeiro, o que representa o término numa vida 
recente de um longo processo de crescimento e amadurecimento da alma. Assim na vida 
presente,  o ariano está preparado para iniciar um ciclo completamente diferente, geralmente em 
um patamar espiritual mais elevado que em seu passado. 

Por causa dessa vida passada representada pelo signo de peixes, é muito comum que 
arianos na juventude , apresentem uma característica de timidez, inocência e grande 
sensibilidade. Na verdade, essas características representam lembranças inconscientes da 
personalidade pisciana. Quando vão envelhecendo, esses arianos mais tímidos, começam a 
ganhar confiança e admiração de seus amigos através de ações arrojadas, assumindo pouco a 
pouco os desafios de seu signo. 

Os arianos nascem com bastante energia e espírito empreendedor porque estão iniciando 
um novo ciclo de vida. Na verdade, na última vida tiveram a oportunidade de terminar um ciclo 
de desenvolvimento há muitos séculos iniciado. Por isso constituem almas velhas e inspiram nos 
outros respeito e cautela, logo á primeira vista. Por isso será comum  o ariano se ver nessa vida 
em posições de autoridade e como líder, justamente porque os demais signos reconhecem a 
grande bagagem de conhecimentos que carregam. No entanto, por estarem iniciando um novo 
ciclo freqüentemente terão atitudes impulsivas e agressivas. Parece-lhes que a sabedoria 
adquirida não lhes serve de nada para enfrentar as mudanças inesperadas aos quais estarão 
sujeitos. 

 Além disso, os arianos sentirão muita atração pela História dos romanos  e dos povos 
oprimidos daquela época porque a civilização romana floresceu durante a era de áries (2160 aC.-
1 d.C.) . Com certeza muitos arianos viveram durante esta época  trazendo consigo a lembrança 
bastante forte da opressão e violência ao qual buscam então combater firmemente nessa vida.  
Além de se sentirem atraídos pelos romanos, os arianos gostam de histórias dos cavaleiros 
medievais e provavelmente viveram nesse período, protegendo suas donzelas e devendo lealdade 
ao seu rei ou senhor. 



Como  o ariano está iniciando um novo ciclo de desenvolvimento de sua alma precisa 
trabalhar e despender mais energia que os outros signos. Por isso seus nativos nascem com uma 
invejável resistência e força física. 

A missão do ariano é ser um líder, um pioneiro. É ele que estimula  os outros a agirem 
através de seu exemplo de coragem e determinação; e é também aquele que protege os fracos e 
os indefesos. Além disso, por ser o primeiro signo do zodíaco  está ligado ao início da primavera 
no hemisfério norte e ao outono no hemisfério sul, possuindo então a função de semeador. Isto é, 
de jogar aleatoriamente as sementes no campo, sem se preocupar em cuidá-las ou em colhê-las, 
deixando esta tarefa aos demais signos, mas cumprindo a importante função de iniciar o 
processo, de dar o primeiro passo.  

Pode se fazer uma comparação do ariano como semeador em relação à sua vida. Ele 
freqüentemente não está preocupado em terminar seus projetos, mas de iniciá-los, geralmente de 
forma entusiasmada e idealista. Em vista disso,  o ariano deve procurar se tornar mais prático e 
realista em relação aos seus ideais, senão terá poucos frutos colhidos no final de sua vida. Estes, 
provavelmente só serão colhidos por seus descendentes que souberem concluir seus 
empreendimentos. 

Se o ariano falhou de alguma forma no ciclo anterior, talvez por ter tido atitudes egoístas 
ou omissas numa vida passada, terá de nessa vida trabalhar dobrado. E isto realmente acontece 
quando ainda crianças são obrigados a assumir responsabilidades pesadas e até mesmo tendo de 
trabalhar. Há muitos arianos que por mais que trabalhem e se esforcem não conseguem progredir 
na vida ou receber aquilo que merecem, geralmente devido a uma vida passada em que não 
souberam valorizar o trabalho dos outros e viveram vidas ociosas. Estas vidas dedicadas ao 
prazer dão ao ariano uma grande facilidade em conquistar o sexo oposto, e a saber realmente 
como desfrutar das alegrias da vida. Gostam de desafios e de aventuras, algo que os faça sentir 
grandiosos e apreciados. O  ariano tem como desafio nessa vida aprender que nem sempre se 
pode ser o número um e que o fracasso não significa a completa derrota. Também devem se 
conscientizar que jamais agradarão a todos mesmo que o seu grandioso ego assim o exija, 
simplesmente porque cada ser humano possui  suas simpatias e antipatias naturais 

Os arianos que possuem dificuldade em receber reconhecimento ou que se envolvem 
inexplicavelmente em situações perigosas, devem compreender que estão tendo a oportunidade 
de começar de novo e de consertar seus erros passados. A falta de reconhecimento pessoal e a 
vida sempre em perigo é um sinal de que se está incorrendo nos mesmos erros do passado. É 
necessário que se mude de atitude e às vezes até a forma como se julga os outros e as crenças  
pré-concebidas . Com o tempo, o ariano conscientizado começará a alcançar aquilo que almeja, 
mas sempre após aprender sobre o valor da vida e os seus limites.  

Freqüentemente o ariano não possui uma noção muito clara de limites, pois para eles a 
vida é como um jogo de roleta. Às vezes se ganha e outras se perde; ganha-se mais quanto mais 
se for ousado ou esperto na filosofia ariana. E esta filosofia é que acaba levando o ariano à 
derrota final, pois acaba se perdendo o próprio respeito a si mesmo e ao próximo.  

Áries é um signo masculino, o que significa que sua energia é dinâmica, extrovertida e 
arrojada. Mesmo as mulheres arianas possuem um forte senso de competitividade e às vezes um 
desprezo oculto pelos homens. (Afinal eles não deveriam segui-la embevecidos já que é tão 
destemida e poderosa?).  Muitas mulheres arianas tiveram vidas masculinas e sentem uma certa 
dificuldade de adaptação ao corpo feminino nessa vida. Geralmente querem estar no comando ou 
realizando coisas que consideram grandiosas e até chocantes para as outras mulheres. 
Provavelmente muitas motoristas de ônibus , policiais e mecânicas são arianas. Talvez 
inconscientemente lembrem-se da época em que comandavam as galeras romanas ou viviam 
como aventureiros, numa vida não muito honesta mas cheia de liberdade. 



Curiosamente os arianos criam um código de honra próprio ou uma moral própria, às 
vezes não muito condizente com o da sociedade atual. Este código de honra, que pode se refletir 
numa atitude cavalheiresca com as mulheres ou francamente agressiva quando acuado, é um 
reflexo de uma vida passada no meio de sociedades sem lei escrita; ou seja onde a lei era oral ou 
baseada em certos códigos familiares.  

Geralmente quem nasce sob o signo de áries é porque passou por muitas lições e 
tribulações que lhe ensinaram a necessidade de ver além da mera aparência e a ter elevados 
ideais como objetivo nessa vida. Também traz a lembrança de ter  pelo menos em uma vida, 
alcançado uma alta posição social. Assim não importando qual é a sua situação atual, há sempre 
aquela necessidade de recriar aquela vida luxuosa e nobre em sua vida presente. Também é claro 
que existe uma necessidade de impor e dominar , como resultado daquela vida importante. 

 Em algumas vidas, o ariano veio desenvolvendo uma certa mendiunidade ou uma forte 
intuição que aparece nessa vida, principalmente quando estão em momentos de perigo. Muitos 
arianos viveram em épocas de perseguição religiosa onde eram ora os perseguidores ora os 
perseguidos. Assim quando pequenos, os arianos são um tanto ariscos quanto à religião ou à 
menção de Deus. Possuem dificuldade em aceitar que há um destino porque querem estar no 
comando de suas vidas. Mas a vida, com o tempo mostra-lhes que há uma verdade superior, e o 
fim nunca realmente é o fim. Interessante que os arianos que bloqueiam a sua mendiunidade são 
freqüentemente acometidos de enxaqueca, porque não extravasam essa energia poderosa. Por 
outro lado, há os arianos realmente fanáticos que podem transformar uma questão religiosa, 
política ou profissional numa verdadeira cruzada. Devem aprender que neste planeta as 
informações não são completas porque ainda somos espíritos imperfeitos com vários graus de 
evolução..  

 Muitos arianos por estarem iniciando um novo ciclo da alma começam a vida sem 
nenhum recurso ou apoio. No entanto, a grande força de vontade com que nasceram lhes permite 
criar as suas próprias oportunidades. Outros arianos, por possuírem um bom carma, nascem com 
apoio e recursos materiais, mas mesmo assim se sentirão desafiados a provar de uma forma ou 
outra que são líderes e pioneiros natos. Talvez rompam com a família ou o local de nascimento e 
busquem o seu próprio caminho.  

Todo ariano inconscientemente quer ser um herói, um salvador ou alguém altamente 
admirado por sua família ou pela sociedade. Talvez de início tenham atitudes rebeldes ou 
negativas com a família, porque é uma forma de chamar a atenção e a ganhar aquilo que acham 
ser-lhes devido, como amor ou admiração. Quando descobrem que nada ganham com isso, ao 
contrário, o afastamento de seus familiares, procuram então desenvolver qualidades positivas e 
tornam-se modelos para a sociedade.  

O ariano que consegue o sucesso rápido na vida, ocorre por já ser uma alma madura, que 
encerrou satisfatoriamente o seu último ciclo de desenvolvimento da alma e principalmente por 
possuir uma crença em algo maior que si mesmo, talvez uma fé maior. Este ariano positivo 
geralmente possui uma alegria inata ou um senso de humor desenvolvido  e sabe respeitar o 
limite de seu próprio corpo. Isto significa não comer compulsivamente, não correr muito e nem 
beber exageradamente. A maioria dos arianos negativos incorrem em algum desses exageros e 
portanto atraem para si muitas dificuldades e decepções, principalmente na vida amorosa. No 
entanto, um ariano negativo pode se tornar um positivo e transformar seu mau carma em um bom 
carma  quando começar a respeitar a sua própria vida e a dos outros. 
 
ÁRIES E OS DECANATOS: 
 
1ª decanato (  nascidos entre 21/03 e 31/03) 



 
 Você é um ariano típico porque este decanato é regido por marte, planeta regente do 
signo de Áries. Como Marte é um planeta masculino,  há indicação de uma vida passada como 
homem e uma grande inclinação para atividades marciais como luta-livre, soldado ou  trabalho 
com ferro e forjas. Sendo este o primeiro decanato, isso significa que você está iniciando um 
novo ciclo encarnatório ( já que nas últimas vidas conseguiu  encerrar um ciclo de aprendizado). 
Portanto, você está cheio de energia e de garra para começar um novo empreendimento,  uma 
nova vida, mas a posição de marte no seu mapa astral é que determinará basicamente suas 
chances de sucesso e  a  bagagem cármica que se traz.  

Se marte estiver por exemplo, em áries  você realmente participou de guerras no passado 
( indicação semelhante se marte estiver em sagitário ou leão). 

 Já se  estiver em libra, você foi muito passivo e agora  vem com o objetivo de aprender a 
ser mais guerreiro, a ter mais iniciativa ( indicação semelhante se marte estiver em câncer). 
Tendo marte em escorpião ou capricórnio, você não foi uma pessoa confiável ainda que tivesse 
um grande talento para comandar tropas ou um navio. Pode ser que sua grande ambição tenha-o 
levado a fazer muitas inimizades, que ainda o perseguem nessa vida.  

Marte em touro pode indicar problemas no passado com posses ( como por exemplo 
crimes terem sido cometidos por causa de uma herança). A sensualidade também se torna muito 
acentuada quando se é ariano do primeiro decanato e se tem marte em touro. A vida passada 
pode ter sido humilde e a pessoa  passou por privações materiais ( assim nessa vida você quer ter 
seu quinhão custe o que custar).  

Marte em gêmeos ou em aquário indicam uma vida passada muito livre. Você era 
inteligente, popular, mas não tinha os pés no chão. Nessa vida deve buscar concretizar seu 
talento ou inspirar os outros com suas fantásticas idéias ( um engenheiro, pedreiro ou arquiteto 
com este posicionamento seria uma pessoa bastante talentosa). 

Marte em virgem ou em peixes indicam que no passado você pertencia a uma corporação 
religiosa. Existe um problema do servir aliado a uma necessidade de impor suas idéias aos 
outros. Assim, nessa vida, ainda que seja uma pessoa intuitiva, pode preferir ficar longe da 
religião. Deve também aprender a ser caridoso sem buscar recompensas.  

 
Pintor Vincent Van Gogh é uma ariano do 1º decanato com marte em 

peixes 
 
2º Decanato  ( nascidos entre 31/03 e 10/04) 
 
 Arianos do segundo decanato são regidos pelo sol. A presença do sol indica um carma 
positivo em vidas passadas, se a pessoa soube utilizar de sua autoridade natural. É uma clara 
indicação de que a  pessoa concluiu com sucesso uma missão no passado e agora se encontra  
pronta para iniciar um novo ciclo. O sol também indica vidas passadas tanto sob o corpo 
feminino quanto masculino, ainda que em vidas passadas recentes a pessoa tenha vindo mais sob 
um corpo de  homem do que de mulher.  

A posição do sol no mapa astral nos dará mais informações sobre o que a pessoa fez. Se 
por exemplo, você nasceu  entre às seis da manhã e seis da tarde é uma pessoa extrovertida, 
muito firme e ambiciosa. Já se nasceu entre as seis da tarde e seis da manhã é uma pessoa muito 
profunda e não gosta de mostrar logo a sua necessidade de liderar. De qualquer forma, ter o sol 
como regente  juntamente com marte é muito bom e indica uma pessoa que será muito firme em 
suas decisões e também com grande vontade para se destacar, podendo em alguns casos, ser 
famosa.  



 
Marlon Brando é um ariano do 2º decanato com Sol na casa 5. 

 
3º Decanato ( nascidos entre 11/04 e 20/04) 
 
 O ariano do terceiro decanato é regido por júpiter. Este planeta lida mais com o carma 
coletivo do que realmente o carma pessoal. Isto significa que  você é uma alma antiga, que em 
vidas passadas se envolveu com a religião e com o estudo das grandes filosofias de vida. Além 
disso, júpiter indica encarnações passadas tanto como homem quanto mulher, mas com 
predomínio de vidas masculinas.  O posicionamento de júpiter nos dirá qual tipo de carma  que 
se traz.  
 Por exemplo, se a pessoa tem júpiter em áries ( nascidos em 1916, 1928, 1940, 1952, 
1963, 1975, 1987, 1999) é realmente uma pessoa muito positiva, otimista e com amor à vida. No 
sentido negativo, pode ter tido abundância material e física no passado, mas exibido  isso de 
forma arrogante. Nessa vida deve aprender antes de tudo a ser uma pessoa generosa, sem exibir 
muito seus talentos inatos. Você é uma pessoa de sorte, mas tende  a querer que as coisas 
aconteçam de forma fácil e a esperar mais do que agir.  
 Júpiter em touro (nascidos em 1917, 1929,  1941, 1953, 1964, 1965, 1976, 1988) indica 
que a pessoa foi rica no passado , mas utilizou de forma ingênua a sua riqueza. Nessa vida deve 
aprender a explorar mais seus talentos artísticos e ser menos dependente financeiramente dos 
outros. 
 Júpiter em gêmeos ( nascidos em 1918, 1930, 1942, 1954,  1966, 1977 e 1989 ) indica 
que a pessoa foi inteligente no passado mas não utilizou de forma eficiente essa inteligência. 
Pode também ter sido orgulhosa quanto suas capacidades intelectuais e nessa vida terá muitas 
oportunidades de aprendizado.  
 Júpiter em câncer  ( nascidos em 1919, 1931, 1943, 1955, 1967 , 1978 e 1990)  mostra 
carma familiar, porque você preferiu a sua independência a realmente ajudar sua família. Pode 
também ter havido problemas com a mãe, o que você ainda traz nessa vida.  Os nascidos em 
1978 possuem  plutão em libra, formando então uma cruz T com Júpiter. Isto indica que estão 
passando por um momento  evolutivo de transformação de alma. Vivenciarão grandes dramas 
domésticos e familiares, mas por serem pessoas fortes, sobreviverão. No entanto, devem tomar 
cuidado quanto ao excesso de paixão. São líderes natos.  
 Júpiter em leão ( nascidos em 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1991) é uma posição 
esplendorosa, mostrando autoridade espiritual, abundância física e material. Você foi um líder , 
era um homem idoso ou sábio e  muito  respeitado pelos outros. Dava excelentes conselhos, mas 
não sabia se auto-aconselhar. Nessa vida deve buscar ser mais humilde e aprender a escutar mais 
seu coração. 
 Júpiter em virgem ( nascidos em 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1980, 1992) mostra uma 
pessoa que não soube servir os outros. Você buscava o auto-engrandecimento através dos 
humildes e portanto nessa vida terá de trabalhar bastante para alcançar o sucesso que almeja. 
Pode haver problemas de saúde ou neuroses.  
 Júpiter em libra ( nascidos em 1922, 1934, 1946, 1958, 1981, 1993) mostra graves 
problemas conjugais, porque a pessoa era autoritária e indecisa. Você procurou dominar seu 
parceiro, principalmente se foi homem  no passado. Agora deve buscar o equilíbrio em seus 
relacionamentos, ainda que possa atrair um parceiro bonito. Mais uma vez, deverá ter cuidado 
com seu ciúme. Os que nasceram em 1981 constituem um grupo importante e poderoso porque 
nasceram com a conjunção júpiter-saturno-plutão em libra oposto ao sol em áries. São portanto 



dinâmicas, com grande capacidade em influenciar o mundo a sua volta. Podem mudar o status 
quo.  
 Júpiter em escorpião ( nascidos em 1923, 1935, 1947, 1970, 1982, 1994) indica que você 
usou de magia negra ou de algum tipo de intimidação mágica para ganhar poder sobre uma 
comunidade. Nessa vida deverá aprender a conquistar a admiração sem precisar recorrer a 
chantagens emocionais nem ter de puxar o tapete dos outros. 
 Júpiter em sagitário ( nascidos em 1924, 1936, 1948, 1959,  1971, 1983, 1995) indica que 
você foi um grande aventureiro no passado. Viajou bastante, conheceu muitos povos, dominou 
várias línguas estrangeiras e pode ter sido um chefe religioso. Essas experiências passadas o 
dotaram de muita sorte e facilidade de se comunicar com os outros.  
 Júpiter em capricórnio (nascidos em 1925, 1937, 1960, 1972, 1984, 1996) mostra que 
você é ma alma antiga mas que traz carma político, pois pode ter abusado do poder que tinha no 
passado. Há problemas mal resolvidos com seu pai, pois podem ter competido pelo poder no 
passado. Nessa vida, trabalhará arduamente para conquistar a segurança financeira que almeja, 
mas deve tomar cuidado com sua excessiva  ambição. 
 Júpiter em aquário (nascidos em 1926, 1938, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) indica uma 
pessoa popular, livre e com grande sede de aprendizado. Pode ter sido um professor  ou 
estudioso. Nessa vida, tem facilidade em lidar com novas tecnologias e está apto a colocar seus 
talentos  em prática.  
 Júpiter em peixes (nascidos em 1927, 1939, 1951, 1962, 1974, 1986, 1998)  indica 
ligação com a Igreja e mal uso dessa ligação espiritual para massacrar os outros. Nessa vida pode 
trazer uma certa mediunidade, mas deverá ter cuidado para não ficar fanático.  
 

Claudia Cardinale é uma ariana do 3º decanato com Júpiter em Peixes. 
 
RELACIONAMENTOS DO ARIANO 
 

O ariano se relacionará com cada signo de uma maneira diferente. Pode-se ver através do 
signo de um amigo, um irmão ou de um namorado, se este conhecimento é de outras vidas e se 
há questões cármicas. Isto porque cada signo influencia no mapa astral do ariano uma área 
específica de sua vida. Por exemplo, o signo de libra aparece na casa do casamento do ariano, o 
que pode significar grande atração por pessoas desse signo, e se por acaso o cônjuge do ariano é 
de libra, pode-se dizer que é realmente um relacionamento predestinado. No entanto, saber 
realmente se houve conhecimento em outras vidas só é possível através de uma comparação 
entre os mapas astrais do casal. Este livro tem como objetivo fornecer pistas  e conferir ao leitor 
um maior entendimento sobre a astrologia cármica e seu funcionamento.  
 
 
Áries x escorpião 

Muitos arianos atraem amigos ou parentes de escorpião e o relacionamento é geralmente 
intenso e complicado. Provavelmente são  conhecidos de outras vidas, porque o signo escorpião 
cai na casa 8 do ariano. A casa 8 é a casa das questões ocultas, imemoriais e profundas. Pode ser 
que tenham sido inimigos em outras vidas e o objetivo é se tornarem amigos nesta. Além disso o 
escorpiano é capaz de trazer ao ariano profundas modificações em sua vida, além de haver uma 
certa atração sexual.  Um inimigo de escorpião, para o ariano pode ser um adversário perigoso, 
pois a antipatia natural vem de questões profundas e inacabadas do passado.  
 
Áries x peixes 



Os amigos ou parentes de peixes precisarão de muito apoio e ajuda do ariano para se 
fortalecerem nessa vida. Às vezes o ariano se sentirá sugado ou explorado pelo pisciano. Com 
certeza se conheceram em outras vidas, porque o signo peixes cai na casa 12 do ariano que é a 
casa  de vidas passadas.  Provavelmente o relacionamento foi do tipo positivo ou especial. 
Muitos arianos se casam com piscianos devido a estas lembranças de outras vidas. 
 
Áries x leão 

 Há muita atração magnética entre estes dois signos e alegria quando estão juntos.  O 
signo de leão cai na casa 5 do ariano, que é a casa do amor e dos filhos. Isto significa que no 
passado podem ter estado amorosamente envolvidos ou viveram um relacionamento de pai/filho 
. No entanto, o relacionamento pode ser dificultado nessa vida por causa da competitividade que 
há entre estes dois.  
 
Áries x aquário 
 

  Os conhecidos ou parentes de aquário foram amigos do ariano em outras vidas. Juntos 
são capazes de realizar muita coisa em comum nessa vida. Podem trabalhar juntos ou realizar 
sonhos em comum. O signo aquário cai na casa 11 do ariano que é a casa da amizade e das 
esperanças futuras. Provavelmente este relacionamento do passado não foi profundo,  mas 
agradável. 
 
Áries x Câncer 

 O relacionamento com o canceriano é sempre permeado por deveres e cobranças, porque 
este signo cai na casa 4 do ariano que é a casa do lar e do passado ancestral. Isto significa que os 
cancerianos geralmente aparecem na vida do ariano como parentes ou como amizades de 
infância, adolescência. Provavelmente são velhos conhecidos do passado, e com certeza já foram 
de uma mesma família no passado. Isto pode ser às vezes constrangedor porque o canceriano que 
é um signo de grande memória, consegue inconscientemente se lembrar dos defeitos e das 
travessuras do ariano no passado.   
                                              
Áries x Capricórnio 

O relacionamento com o capricorniano também possui um cunho familiar de cobrança, 
mas um pouco mais suavizado que o do canceriano. Com certeza o ariano enfrentará bastante 
competitividade com o capricorniano tanto na vida familiar quanto na profissional. Um 
adversário desse signo deve ser levado em conta, porque  são velhos conhecidos do passado, 
provavelmente tendo vivido numa mesma família. Este signo cai na casa 10 do ariano que é a 
casa do destino, da profissão e do meio social. O capricorniano por ser tradicional e conservador 
conseguirá dar muita orientação ao ariano. O ariano pode não gostar disso e sentir uma antipatia 
natural. 
 
Áries x  Touro 

 Pode haver muita atração entre estes dois signos mas pouca afinidade. Houve 
divergência de objetivos no passado que pode vir a afetar o relacionamento dos dois nessa vida. 
O taurino tem a possibilidade de ajudá-lo, dar-lhe muito apoio, principalmente material. Isto 
ocorre porque o taurino lembra-se vagamente das injustiças que cometeu com o ariano em vidas 
passadas.  O signo touro cai na casa 2 do ariano , que é a casa dos recursos materiais, dos valores 
e do crescimento pessoal. Por isso , o taurino é o signo mais capaz de mudar o ariano nessa vida. 
 



Áries x Gêmeos 
É um relacionamento fraternal e bastante positivo. Há muita afinidade intelectual e de 

objetivos. O signo gêmeos cai na casa 3 do ariano que é a casa dos irmãos, conhecidos e 
vizinhos. Pode ser que o geminiano tenha sido um irmão ou vizinho no passado. Sempre uma 
lembrança positiva e um relacionamento que tem tudo para melhorar nessa vida. 
 
Áries X Virgem 
  No passado um não serviu o outro da forma correta; provavelmente o ariano explorou o 
trabalho do virginiano. Nessa vida o ariano pode ainda dominar  o relacionamento. Por outro 
lado, o virginiano se encontra pronto para ser amparado pelo ariano, coisa que no passado não 
fez. Relacionamento patrão-empregado são muito comuns entre estes signos.  
 
Áries X Libra.  
  Antigos namorados ou amantes que se encontram para saldar dívidas na esfera dos 
relacionamentos. Se forem amigos, pode ter havido no passado inimizade ou algum tipo de 
competição. Entre familiares, o ariano domina o libriano, às vezes de forma prejudicial. Nessa 
vida devem buscar o equilíbrio. 
 
Áries X Sagitário 
  Antigos amigos de aventuras e paixões. Nessa vida os dois têm tudo para se darem 
muito bem, mas podem ter de lidar com as consequências das aventuras que tiveram no passado.  
 
Áries X Áries 
  Estes dois amigos estão em patamares similares de evolução. Se forem namorados ou 
familiares devem aprender a trabalhar em  equipe porque assim aprenderão mais rapidamente as 
lições do signo.  
 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Trabalhos de Guerra, trabalhos que envolviam o uso do ferro, da forja, dos 
instrumentos cortantes. Trabalhos humildes ou que envolviam o uso da força física.  
Trabalho com animais ou conduzindo tropas. Soldados, guerreiros, policial, 
bombeiro, ladrão, pastores, mercenários, legionários, mecânico, metalúrgico heróis,  
fundidores, capitão  ou atleta. Trabalhos femininos: Costureira, cabeleireira, 
guerreira, prostituta, aventureira, pastora,  chefe de convento ou administradora de 
bordel.  Enfim, alguma profissão que pode ter levado o ariano a matar alguém ou 
adotar uma lei própria que deve ser reavaliada nessa vida.  

 
 
2)  Taurinos ou com ascendente em touro 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada:  
 Bélgica, Chile, Chipre, Irlanda, Irã, Cáucaso, Beirute, Dublin (cidade Irlandesa) , 
Leipzig, Lucerna, Mântua (cidade italiana), Nantes (cidade francesa) , Parma (cidade 
italiana) , Etiópia, Islândia,  Israel, Noruega, Paraguai, Holanda, Israel. Touro rege 
as várias civilizações  que floresceram  no Oriente Médio na antiguidade.  



 
Todo taurino veio com o objetivo de continuar um trabalho recentemente iniciado no 

passado. Este trabalho deve ser melhorado e aprofundado, porque no passado trabalhou-se 
superficialmente nele. Este trabalho incompleto varia de taurino para taurino. Alguns terão a 
missão de cuidar e criar de crianças, outros de desenvolver seu lado artístico ou dar alguma 
contribuição mais material ao mundo. No passado, o taurino estava desenvolvendo qualidades 
arianas, isto é, a impetuosidade, a competitividade, o amor-próprio. Nessa vida aprenderão a 
controlar estas qualidades recém descobertas e aprofundá-las. Como  foi dito para os arianos ou 
com ascendente em áries, este signo joga as sementes na terra, mas é o taurino quem as cuidará e 
lhes oferecerá as condições para que floresçam. Não é à-toa que os melhores jardineiros do 
mundo são de touro. 

Além disso, é o taurino que possui a infinita paciência do mundo para esperar suas 
sementes brotarem. Basta lembrar que este signo rege o mês de maio, considerado no hemisfério 
norte o mês das flores e no hemisfério sul, o mês das noivas. Por isso todo taurino é 
profundamente amoroso e ansioso por receber amor. No entanto, o seu sentimento de amor é do 
tipo instintivo e pouco sofisticado. Isto porque estão começando a aprender a dar e a se 
desvincular de seu ego poderoso.  No passado, o taurino foi super egoísta e não se preocupou 
com os sentimentos dos outros, somente com sua satisfação pessoal. Assim nessa vida vêem-se 
envolvidos em dramas familiares ou com parentes pouco amorosos, justamente para superar este 
carma passado. 

 A era de touro floresceu entre (4220 aC.-2160 Ac.). Nessa época temos as grandes 
civilizações antigas, como o Egito, a Pérsia, Creta e Fenícia. Todo taurino sente uma atração 
irresistível por pelo menos uma dessas culturas, justamente por  ter vivido  nesta época.  Eram 
civilizações basicamente agrárias , muito voltadas para o culto da natureza e das artes em geral. 
O taurino por ter vivido em civilizações tão ricas em cultura e arte, traz para esta vida um senso 
estético apurado, além de uma devoção muito grande à natureza. Definitivamente a cidade não 
combina  com o taurino. Por isso muitos taurinos possuem um dom natural para as artes e 
procuram seguir carreiras artísticas nesta vida.  

 Muitos taurinos, devido às circunstâncias da vida e também do carma pesado que 
carregam ,agem como um touro enraivecido. Vivem se lamentando pelos cantos da má sorte, 
esperando sentados que tudo se resolva ou invejando os que estão em melhor situação. No 
entanto, os taurinos possuem uma capacidade imensa de dar segurança aos outros, pois são como 
pedras sólidas. Este traço positivo deve ser estimulado pelo taurino como um meio de se livrar de 
seu carma.  

 O taurino deve lutar contra sua tendência à passividade principalmente quando em boas 
condições financeiras, pois deixa-se facilmente levar pelos encantos de uma vida de luxo, 
tornando-se gradativamente escravo da comida.  Além disso, o meio mais fácil para o taurino 
atingir a felicidade é constituindo família. As mulheres de touro, principalmente, necessitam de 
cuidar de uma família mesmo que tenham uma carreira. Aquelas que não puderem ter filhos 
deveriam adotar ou trabalhar com crianças, pois são especialmente dotadas de compreensão e 
calma. O taurino que é só ou totalmente voltado à carreira não está desenvolvendo 
completamente a sua missão de vida, cujo objetivo maior é oferecer amor e segurança aos outros. 

Os taurinos negativos são ambiciosos em excesso e sovinas. Desconfiam dos amigos e de 
suas verdadeiras intenções. Talvez porque o verbo do taurino seja "EU TENHO",  o que faz com 
que esta qualidade tenda a ser super enfatizada, através de um senso de possessão não só em 
relação às coisas mas também às pessoas. Por isso muitos taurinos têm medo da morte e 
procuram gozar ao máximo da vida terrena. No entanto, acabam sofrendo porque são forçados 



pelas circunstâncias da vida a compreender que tudo é transitório e não há como controlar a tudo 
e a todos.  

A mulher de touro geralmente é bonita, talvez como uma compensação de uma vida 
passada laboriosa e rude representada pelo signo de áries. Precisa de muitos toques e carinhos 
para sentir-se desperta emocionalmente e necessita de um homem realizado financeiramente, o 
que pode levá-la a descartar bons partidos e depois se arrepender.  

 O homem de touro sente-se bem ao lado das mulheres e quer protegê-las ou mimá-las. 
Procura uma mulher caseira ou bem feminina, e é um chefe de família exemplar se não possui 
nenhum carma negativo. Na vida atual tende a ser explorado ou adulado pelas mulheres, porque 
no passado as usou sem culpa: é o reflexo daquela vida aventureira e inconseqüente de áries, que 
agora cobra algumas decepções no amor. Este signo deve procurar a fidelidade e a sinceridade na 
relação, pois é um signo com grande memória e que possui uma certa dificuldade em perdoar, 
pois possuem um código de honra muito forte. 

Além disso, é preciso meditar sobre os atributos do planeta regente de touro, que é 
Vênus. Vênus representa a vitória do belo e do puro sobre o ordinário e o comum; representa o 
primeiro despertar da alma para a sua condição de espírito imortal e transcendente. Este 
despertar se dá puramente, devido à reflexão dos erros passados, representado pelo signo de 
áries. Assim, temos os taurinos ainda presos à vida ariana, sendo passionais, vaidosos e 
arrogantes nessa vida. Estes taurino estão como que acorrentados à marte, o regente de áries e 
vagam nessa vida em uma ânsia por prazeres e adulações. Já os que estão entrando em contato 
com o seu regente, que é Vênus, estão descobrindo pouco a pouco, a doçura interior, a 
perseverança, o gosto pelo trabalho e a fidelidade aos relacionamentos.  Como se sabe, o planeta 
Vênus na imaginação de muitos sensitivos estaria envolto em brumas cor-de-rosa, insinuando-se 
um mundo vago de harmonia e compreensão entre as pessoas. Portanto aqueles que no passado 
foram rudes com os outros, tiveram dificuldade em respeitar o corpo físico ou que realmente 
foram um desastre nas relações interpessoais, nascem sob o signo de touro. Este estágio nesse 
signo, visa portanto, a ensinar essas pessoas sobre a sociabilidade e o correto discernimento dos 
prazeres. Se antes o corpo era o templo, nos ensinamentos da escola venusiana, aprende-se 
progressivamente que a alma é o templo. 
 
TOURO E OS DECANATOS 
 
1º Decanato ( nascidos entre 21/04 e 30/04) 
 
 O taurino do primeiro decanato é regido por vênus. Isso significa vidas passadas muito 
voltadas para o corpo, para a estética, para as artes e a beleza. É uma clara indicação de uma 
última vida feminina e de predomínio de vidas passadas como mulher. Um homem taurino do 1º 
decanato pode ser considerado um tanto feminino ainda que seja  completamente normal. Há 
uma grande atração pelos  relacionamentos quando se tem vênus como regente de decanato. Isso 
significa que pode haver carma de relacionamentos predominando em sua vida. É claro que o 
posicionamento de vênus nos dirá mais claramente qual é a situação. 
 Por exemplo,  se Vênus estiver em áries , houve egoísmo no passado quanto às afeições. 
Uma mulher com este posicionamento dominou o parceiro e pode ter sido uma tirana do lar. 
Nessa vida deve aprender a escutar antes de impor a sua vontade. O casamento pode ser um tanto 
tarde ou cheio de problemas.  
 Vênus em touro é um posicionamento excelente , pois indica sorte no amor, facilidade em 
obter dinheiro e respeito dos outros. Pode conferir beleza ou talento artístico. No entanto, pode 
haver excesso de materialismo e um certo preconceito quanto aos desfavorecidos da sociedade.  



 Vênus em gêmeos indica talento para escrever, problemas cármicos com  irmãs no 
passado e algumas confusões envolvendo  fofoca. A pessoa era curiosa, popular mas um tanto 
fofoqueira. Isso pode lhe trazer nessa vida certa dificuldade em conquistar a confiança dos 
outros. Há muitos amores, mas sente falta da alma gêmea.  
 Vênus em câncer mostra uma pessoa muito sensível , que pode ter sofrido no amor, mas 
que traz uma certa facilidade em criar um lar. Há talento artístico e verdadeiro dom para a 
cozinha. A pessoa pode contar cedo na vida com uma família e filhos. 
 Vênus em peixes indica talento artístico, facilidade em ter filhos e provavelmente se 
casará cedo. O parceiro atual deve ser o mesmo da última vida. 
  

Barbra Streisand é uma taurina do 1º decanato com Vênus em Peixes. 
 
2º Decanato ( nascidos entre 01/05 e 10/05) 
 
 O segundo decanato é regido por mercúrio, o que indica uma vida passada em que se 
recebeu algum tipo de instrução. Assim nessa vida, a pessoa é curiosa, mentalmente alerta e pode 
ter talento para o ensino, para escrever, para a oratória e para representar. Mercúrio também 
indica carma com primos, irmãos, tios ou vizinhos. O posicionamento de mercúrio por signo nos 
dirá como essas tendências se manifestaram. Pode também ter havido algumas vidas curtas. 
 Por exemplo, mercúrio em áries indica uma mente muito alerta, inquisitiva e com grande 
capacidade de aprendizado. Por haver carma com irmãos ou pouca afinidade com eles. O 
objetivo da pessoa é iniciar algum campo de estudo ou ser pioneira em algum assunto. Pode 
haver também certas tendências agressivas, principalmente no modo de falar. Uma vida passada 
como homem é indicado com este posicionamento.   
 Mercúrio em touro pode fazer com que a pessoa queira abandonar o estudo ou mudar de 
ramo de aprendizado. Há talento para administrar bens ou para matemática, contabilidade, 
vendas. As irmãs ou tias são antigas conhecidas.  Provavelmente foi mulher em várias vidas.  
 Mercúrio em gêmeos mostra um taurino bastante articulado, popular mas um tanto 
fofoqueiro. Geralmente há irmãos que  foram parentes em vidas passadas. A pessoa deve 
aprender a canalizar a sua inteligência para algum campo especializado.  
 

Sigmund Freud é um taurino do 2º decanato com mercúrio em touro. 
 
3º Decanato ( nascidos entre 11/05 e 20/05) 
 
 Este decanato é regido por Saturno, o planeta do carma. Assim, você é uma alma antiga, 
mas está repassando nessa vida lições que já deveria ter aprendido. Por isso, tudo para você 
ocorre de forma lenta, e às vezes, se considera um tanto sem sorte. Você possui sabedoria, 
facilidade para administrar bens e muita capacidade para trabalho. É uma pessoa responsável e se 
ainda é jovem, com certeza é considerado maduro para sua idade. O posicionamento de saturno 
por signo nos dirá mais sobre as lições não aprendidas. 
 Por exemplo, Saturno em áries ( nascidos em 1937, 1938, 1939, 1967, 1968, 1996, 1997, 
1998)  mostra que a pessoa foi muito egoísta no passado. Nessa vida deve aprender a ser mais 
caridosa e  a escutar os outros. Tende a ser cauteloso demais. Há algum problema cármico 
envolvendo o pai, que é considerado um tanto frio. 
 Saturno em touro  ( nascidos em 1940, 1941, 1969, 1970, 1971, 1999, 2000)  mostra uma 
pessoa fechada, tímida, com problemas financeiros ou amorosos. A pessoa trabalha bastante, 



mas recebe pouco reconhecimento. Isso ocorre porque no passado teve dinheiro e foi egoísta. 
Este posicionamento também indica problema com o pai, que pode ser um tanto ausente.  
 Saturno em gêmeos ( nascidos em 1942, 1943, 1944, 1972, 1973 ) mostra problemas com 
os irmãos. A pessoa foi fofoqueira, possessiva e prejudicou os relacionamentos amorosos dos 
parentes e dos irmãos. Nessa vida, terá alguns atrasos acadêmicos mas será uma pessoa 
inteligente.  
 Saturno em câncer ( nascidos em 1945, 1946, 1974, 1975, 1976)  mostra grandes 
problemas familiares. A pessoa foi muito apegada aos parentes que valiam pouco. Nessa vida 
pode reencontrar parentes femininos que foram problemas no passado. O relacionamento com a 
mãe é profundamente cármico e a pessoa só vai ser feliz quando sair de casa. 
 Saturno em leão ( nascidos em 1918, 1919, 1947, 1948, 1977, 1978 )  mostra muito 
orgulho e autoritarismo no passado. A pessoa foi uma espécie de patriarca e dominava os outros 
com sua moral e autoridade. No entanto, pode ter sido um hipócrita e agora deve aprender a ser 
mais humilde.  
 Saturno em virgem ( nascidos em 1920, 1921, 1951, 1979, 1980) mostra trabalho no 
campo, junto aos animais. A pessoa era humilde mas um tanto ignorante. Nessa vida deve buscar 
aprender alguma coisa que lhe possibilite se tornar mais respeitada pela sociedade, o que 
sinceramente almeja.  
 Saturno em libra ( nascidos em 1922, 1923, 1924, 1952, 1953, 1981, 1982) mostra carma 
de relacionamentos. A pessoa foi infeliz no passado e agora traz certa dificuldade em se 
comprometer emocionalmente. O casamento pode ocorrer tarde na vida.  
 Saturno em escorpião ( nascidos em 1925, 1926, 1954, 1955, 1984, 1985) mostra uma 
pessoa materialista no passado, ambiciosa e que utilizou de golpes baixos para realizar a sua 
ambição. Nessa vida, terá de trabalhar muito e pouco contará com o pai, que será uma pessoa fria 
e distante. No entanto, é uma indicação de iniciação mágica no passado. 
 Saturno em sagitário (nascidos em 1927, 1928, 1957, 1958, 1986, 1987) mostra orgulho e 
desprezo pelas classes pobres. Nessa vida poderá ainda se mostrar arrogante e conservador 
quanto às suas crenças. Deve  buscar ampliar seus horizontes, conhecer outros povos e ser menos 
dogmático. No passado  trabalhou na Igreja , podendo ter havido também problemas de herança.  
 Saturno em capricórnio ( nascidos em 1930, 1931,1959, 1960, 1961, 1988, 1989, 1990 ) é 
a marca do homem aristocrático. No passado, você pertencia às classes altas e explorava os 
menos favorecidos. Pode ter sido um escravocrata ou capitão de Indústria. Nessa vida terá muito 
trabalho pela frente, ainda que possa reconquistar novamente a riqueza e o poder político de 
outrora.  
 Saturno em aquário (nascidos em 1932, 1933, 1934, 1962, 1963, 1964, 1991, 1992, 1993) 
mostra que você foi rebelde no passado e muito teimoso. Você nunca seguiu conselho de 
ninguém e por isso se meteu em confusão por causa de más companhias. Nessa vida pode ter 
certa dificuldade em realizar os sonhos ou então em ter amizades fiéis por causa dessa teimosia.  
 Saturno em peixes ( nascidos em 1935, 1936,  1965, 1966, 1994, 1995) indica um carma 
que está no fim, havendo possibilidade de você conclui-lo nessa vida através do trabalho e do 
servir ao próximo. Você está praticamente no fim do túnel. Pode haver a necessidade de realizar 
sacrifícios pessoais.  
 

A Atriz Cher é uma taurina do 3º decanato com Saturno em Câncer. 
 
TOURO E OS RELACIONAMENTOS 

 



Cada signo influencia de uma maneira diferente a vida do taurino e pode-se ver através 
do mapa astral de ambos se são velhos conhecidos de outra vida. No entanto, na falta do mapa 
astral do amigo ou namorado, pode-se comparar através dos signos ainda que a interpretação não 
terá a mesma profundidade que aquela. Por exemplo, se um taurino possui um amigo de áries, é 
bem provável que já se conheceram em outras vidas, porque áries cai na casa 12 de touro, que é a 
casa do carma. Não obstante, sob quais circunstâncias tal ocorreu, o que aconteceu só pode ser 
avaliado através da comparação dos dois mapas astrais, o que incluirá o ascendente de ambos.  
 
Touro x Aquário  
 

 Muitos taurinos atrairão aquarianos em sua vida porque já se conheceram em outras 
vidas. Este signo é capaz de dar ao taurino profundas lições de vida, ainda que o exaspere com 
suas atitudes inconvencionais. Isto porque aquário cai na casa 10 do taurino, que é a sua casa do 
destino, da profissão e dos pais. Assim, muitos taurinos já foram filhos de aquarianos numa vida 
passada e o relacionamento possui um alto grau de familiaridade. É bem comum que nessa vida, 
os taurinos possuam parentes ou filhos de aquário. Um patrão de aquário é bem capaz de dar 
bastante apoio ao taurino, mesmo havendo um pouco de competição. Às vezes o aquariano 
inveja o aparente sucesso material do taurino ou da sua capacidade em concretizar seus projetos 
de vida. 
 
Touro x Leão 

  Os leoninos se envolverão com os taurinos, buscando dominá-lo como fizeram no 
passado. Como leão cai na casa 4 do taurino que é a casa do lar, das raízes do passado, da família 
e dos pais, é bem provável que o leonino tenha sido um pai ou mentor do taurino no passado. 
Freqüentemente os taurinos atrairão familiares de leão, buscando dominá-los ou entrando em 
terríveis choques de interesse; mas se o carma é positivo podem equilibrar suas diferenças e 
desenvolverem um bom relacionamento. O leonino é o melhor signo para oferecer segurança e 
crescimento interior ao taurino, mesmo que o leonino freqüentemente ignore os conselhos de 
touro. 
 
Touro x Sagitário 

 Os sagitarianos possuem um carma pesado com o taurino. Alguns tentarão pagar este 
carma ajudando o taurino nesta vida  e os outros que ainda não evoluíram continuarão a 
atrapalhar os negócios e a vida do taurino. Isto ocorre porque sagitário cai na casa 8 do taurino 
que é a casa ligada ao passado, das questões ocultas, do sexo, da morte. Com certeza, a atração 
sexual será grande entre eles, mas com uma certa dificuldade de confiarem um no outro. 
 
Touro x Áries 

  Filhos ou parceiros de áries possuem um carma especial com o taurino. Na última vida, 
o taurino ajudava o ariano e nessa vida deve continuar o trabalho de lhes dar apoio moral ou 
financeiro. Freqüentemente,  o taurino se sentirá sugado ou explorado pelo ariano, e este com 
dificuldade em reconhecer os esforços do taurino. Pode vir a se tornar um relacionamento 
desgastante se não houver respeito mutuo.  
 
Touro x Gêmeos 

 Os taurinos sentirão especial atração pelos geminianos, mas estes tendem a enganá-los 
ou solapar seus recursos aos poucos. Isto ocorre porque gêmeos é a casa 2 do taurino, que é a 
casa das riquezas materiais e espirituais e também dos valores próprios. O geminiano tem muito 



a ensinar ao taurino, mas este pode não estar pronto para entendê-lo de forma completa. O 
geminiano pode então sentir que o taurino é uma carga em sua vida. É preciso paciência  e 
cooperação entre estes dois para que possam superar o carma. 
 
Touro x Virgem 

  O virginiano dará muita felicidade ao taurino, porque este signo cai na casa 5 do taurino 
que é a casa dos filhos e amores. Com certeza no passado o virginiano foi um filho ou namorado 
do taurino. O relacionamento era positivo e a tendência é que tal se produza nessa vida.  
 
 
Touro X Escorpião                                                            

  Há muita atração entre estes dois signos , porque escorpião cai na casa 7 do taurino. No 
entanto esta casa é ambígua, pois ao mesmo tempo que representa os inimigos naturais, 
representa o casamento. Isto significa que um escorpião pode ter estado casado com o taurino no 
passado ou ter sido um inimigo naquela vida. Às vezes se casam de novo ou acabam 
transformando um mau relacionamento em um bom relacionamento. Apesar da atração óbvia 
entre esses dois é preciso ter cuidado pois o que pode começar com amor pode terminar em ódio. 
 
Touro X Peixes 
 Relacionamento suave, envolvendo camaradagem. No entanto, o pisciano pode ser um 
tanto evasivo com o taurino, o que o irrita. É melhor o pisciano  não prometer nada para o 
taurino, pois este sabe realmente cobrar. 
 
Touro X Libra 
 Relacionamento que envolve serviço. No passado o libriano ajudou muito o taurino, 
agora é a vez deste mostrar sua gratidão. É um relacionamento que pode trazer um laço de 
aprisionamento e geralmente é  o taurino que domina.  
 
 
Touro X Câncer 
 
 Relacionamento harmonioso, podendo haver laços fraternais. No entanto, entre duas 
mulheres, a taurina tende a dominar a canceriana, que acaba se ressentindo e adotando atitudes 
infantis. Relacionamento mãe-filho traz muito apego e com certeza não é a primeira vez que são 
da mesma família. Já em relacionamento marido-mulher é bom que o homem seja de touro, 
senão virará um joguete nas mãos da taurina.  
 
 
Touro X Capricórnio 
 Relacionamento amigável, pois no passado possuíam filosofias de vida semelhantes. 
Nessa vida cada um tem muito a ensinar para o outro, principalmente o capricorniano com sua 
memória ancestral.  
 
Touro X Touro 
 Possuem os mesmos objetivos e podem trabalhar juntos para acelerar o aprendizado 
cármico de cada um.  
 
 



Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Profissões que envolvam o bom gosto, o talento artístico ou administração de 
recursos. Há envolvimento com terras, a natureza, os animais, a cidade rural. Cantor, 
Pintor, Fazendeiro, tintureiro, político, boiadeiro, peão, pedreiro, construtor, 
agricultor, banqueiro, comerciante de cosméticos, perfumaria, desenhista, padeiro, 
salsicheiro, vinicultor, marceneiro. Enfim, profissões que lidem com o serviço à 
comunidade. Trabalhos femininos: Florista, Dançarina, Ceramista, Manicure, 
Costureira, Desenhista de Figurinos, Dondoca da Sociedade, Amante de algum 
homem importante, mãe zelosa ou dona de casa.  

 
 
 
 
3)  Geminianos ou com ascendente em Gêmeos 
 

Provável país, região ou cidade da encarnação passada: 
 Armênia, Estados Unidos, Egito, Austrália, Gales, Trípoli (cidade do Líbano) , 
Córdoba (cidade espanhola), Londres, Nuremberg, Sardenha, Bruges (cidade belga), 
África do Sul, Filipinas, África do Sul, Argentina, Arzebaidjão, Camarões, Iêmen, 
Islândia, Itália, Portugal.  

 
 O verbo do signo de gêmeos é "EU PENSO", e sua principal característica é a dualidade. 

Parece-me que os geminianos buscam a variedade e a mudança nessa vida, como um meio de 
compensar uma vida passada exclusivamente monótona ou voltada para o cumprimento dos 
deveres. Esta vida passada está representada pelo signo de touro, que é o signo imediatamente 
anterior ao de gêmeos. Enquanto taurino, o geminiano buscou uma vida cheia de realizações 
principalmente materiais; com certeza foi um ótimo chefe de família ainda que um pouco 
autoritário. Nessa vida, ao contrário, o geminiano não quer dar segurança nem  estabilidade a 
ninguém. Na verdade ele está aqui para desenvolver as suas qualidades mentais que foram mais 
do que negligenciadas no passado.  

 O geminiano quer agora acumular conhecimento  e analisar tudo o que fez no passado 
para que possa estar preparado para a sua próxima missão. Lembre-se que gêmeos cai no mês de 
junho, o mês que antecede o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul.  
O papel de gêmeos é fazer um elo de ligação entre as duas estações do ano, representando então 
um ponto de transição. Por isso muitos geminianos sentem-se confusos quanto a sua identidade 
pessoal, afinal estão mais para o inverno ou outono no hemisfério sul, ou ao verão ou à 
primavera no hemisfério norte? Esta dualidade precisa ser resolvida no geminiano para que possa 
efetivamente encontrar seu caminho nessa vida. 

  Na mitologia grega, o regente de gêmeos é o deus Hermes. Ele tinha a função de 
mensageiro dos deuses para os homens, estabelecendo uma ligação entre o mundo material e o 
espiritual. Por isso, os geminianos possuem uma facilidade muito grande em servirem como 
canais de outras esferas superiores, ou em um nível mais material, de ligarem os homens entre si. 
Esta ligação pode se dar através de profissões ligadas à comunicação, escrita, telefonia, correios, 
educação. Enfim, qualquer profissão que ajude a difundir a informação aos demais.  

Os geminianos viveram em civilizações politeístas e voltadas ao culto da mente e da 
sabedoria. Por isso sentem especial atração pela Grécia, Israel e Egito, que foram civilizações 



voltadas ao culto do saber e da valorização do homem. No Egito, foram com certeza escribas e 
em Israel divulgavam oralmente as velhas tradições hebraicas; na Grécia podem ter sido 
filósofos, poetas  ou atores.  

Além disso, é interessante refletir na dualidade geminiana e seu simbolismo. Porque 
gêmeos, aquário e virgem são os únicos signos do zodíaco representado por seres humanos, o 
que significa a glorificação do intelecto e da razão. Assim, gêmeos, possui uma dificuldade 
imensa em compreender o sentimento, pois tentam fazê-lo a nível racional, quando na verdade 
deve-se fazer com o coração. Esta dificuldade, na verdade, representa o desconhecimento do ser 
interior , a busca de um complemento onde este complemento é freqüentemente a sua própria 
alma ainda desconhecida. Por isso, este signo é representado por um par de gêmeos, que podem 
representar a luz e a sombra, o anima e o animus ou o casal perfeito.  

No passado, o geminiano que estava vivendo o ciclo de touro, encontrava-se 
completamente imerso em um emaranhado de sentimentos, às vezes com fortes antipatias e 
simpatias, ao qual nessa vida tentarão depurar usando do intelecto geminiano. Assim, muitos 
geminianos, por ansiarem o outro, envolvem-se em vários tipos de relacionamentos e 
experiências, sem muito discernimento ao qual seus conhecidos podem tachar de ingenuidade. 
Esta busca incessante pelo outro, ou pela dualidade só cessará quando o geminiano se encontrar 
interiormente e souber como usar seu poderoso dom de comunicação em prol da sociedade. 
Pode-se fazer um paralelo, e se notar, que a sociedade só existe a partir do momento em que há a 
comunicação e a busca do outro. Portanto, em gêmeos temos o primeiro espírito de cooperação e 
união, diferente da auto-suficiência ariana e taurina.  

 Pode-se fazer um paralelo e dizer que se  dependesse de áries, não haveria sociedade, e 
sim a lei da natureza , onde o mais forte e capaz é que vence. Já para touro, a sociedade é a 
família, não se importando em ampliar este campo, mas para gêmeos é diferente. A família não 
basta como sociedade, sendo necessário os outros, por causa das vantagens de troca que se  pode 
estabelecer. Assim, é por isso que Hermes ou o deus Mercúrio é o patrono do comércio e dos 
comerciantes, sendo um dos filhos prediletos de Zeus ( a mais adorada era Atena, deusa da 
justiça, e em seguida Apolo , o deus-sol).  

Ainda mais interessante é que toda a nossa sociedade se fundamenta nos princípios 
representados por estes três deuses: Hermes, o comércio que é a origem do capitalismo e de toda 
a nossa estrutura de sociedade vigente, Atena, o código de leis ao qual a nossa sociedade se 
fundamenta e Apolo, a glorificação do espírito humano por meio das artes e o ideal de pureza e 
racionalismo. Portanto, a missão de vida de quem nasce sob este signo, é buscar o complemento 
interior, principalmente através do auto-conhecimento, e levar essa experiência para a sociedade, 
como por exemplo através de um livro, um filme, uma idéia, uma inspiração, um quadro, que são 
atividades tipicamente geminianas.   

 Por terem vivido em civilizações ricas em conhecimento, o geminiano traz para esta vida 
um conhecimento inconsciente acumulado, uma facilidade inata em aprender a ler e escrever.  
Também possuem o dom do comércio, das finanças. No entanto as suas vidas não terão a mesma 
estabilidade do passado porque optaram pela variedade: assim terão mais de um emprego, 
casamento e oscilações financeiras. 

Os geminianos ou com ascendente em gêmeos nascidos entre 1942 e 1949 possuem 
Urano em gêmeos. Esta combinação torna esta geração altamente inteligente, curiosa e um tanto 
excêntrica. Viveram em culturas que valorizavam as artes, a filosofia, o saber. Provavelmente 
fizeram parte do grupo que viveu na Renascença e que fizeram aflorar o conhecimento greco-
romano esquecido pela Idade Média. Nessa vida possuem o objetivo de fazerem aflorar o 
conhecimento perdido da Atlântida ou do Egito. Com isso trazem novos conceitos e idéias 
revolucionárias para esta sociedade, principalmente em áreas de comunicação e computação. 



Os geminianos só conseguem se estabilizar efetivamente após os 40 anos quando passam 
a ser influenciados pelo signo posterior, câncer. Isto significa que procuram se ligar a uma 
família, criar raízes, se tornam mais conservadores e cautelosas quanto ao seu dinheiro e novas 
idéias.  Tanto o homem quanto a mulher de gêmeos têm dificuldade em se manterem fiéis a um 
parceiro porque estão em busca da variedade e do conhecimento. No entanto após a maturidade, 
ainda que mantenham a jovialidade, procuram exclusividade na relação.  
 
GÊMEOS E OS DECANATOS 
 
1º Decanato  ( nascidos entre 21/05 e 31/05) 
 
 Você é regido pelo planeta mercúrio, o que lhe confere vivacidade, perspicácia, esperteza 
e facilidade em se comunicar. Pelo lado negativo pode ser uma pessoa fofoqueira, impertinente 
ou inclinada a enganar e trapacear os outros. Ás vezes recorre a pequenos truques para que possa 
conseguir o que deseja. Provavelmente é uma alma jovem que recentemente iniciou algum 
aprendizado. Nesta vida, seu objetivo é aprender o máximo que puder para que possa aprofundar 
sua missão nas próximas vidas. Como mercúrio é relacionado com irmãos, primos, tios e 
vizinhos, você pode ter elos cármicos com eles. No entanto, deve procurar ser menos dependente 
de seus parentes. 
 O signo em que   mercúrio se encontra dará mais informações sobre seu passado cármico. 
Assim, por exemplo, mercúrio em touro, indica que você é uma pessoa muito teimosa e 
dogmática. Provavelmente, em vidas passadas desejou a educação mas o seu meio social o 
impedia de tê-lo. Assim, nessa vida, você quer ampliar seus conhecimentos. 
 Mercúrio em gêmeos mostra que você é uma pessoa inteligente e que em vidas passadas 
teve uma boa instrução; provavelmente sabia ler e escrever, por isso nessa vida pode apresentar 
dons para a escrita. Há um carma particular com irmãos, principalmente se mercúrio estiver 
retrógrado.  
 Mercúrio em câncer o dota de muita intuição e capacidade de profetizar sobre 
acontecimentos futuros. A sua mãe pode ter sido um parente no passado, provavelmente uma 
irmã.  Há talento para escrever e a pessoa pode ser um excelente historiados com este 
posicionamento. Também há facilidade em se lembrar de fatos passados, pois a memória é 
excelente.  
 

Bob Dylan é um geminiano do 1º Decanato com Mercúrio em Gêmeos.  
 
2º Decanato ( nascidos entre 31/05 e 10/06) 
 
 Este decanato é regido pelo planeta vênus, indicando um carma de relacionamentos. 
Também é uma indicação de algumas vidas passadas como mulher. Você tem talento artístico ou 
em vidas passadas foi um artista. Nessa vida, deve buscar ser bastante correto nos 
relacionamentos.  
 O posicionamento de vênus nos dirá mais sobre seus relacionamentos passados: por 
exemplo, se vênus estiver em áries, você foi uma pessoa egoísta e pode ter sido muito orientado 
para os prazeres do corpo. Vênus neste signo marciano aponta para vidas passadas 
predominantemente  masculinas. 
 Vênus em touro mostra vidas passadas femininas e/ou que a pessoa tivesse dons 
artísticos. Pode ter sido um pintor, cantor, ator. Nessa vida ainda há um  talento artístico 



esperando ser despertado. A pessoa pode também ter sido materialista e ter sido muito sensual. 
Há carma de relacionamentos com mulheres.  
 Vênus em gêmeos é indicação de uma pessoa inteligente, jovial mas um tanto 
inconsequente quanto suas afeições. Pode ter sido um editor, jornalista, escritor ou alguém da 
alta sociedade que vivia fofocando e paquerando. Nessa vida, deve aprender a ser mais fiel. 
 Vênus em câncer mostra uma ligação romântica com a mãe, datando de outras vidas. A 
pessoa é muito apegada à família, principalmente a da mãe. Mostra sensibilidade, intuição e 
grande capacidade em apoiar emocionalmente os outros. 
 Vênus em leão é totalmente narcisista neste posicionamento. A pessoa teve grandes 
amores no passado, mas infelizmente não os valorizou. Há um relacionamento bastante próximo 
com o pai, pois são velhos conhecidos do passado.  
 

A atriz Judy Garland é uma geminiana do 2º decanato com vênus em 
câncer. 

  
 
3º Decanato ( nascidos entre 11/06 e 20/06) 
 
 Este decanato é regido por Urano e por Saturno. Portanto, não esqueça de ver os dois 
planetas para uma interpretação mais profunda. Saturno, indica que você é uma alma antiga , 
mas que está buscando no momento presente se elevar à energia de urano. Assim, você viverá 
situações em que o antigo estará constantemente sendo derrubado. Como essa é uma situação 
comum ao século XX, podemos dizer então que você tinha como obrigação cármica nascer nesse 
século, com o objetivo de derrubar uma mente muito estreita. No geral, o geminiano deste 
decanato é muito voltado para o futuro, está sempre procurando novidades e adora a vida urbana. 
São pessoas inteligentes, apaixonadas pela tecnologia e pelo ensino. São almas antigas mas 
bastante inovadoras. Nessa vida procurarão transformar a sociedade em que vivem, através de 
seus talentos tecnológicos e de sua inteligência. No entanto, alguns podem trazer pequenos 
problemas mentais, devido a necessidade de ajustar a energia conservadora de saturno com a 
inovadora de urano.  
 O posicionamento de Urano nos dirá mais sobre o carma coletivo ou social que a pessoa 
traz consigo, além de seus talentos: 
 Urano em aquário ( nascidos entre 1913 e 1918; 1996 e 2002). Este grupo é formado por 
pessoas muito rebeldes, inovadoras, tecnologicamente avançadas. Podem ter vivido em 
civilizações avançadas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto filosófico ( Egito e/ou 
Atlântida). O primeiro grupo, nascidos entre 1912 e 1919 viveram a Segunda Guerra Mundial e 
as mudanças tecnológicas que se seguiram. O segundo grupo também deve vivenciar e contribuir 
para as mudanças tecnológicas que estão para vir. São realmente os portadores da Nova Era. 
 Urano em peixes ( nascidos entre 1919 e 1926). Este grupo é mais voltado para os 
aspectos religiosos e para a depuração de um passado cármico.  Podem ter vivido sob condições 
muito difíceis na idade Média, por causa de conflitos religiosos entre protestantes e católicos e 
outras seitas. Nessa vida podem ter certa aversão  à religião. Peixes, indica claramente o fim ou a 
eliminação de uma situação cármica. 
 Urano em áries ( nascidos entre 1928 e 1933 ). Este é um grupo dinâmico, empreendedor 
com bastante talento para vendas. Possuem idéias avançadas e querem ser pioneiros em algum 
campo de atividade. Podem ter vivido na época romana e trazem portanto um carma de guerras. 
 Urano em touro ( nascidos entre 1934 e 1941). Este é um grupo materialista, voltado para  
a transformação material. Podem ter tido opulência ou misérias em vidas passadas. Assim, nessa 



vida devem descobrir outros valores além daqueles conferidos pelo dinheiro. Deverão também 
usar seus talentos não só para ganhar dinheiro mas para criar trabalho para outros. Em vidas 
passadas podem ter sido escravocratas.  
 Urano em gêmeos ( nascidos entre 1942 e 1948). Este é um grupo muito inteligente, um 
tanto excêntrico pois possuem muitas idéias. Querem mudar o mundo mas há pouca praticidade. 
Ás vezes sonham mais do que realizam. Viveram em culturas avançadas e tiveram uma iniciação 
sacerdotal. Podem ter vivido no Egito ou trabalhado como escribas.  
 Urano em câncer ( nascidos entre 1949 e 1955). Este grupo viveu em grandes culturas 
matriarcais. Vieram com o objetivo de transformar a relação homem-mulher e de buscarem o 
equilíbrio   na sociedade.  
 Urano em leão ( nascidos entre 1956 e 1962). Este grupo é muito criativo, dinâmico e 
querem transformar o uso da tecnologia. Podem ser um tanto narcisistas ou acharem que sabem 
mais do que os outros. Querem comandar e serem respeitados por suas idéias. Devem buscar 
profissões criativas. No passado viveram em culturas tecnologicamente ou filosoficamente 
avançadas.  
 Urano em virgem ( nascidos entre 1963 e 1969). Este grupo é um tanto instável e carente 
de atenção por parte da sociedade. Querem retornar aos valores antigos, mas devem aprender a 
servir o próximo, coisa que não fizeram no passado. Podem ter tido vidas curtas ou poucas 
experiências acumuladas. Nessa vida devem  buscar o conhecimento e o aprendizado.  
 Urano em libra ( nascidos entre 1970 e 1975). Outro grupo criativo e inteligente. Este 
grupo vai passar por grandes transformações nos relacionamentos, podendo vivenciar separações 
ou uma nova forma de abordagem do matrimônio. Devem buscar trabalhar com recursos 
humanos ou profissões liberais. Podem ter vivido na Revolução Francesa ou em alguma outra 
Revolução. 
 Urano em escorpião ( nascidos entre 1976 e 1981). Este grupo tem muito carma a 
depurar, porque passaram por situações sociais muito complicadas no passado. Podem ter 
participado de algum massacre histórico ou de algum acontecimento que ainda os perturba. No 
entanto, são bastante intuitivos.  
 Urano em sagitário ( nascidos entre 1982 e 1988). Este grupo é tecnologicamente 
avançado e vieram para revolucionar o planeta. Querem transformar as formas de comunicação e 
possuem um grande interesse pela Nova Era e as novas religiões. Em vidas passadas foram 
iniciados sacerdotais e podem ter sido aventureiros ou navegantes ( alguns participaram das 
grandes navegações do século XVI).  
 Urano em capricórnio ( nascidos entre 1989 e 1995). Este grupo é mais conservador do 
que o anterior e passarão por transformações materiais resultantes da nova tecnologia. Possuem 
carma político por terem utilizado de forma negativa o poder que possuíram nas mãos.  
 
Posicionamento de Saturno:  

Se Saturno estiver em áries ( nascidos em 1937, 1938, 1939, 1967, 1968, 1996, 1997, 
1998)  pode ter havido  egoísmo no passado.  Nessa vida tende a ser cauteloso demais. Há algum 
problema cármico envolvendo os irmãos e parentes masculinos.  
 Saturno em touro  ( nascidos em 1940, 1941, 1969, 1970, 1971, 1999, 2000)  mostra uma 
pessoa  materialista, com apurado  senso financeiro. No passado pode ter tido riqueza, mas com 
certeza  o dinheiro foi gasto com coisas supérfluas. Nessa vida, deve aprender a medida certa 
entre dar e receber.  
 Saturno em gêmeos ( nascidos em 1942, 1943, 1944, 1972, 1973 ) mostra problemas com 
os irmãos e com o pai. A pessoa foi fofoqueira, possessiva e prejudicou os relacionamentos 



amorosos dos parentes e dos irmãos. Nessa vida, terá alguns atrasos acadêmicos mas será uma 
pessoa inteligente.  
 Saturno em câncer ( nascidos em 1945, 1946, 1974, 1975, 1976)  mostra grandes 
problemas familiares. A pessoa foi muito apegada aos parentes que valiam pouco. Nessa vida 
pode reencontrar parentes femininos que foram problemas no passado. O relacionamento com a 
mãe é profundamente cármico e a pessoa só vai ser feliz quando sair de casa. 
 Saturno em leão ( nascidos em 1918, 1919, 1947, 1948, 1977, 1978 )  mostra muito 
orgulho e autoritarismo no passado. A pessoa foi uma espécie de patriarca e dominava os outros 
com sua moral e autoridade. No entanto, pode ter sido um hipócrita e agora deve aprender a ser 
mais humilde.  
 Saturno em virgem ( nascidos em 1920, 1921, 1951, 1979, 1980) mostra trabalho no 
campo, junto aos animais. A pessoa era humilde mas um tanto ignorante. Nessa vida deve buscar 
aprender alguma coisa que lhe possibilite se tornar mais respeitada pela sociedade, o que almeja.  
 Saturno em libra ( nascidos em 1922, 1923, 1924, 1952, 1953, 1981, 1982) mostra carma 
de relacionamentos. A pessoa foi infeliz no passado e agora traz certa dificuldade em se 
comprometer emocionalmente. O casamento pode ocorrer tarde na vida.  
 Saturno em escorpião ( nascidos em 1925, 1926, 1954, 1955, 1984, 1985) mostra uma 
pessoa materialista no passado, ambiciosa e que utilizou de golpes baixos para alcançar a sua 
ambição. Nessa vida, terá de trabalhar muito e pouco contará com o pai, que será uma pessoa fria 
e distante. No entanto, é uma indicação de iniciação mágica no passado. 
 Saturno em sagitário (nascidos em 1927, 1928, 1957, 1958, 1986, 1987) mostra orgulho e 
desprezo pelas classes pobres. Nessa vida poderá ainda se mostrar arrogante e conservador 
quanto às suas crenças. Deve  buscar ampliar seus horizontes, conhecer outros povos e ser menos 
dogmático.  Trabalho na Igreja está bem indicado , podendo ter havido também problemas de 
herança no passado.  
 Saturno em capricórnio ( nascidos em 1930, 1931,1959, 1960, 1961, 1988, 1989, 1990 ) é 
a marca do homem aristocrático. No passado, você pertencia às classes altas e explorava os 
menos favorecidos. Pode ter sido um escravocrata ou capitão de Indústria. Nessa vida terá muito 
trabalho pela frente, ainda que possa reconquistar novamente a riqueza.  
 Saturno em aquário (nascidos em 1932, 1933, 1934, 1962, 1963, 1964, 1991, 1992, 1993) 
mostra que você foi rebelde no passado e muito teimoso. Você nunca seguiu conselho de 
ninguém e por isso se meteu em confusão por causa de más companhias. Nessa vida pode ter 
certa dificuldade em realizar os sonhos ou então em ter amizades fiéis por causa dessa teimosia.  
 Saturno em peixes ( nascidos em 1935, 1936,  1965, 1966, 1994, 1995) indica um carma 
que está no fim, havendo possibilidade de conclusão na vida atual através do trabalho e do servir 
ao próximo. No entanto, pode ter alguns problemas de saúde. 
 

Anne Frank é uma geminiana do 3º decanato com Urano em Áries e Saturno em 
Sagitário 

 
 
 
O GEMINIANOS E OS RELACIONAMENTOS 
 

Pode-se  saber qual a relação cármica dos outros signos com o geminiano, através das 
casas do mapa astral. Por exemplo, um amigo do signo de touro é quase certo que sejam velhos 
conhecidos, porque este signo cai na casa 12 do geminiano. A casa 12 é a casa do passado, do 
carma mesmo. É fácil fazer esta relação sabendo-se a ordem dos signos no zodíaco. 



Exemplificando, o signo de câncer que é o signo que vem logo após ao de gêmeos, só pode cair 
na casa 2 do geminiano, já que a casa 1 é a do signo de gêmeos. O signo de leão cai na casa 3 do 
geminiano, porque leão é o signo que vem imediatamente depois de câncer.   
 
Gêmeos x Capricórnio 
 
          Gêmeos possui uma relação profunda e misteriosa com o capricorniano, porque este signo 
cai na casa 8 de gêmeos. A casa 8 é a casa da morte, transformação, sexo, ocultismo. Isto 
geralmente significa um relacionamento permeado por estas questões e de difícil conclusão. 
Podem haver dívidas a serem pagas e é preciso muita compreensão entre estes dois signos, 
mesmo se o relacionamento é positivo. Um filho de capricórnio possui muitas lições para 
ensinar ao geminiano, e freqüentemente este se verá profundamente transformado. 
 
Gêmeos x Touro 
          É um relacionamento forte onde o geminiano se sente cobrado de antigas dívidas do 
passado. Pode se tornar sufocante, mas no geral leva ao crescimento interior de ambos os signos. 
Isto ocorre porque touro é a casa 12 de gêmeos, isto é, a casa que representa as vidas passadas e 
as dívidas cármicas. 
 
Gêmeos x Virgem 
         O virginiano é capaz de dar bastante segurança e estabilidade ao geminiano, ainda que seu 
perfeccionismo o irrite. Na verdade, no passado o virginiano foi um mestre ou pai do geminiano. 
É um relacionamento que pode ter um pouco de irritação, mas uma estranha semelhança de 
valores.  
 
Gêmeos x Peixes                                               
        O pisciano é capaz de inspirar o geminiano e de influenciar o seu destino. Isto ocorre 
porque no passado o pisciano fazia parte da família do geminiano, geralmente numa posição de 
autoridade. 
 
Gêmeos x libra 
             É um relacionamento positivo, freqüentemente alegre. O libriano pode ter sido um filho 
do geminiano ou namorado, porque libra cai na casa 5 de gêmeos. Esta é a casa relacionada aos 
filhos e amores. Pode ser que o relacionamento seja parecido com o do passado, visando 
aprofundar um relacionamento que não pôde ser completado. 
 
Gêmeos x Áries 
             O ariano foi um grande amigo do geminiano no passado. Nesta vida poderão realizar 
com sucesso qualquer trabalho juntos, porque áries cai na casa 11 de gêmeos. Esta é a casa dos 
sonhos e desejos. 
 
Gêmeos X Sagitário 
  Relacionamento dual e muito confuso no passado. Nessa vida,  há tendência para 
formação de parceria interessante, mas precisam trabalhar melhor a questão da Independência. O 
sagitário tem possibilidade de abrir os horizontes do geminiano.  
 
Gêmeos X Câncer 



  Relacionamento que envolve problemas financeiros e de amor próprio. Pode ser que no 
passado o geminiano tenha perdido muitos recursos com o canceriano e agora venha cobrar isso. 
Ou então, pode ser que o canceriano tenha sufocado muito o geminiano e agora precisa aprender 
a confiar mais no seu parceiro.  
 
Gêmeos X Leão 
  Relacionamento fraternal e bastante alegre. São amigos de antigas aventuras. Nessa vida 
o casal  tem tudo para dar certo, mas o leonino deve aprender a ser menos dominador.  
 
Gêmeos X Escorpião 
  É um relacionamento que envolve serviço e caridade. No passado o geminiano abusou 
do escorpiano e agora deve ajudá-lo com recursos ou palavras de carinho. No entanto, o 
escorpião pode ter um pé atrás com você, pois teme novas traições ( podendo por causa disso ele 
resolver trai-lo nessa vida). 
 
Gêmeos X Aquário 
  Relacionamento fraternal , pois no passado foram amigos ou tiveram filosofias de vida 
semelhantes. Nessa vida não terão muitos problemas de ajustamento, a menos que o geminiano 
não seja realmente confiável.  
 
Gêmeos X Gêmeos 
 
  Relacionamento que deve ser melhor para amizade do que parceria pois ambos são 
muito instáveis. No entanto, cada gêmeo pode ajudar o outro a se achar, o que já seria uma 
grande ajuda no aprendizado cármico desse signo.  
              
   
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Trabalhos que exigem aperfeiçoamento, maestria e provavelmente o uso das mãos, 
da escrita ou da oratória. Escritor, Editor, Jornalista, Taquígrafo,  Mabalarista, 
Palhaço, Representante Comercial, Carteiro, Contínuo, Professor, Corredor, Ciclista, 
Músico, Compositor, Cantor, Bailarino, Jogador de Xadrez ou de Dados, Condutor 
de Carro de bois, Transformista, Motorista, Escriba. Profissões femininas: 
Secretária, Escritora, Atriz, Comerciante de cosméticos, Vendedora, Professora.  

 
 
4)  Cancerianos ou com ascendente em câncer 

 
Provável país, região ou cidade de encarnação passada :  
  França, Argentina, Argélia, Bahamas, Baviera (região da Áustria), 
Istambul (cidade turca), Tunísia, Canadá, EUA, Iraque, Luxemburgo, Milão (cidade 
italiana), Túnis, Colômbia, Djibuti, Madagascar, Mongólia, Venezuela, Algéria. 

 
 



  Quem nasceu sob o signo ou ascendente em câncer está passando por uma encarnação 
extremamente importante no tocante ao seu  desenvolvimento interior, porque este é o signo de 
entrada da alma  ao nível do sentimento.  Isto ocorre porque câncer  é um signo aquático, 
relacionado com o útero, a maternidade, as águas primordiais. Estas pessoas são muito 
envolvidas com estes assuntos, tornando-os em  um verdadeiro ponto focal, senão uma obsessão 
em suas vidas. 
   Os cancerianos possuem a oportunidade de crescerem espiritualmente e transcenderem 
a materialidade da existência. Além disso os cancerianos são dotados de uma memória 
espetacular, muitas vezes conseguindo se lembrar de suas vidas passadas espontaneamente. Tal 
pode ocorrer através de um sonho, na leitura de algum livro que o impressione ou uma 
paisagem. Este dom lhes foi dado para que compreendam mais sobre a natureza da existência, 
justamente por se encontrarem em um ponto crucial de sua evolução. Precisam ter consciência 
dos fatos passados e saberem perdoar de coração, pois os cancerianos carregam mágoas 
oriundas de muitas vidas passadas. Isto lhes atrasa a vida porque sentem dificuldade em confiar 
nos outros e procuram cobrar de uma forma ou outra aquilo que acham que lhes é devido.   
  Os cancerianos jovens sentem dificuldade em lidar com estas lembranças espontâneas 
principalmente se nasceram em culturas que não aceitam a reencarnação. Além disso podem 
tomar atitudes vingativas ou de difícil compreensão baseado em fatos do passado que os que o 
cercam desconhecem; logo, é tomado como infantil, encrenqueiro ou birrento quando na 
verdade está expressando suas mágoas seculares.  
  O vínculo cármico do canceriano com a mãe é extremamente forte, justamente por este 
signo estar ligado à maternidade, ao nascimento e à família. Estas questões perturbarão a vida 
do canceriano até que ele as resolva, pois este é o seu principal desafio cármico. O sentimento 
pela mãe pode estar carregado dos mais contraditórios sentimentos como ódio e amor, 
indiferença e preocupação. É preciso que o canceriano compreenda que a pessoa mais 
importante para si mesmo não é a sua mãe, seu cônjuge, seu filho, mas ele mesmo. Isto não 
significa ser egoísta, mas ter amor-próprio, principalmente quando se respeita o espaço do outro 
e o seu próprio espaço. Às vezes acontece do canceriano já ter a sua própria família e continuar 
carregando as  mágoas do passado, principalmente da infância, impedindo-o de ser 
completamente feliz. Pode ainda ocorrer que o canceriano viciado no sofrimento do passado, 
passe a recriar o mesmo sofrimento com seus filhos e cônjuges. É preciso que se corte o cordão 
umbilical e assuma a sua própria vida sem remorsos. É claro que o vínculo mais forte que o 
canceriano encontrará nessa vida é com sua mãe, e é claro que o relacionamento será delicado, 
mas o mais importante é transformá-lo em respeito, respeito de ambas as partes e consciência de 
que possam recomeçar senão nessa vida mas em outra. Outros cancerianos nascem órfãos de 
mãe e carregam está mágoa consigo por toda a vida. É preciso que estes cancerianos tenham em 
mente que não estão sendo punidos, que não valem menos que os outros; simplesmente 
precisavam de que isso lhes ocorresse para se tornarem mais fortes, talvez por terem sido no 
passado  excessivamente dependentes.  
   Esta insegurança básica dos cancerianos, que os leva a se apegarem excessivamente às 
coisas e às pessoas, são na verdade lembranças inconscientes de um passado turbulento em que 
perderam tudo o que tinham. Por isso, quando maiores, buscam nessa vida, profissões sólidas 
que lhes confira respeito profissional. 
   A vida passada do canceriano está representada pelo signo de gêmeos, mostrando que 
acumularam um vasto conhecimento, principalmente o filosófico o que lhes dota de um senso 
de humor peculiar. Por terem vivido em inúmeras culturas, uma mais diferente do que a outra, o 
canceriano possui um profundo conhecimento do caráter humano sendo bastante sensível ao 
sofrimento alheio.  



   No passado foram um tanto irresponsáveis ou inconseqüentes; talvez tenham fugido 
das responsabilidades ou buscado uma vida fácil e totalmente voltada aos prazeres. Como 
conseqüência terão de trabalhar bastante nessa vida e talvez terão de passar por choques 
emocionais com o objetivo de que venham a amadurecer. Os cancerianos têm como missão 
nessa vida criar uma família sólida, terem filhos e preservarem a tradição. O casamento 
assumirá um papel  importante em suas vidas sendo um campo de aprendizado e 
aprimoramento de suas almas. Para que o canceriano consiga realmente ser feliz, ele precisa 
antes de tudo aprender a não ser tão apegado às coisas e às pessoas e aprender a perdoar e a 
esquecer. 
    É preciso ter cuidado com a viva imaginação canceriana, pois esta pode exagerar os 
fatos, distorcendo a realidade e criando problemas onde antes não existiam. Aprender a 
diferenciar o sonho da realidade é um desafio que o canceriano deve aprender para que possa 
obter o equilíbrio emocional. Outro problema freqüente para quem é canceriano, é a facilidade 
em ter problemas de peso. Isto ocorre por causa do imenso vazio interior ao qual são 
acometidos, quando estão emocionalmente insatisfeitos, às vezes essa insatisfação sendo 
oriunda de problemas de infância ou de outras vidas. Os pais de cancerianos devem ter especial 
atenção com suas palavras, porque este signo é muito sensível sendo facilmente magoado. É 
preciso dar-lhes especial atenção e procurar passar-lhes segurança. Tendo feito isso, é difícil 
que ocorra problemas de peso mais adiante, porque a comida é associada à mãe, à nutrição. Se 
há um bom relacionamento com a mãe, e se o canceriano estiver expressando suas qualidades 
maternais, então não haverá uma super-compensação ou sub-compensação através da comida. 
Às vezes ocorre de um canceriano, ter por exemplo, em outra vida passado muita fome, e ao 
nascer em uma família abastada, buscar a super-compensação, mesmo quando está sendo 
emocionalmente nutrido. É preciso que o canceriano, busque então, por si só, o equilíbrio, que 
pode ocorrer através de muito erro e acerto, mas sendo igualmente valiosa a experiência. A 
partir do momento em que o canceriano resolver o seu problema com a comida, sabendo se 
perdoar ele conseguirá cumprir com sua missão de vida, que é levar apoio, compreensão e 
carinho aos demais. 
   Câncer é um signo ligado ao mito da grande mãe, e o seu símbolo o caranguejo, é para 
os Egípcios, o escaravelho, que representa a longa vida, a imortalidade da alma e também as 
memórias mais antigas. É um signo profundo, que freqüentemente desperta a pessoa para as 
questões mais transcendentes do espírito, ainda que com uma abordagem um tanto juvenil. Não 
podemos esquecer que a lua, regente de câncer,  em  muitas culturas assumiu a forma de várias 
deusas e com várias faces,  representando a glorificação do feminino  e o anseio por uma 
ligação mais profunda com os mistérios da vida e morte. Da mesma forma que a lua possui suas 
4 fases, que representam níveis de crescimento, os cancerianos também passam por um 
processo semelhante a nível interior. Freqüentemente estão encerrando e iniciando ciclos, às 
vezes presos a um padrão muito antigo, de difícil rompimento.  
  O signo de gêmeos representa os fundamentos da sociedade, como visto anteriormente 
na descrição deste signo.  Enquanto  o signo de  câncer  representa a institucionalização da 
sociedade, ou em outras palavras, da formação do Estado e do homem-político. Realmente, o 
nosso ideal de Estado, é de uma organização com funções maternais, ou seja de assistir, dar 
educação, segurança, garantia de comida, qualidades totalmente cancerianas. Assim, um 
canceriano, possui um traquejo especial para lidar com o público, apesar da timidez natural, 
podendo também ser uma lembrança daquela vida intensamente comunicativa ao qual se teve, 
representado pelo signo de gêmeos. Enfim, o canceriano tem uma facilidade natural em ser 
popular, mas deve antes de tudo combater a sua necessidade de controlar e de tender para o 



autoritarismo. Geralmente esta necessidade de controlar é oriunda de uma profunda insegurança 
interior, e o  temor que se tem ante o imprevisível. 
   Os cancerianos ou com ascendente em câncer nascidos entre 1914 e 1939 possuem 
plutão em câncer. Esta posição extremamente forte  mostra que estes cancerianos têm a 
possibilidade de alcançarem um profundo despertar espiritual, mas só se aceitarem a morte de 
velhos hábitos. No passado, foram importantes figuras políticas de suas comunidades, mas o 
mau uso do poder obriga-os a passarem por profundas transformações nessa vida. 
    Os cancerianos deveriam meditar sobre estas palavras, talvez quando estiverem 
olhando a lua, ou inspirados por uma noite estrelada, para que se lembrem que o tempo resolve 
tudo. 
 
CÂNCER E OS DECANATOS 
 
1º Decanato ( nascidos entre 21/06 e 01/07) 
 
  Este decanato é regido pela lua. As pessoas deste decanato são muito femininas, 
voltadas ao lar e à família. Ás vezes são populares e conseguem mudar a comunidade onde 
vivem. Pelo lado negativo, podem ser um tanto acomodadas e sonhadoras. A presença da lua 
neste decanato mostra um relacionamento cármico com a mãe ou como mãe e vidas passadas 
predominantemente femininas.  
  O posicionamento da lua no mapa nos dirá mais sobre a natureza desse carma. Por 
exemplo, a lua em áries, câncer, capricórnio ou libra acentua o carma familiar e de 
relacionamentos. A pessoa pode ser um tanto agressiva, ainda que seja um líder. A lua em 
escorpião, aquário, leão e touro mostra uma pessoa teimosa e que errou no passado por causa de 
sua incapacidade de perceber seus defeitos. Nessa vida, ela pode ter hábitos muito arraigados e 
que devem ser combatidos. Já as pessoas com a lua em peixes, virgem, sagitário ou gêmeos são 
muito instáveis quanto ao seus objetivos, sensíveis e um tanto dependente dos outros. Tiveram 
numerosas vidas passadas  ainda que curtas.  
 

Mike Tyson é um canceriano do 1º decanato com Lua em Sagitário. 
 
2º Decanato ( nascidos entre 02/07 e 11/07) 
 
  Este decanato é regido pelo planeta plutão e por marte. As pessoas deste decanato são 
almas antigas e que carregam um tormento interior por causa de vidas passadas tumultuadas. 
Podem ter participado de eventos históricos perturbadores ou contribuído para que um grupo 
social sofresse. Também é uma indicação clara de algum tipo de iniciação anterior e de 
conhecimento sobre a natureza mágica e talvez mal uso do sexo. Um certo materialismo e 
possessividade também estão presentes e estas pessoas passarão por muitas transformações 
emocionais nessa vida. Pelo lado positivo, são pessoas que sabem ouvir, aconselhar, apoiar e 
estimular os outros a irem em frente. O posicionamento de plutão nos dirá mais sobre o carma 
que elas carregam. 
  Plutão em câncer ( entre 1914 e 1938). Este grupo é muito cármico porque plutão além 
de regente do decanato está também em câncer. Muitos tormentos emocionais, conflitos 
familiares, maternais. Algumas pessoas perderam suas famílias na 1ª e na 2ª Guerra Mundial 
e/ou passaram por grandes dificuldades nessa época. Pelo lado positivo, são muito intuitivas, 
têm capacidade para ganhar dinheiro e podem ser excelentes administradores.  Em vidas 



passadas, participaram de muitos eventos históricos e podem ter tido o poder nas mãos. 
Algumas foram iniciadas e usaram mal o poder mágico que adquiriram.  
  Plutão em leão ( nascidos entre 1939 e 1957) . Este grupo tem menos tormentos 
psíquicos do que  o grupo anterior. São pessoas dinâmicas , ainda que um tanto manipuladoras. 
Podem ser populares e criativas mas a questão dos filhos será central em suas vidas. Alguns 
cancerianos podem ter dificuldade em ter filhos enquanto outros podem ter muitos filhos. O 
carma é realmente relacionado com o sexo e com filhos. Devem ser bons pais e aprenderem a 
serem menos manipuladores quanto ao dinheiro.  
  Plutão em virgem ( nascidos entre 1958 e 1972) . Este grupo é o que possui menos 
dificuldades cármicas, pois virgem indica que a depuração cármica já vem sendo feita há 
algumas vidas. Parece que o problema se relaciona com a exploração do trabalho alheio em 
vidas passadas. Portanto, nessa vida, podem passar por muitas mudanças na profissão. Este 
grupo é preocupado com a alimentação natural, com a saúde e com o uso da tecnologia no 
trabalho. Eles prefeririam usar métodos antigos, mas plutão os leva a estarem sempre inovando 
na área do trabalho. Nessa vida, eliminarão o carma servindo à sociedade e ajudando os 
desfavorecidos.  
  Plutão em libra ( nascidos entre 1973 e 1983).  Este grupo possui  carma de 
relacionamentos, pois em vidas passadas foram péssimos cônjuges. Podem ter sido fiéis, mas 
eram muito possessivos e ciumentos. Isso significa que podem ter ocorrido alguns crimes 
passionais. Nessa vida, buscam o equilíbrio nos relacionamentos e procurarão ser menos 
dominadores quanto ao sexo oposto.  
  Plutão em escorpião ( nascidos entre 1984 e 1995). Este grupo é tremendamente 
intuitivo e desenvolvido psiquicamente. Foram grandes bruxos e iniciados no passado. Por isso, 
nessa vida possuem muito carma a depurar na área do sexo, do dinheiro e da manipulação. 
Foram possessivos e ciumentos. Podem ter atormentados seus parceiros e filhos. Nessa vida, 
podem transformar a sociedade, mas deveriam evitar sociedades secretas e trabalhos suspeitos. 
  Plutão em sagitário ( nascidos entre 1996 e 2008). Este grupo é bastante calmo e 
possuem um grande interesse por religiões e por filosofias de vida. Eles amam a natureza 
porque em vidas passadas podem ter sido conquistadores de terra. Alguns podem ter sido pouco 
ecológicos e por isso terão como missão proteger o meio ambiente e oferecer casa e cuidados 
para os menos favorecidos.  
  Se marte estiver em áries, a pessoa é muito impulsiva e arrogante. No passado se 
envolveu com guerras. Marte em touro dá dons artísticos e indica uma vida feminina no 
passado. Marte em gêmeos mostra problemas cármicos com irmãos e parentes. A pessoa teve 
vidas curtas e se envolveu em várias confusões por causa de fofoca. Marte em Câncer acentua a 
intuição e o relacionamento com a mãe que é bastante conturbado ( devido a problemas 
cármicos). Marte em leão dá magnetismo e vontade de dominar os outros. No passado, foi uma 
pessoa de sorte, mas pode não ter desenvolvido seu potencial para liderança. Marte em virgem 
indica carma de saúde. A pessoa deverá trabalhar com cura. Marte em libra indica muitos 
problemas amorosos, porque em vidas passadas se meteu em confusão. Pode ter atrapalhado o 
relacionamento dos outros e agora vem para sofrer no campo amoroso. Marte em escorpião dá 
muita intuição, mas a pessoa pode ser um tanto invejosa ou trazer uma carga muito pesada para 
ser depurada nessa vida. Geralmente há tormentos emocionais. Marte em sagitário indica que 
você foi pouco responsável no passado e agora vem para assumir o trabalho que deixou de 
cumprir no passado. Marte em capricórnio traz problemas com o pai e com os homens em geral. 
Você foi um aristocrata no passado e pode ter sido um tanto sovina. Marte em aquário aponta 
para uma vida passada muito livre que nessa vida traz conflitos emocionais. Você quer se 
desapegar da família, mas não consegue. Nessa vida, deve buscar um campo  mais acadêmico. 



Marte em peixes, aponta para sensibilidade e no passado pode ter sido um poeta ou ter tido 
problemas com drogas, bebidas e/ou prostituição. Nessa vida deve buscar se fortalecer mais 
emocionalmente.  
 

Tom Cruise é um canceriano do 2º decanato com Plutão em Virgem e Marte em 
Touro. 

 
 
3º Decanato ( nascidos entre 12/07 e 21/07) 
 
  Este decanato é regido por netuno e por júpiter, o que faz com que os cancerianos deste 
decanato sejam intuitivos, religiosos e com poderes de cura. Estão na verdade terminando um 
pequeno ciclo cármico e por isso passarão por certas dificuldades na vida ou problemas de 
saúde. São pessoas melancólicas, sonhadoras e sentem saudades de uma vida passada que 
consideram perfeita. O posicionamento de Netuno nos dará mais informações sobre o carma 
netuniano que  possuem. 
  Netuno em leão ( nascidos entre 1916 e 1929 ) . Este grupo cármico teve uma vida 
passada grandiosa. Podem ter sido líderes espirituais ou utilizado mal de algum poder mágico 
que detinham. Nessa vida possuem carma com os filhos e talvez com o pai.  
  Netuno em virgem ( nascidos entre 1930 e 1943). Este grupo veio com o objetivo de 
aprender a servir o próximo. Por isso, podem ter trabalhos humildes ou dificuldade em 
conseguirem aumento de salário, como resultado de vidas passadas em que foram acomodados. 
Muitas mulheres com este posicionamento preferem servir o lar como donas-de-casas, o que 
está bem de acordo com sua programação cármica em virgem.  
  Netuno em libra ( nascidos entre 1944 e 1957). Este grupo tem realmente um problema 
de mal uso da religião no passado. São intuitivos e podem ter dificuldade com o pai ou com a 
mãe que são excessivamente religiosos. São muito românticos e é bastante provável que tenham 
vivido na época dos trovadores da Idade Média ( Século XIV). Nesta vida  estão sujeitos a 
algumas decepções amorosas  por não se adaptarem completamente ás mudanças sociais.  
  Netuno em escorpião ( nascidos entre 1958 e 1970). Este grupo é formado por pessoas 
curiosas quanto aos mistérios religiosos. Podem passar por algumas experiências nesse campo e 
deveriam ficar longe das drogas e da bebida. Alguns são médiuns excepcionais. Devem 
aprender a melhor utilizar o sexo, porque em vidas passadas podem ter sido promíscuas.  
  Netuno em sagitário ( nascidos entre 1971 e 1984). Este grupo é otimista, cheio de 
alegria pela vida e alguns são comediantes natos. Isso tudo é resultado de uma vida passada ao 
ar livre ou por causa do uso correto dos conhecimentos espirituais que possuiam. Alguns foram 
aventureiros e podem ter sido piratas. Há uma grande atração pelo mar e por bebidas. No 
entanto, devem procurar se responsabilizar por algo pois possuem grande chance de 
crescimento espiritual  e material nessa vida.  
  Netuno em capricórnio ( nascidos entre 1985 e 1998). Este grupo traz problemas com o 
pai de outras vidas. Possivelmente foram um tanto hipócritas no passado e utilizaram da 
ascendência social que possuiam para dominar os outros. Nessa vida, devem buscar um objetivo 
de vida mas evitando o excesso de materialismo. Podem ter de sacrificar alguma coisa nessa 
vida, possivelmente na área profissional. Alguns cancerianos com este posicionamento são 
médiuns.  
  Posicionamento de Júpiter :  

sSe a pessoa tem júpiter em áries ( nascidos em 1916, 1928, 1940, 1952, 1963, 1975, 
1987, 1999) é realmente uma pessoa muito positiva, otimista e cheio de alegria de viver. No 



sentido negativo, pode ter tido abundância material e física no passado, mas exposto isso de 
forma arrogante. Nessa vida deve aprender antes de tudo a ser uma pessoa generosa, sem exibir 
muito seus talentos inatos. Você é uma pessoa de sorte, mas tende  a querer que as coisas 
aconteçam de forma fácil e a esperar mais do que agir.  
 Júpiter em touro (nascidos em 1917, 1929,  1941, 1953, 1964, 1965, 1976, 1988) indica 
que a pessoa foi rica no passado , mas utilizou de forma ingênua a sua riqueza. Nessa vida deve 
aprender a explorar mais seus talentos artísticos e ser menos dependente financeiramente dos 
outros. 
 Júpiter em gêmeos ( nascidos em 1918, 1930, 1942, 1954,  1966, 1977 e 1989 ) indica 
que a pessoa foi inteligente no passado mas não utilizou de forma eficiente essa inteligência. 
Pode também ter sido orgulhosa quanto suas capacidades intelectuais e nessa vida terá muito 
oportunidade de aprendizado.  
 Júpiter em câncer  ( nascidos em 1919, 1931, 1943, 1955, 1967 , 1978 e 1990)  mostra 
carma familiar, porque você preferiu a sua independência a realmente ajudar sua família. Pode 
também ter havido problemas com a mãe, que você ainda traz nessa vida.  Os nascidos em 1978 
trazem ainda por cima plutão em libra, indicando um ponto evolutivo de transformação em que 
estão passando. Vivenciarão grandes dramas domésticos e familiares, mas por serem pessoas 
fortes, sobreviverão. No entanto, devem tomar cuidado quanto ao excesso de paixão. São líderes 
natos.  
 Júpiter em leão ( nascidos em 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1991) é uma posição 
esplendorosa, mostrando autoridade espiritual, abundância física e material. Você foi um líder e 
era um homem idoso respeitado pelos outros. Dava excelentes conselhos, mas não sabia se auto-
aconselhar. Nessa vida deve buscar ser mais humilde e aprender a escutar mais seu coração. 
 Júpiter em virgem ( nascidos em 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1980, 1992) mostra uma 
pessoa que não soube servir os outros. Você buscava o auto-engrandecimento através dos 
humildes e portanto nessa vida terá de trabalhar bastante para alcançar o sucesso que almeja.  
 Júpiter em libra ( nascidos em 1922, 1934, 1946, 1958, 1981, 1993) mostra graves 
problemas conjugais e nos relacionamentos amorosos, porque a pessoa era autoritária e indecisa. 
Você procurou dominar seu parceiro, principalmente se foi homem  no passado. Agora deve 
buscar o equilíbrio em seus relacionamentos, ainda que possa atrair um parceiro bonito. Mais 
uma vez, deverá ter cuidado com seu ciúme. Os que nasceram em 1981 constituem um grupo 
importante e poderoso porque nasceram com a conjunção júpiter-saturno-plutão em libra oposto 
ao sol em áries. São portanto dinâmicas, com grande capacidade em influenciar o mundo a sua 
volta. Podem mudar o status quo.  
 Júpiter em escorpião ( nascidos em 1923, 1935, 1947, 1970, 1982, 1994) indica que você 
usou de magia negra ou de algum tipo de intimidação mágica para ganhar poder sobre uma 
comunidade. Nessa vida deverá aprender a conquistar a admiração sem precisar recorrer a 
chantagens emocionais nem ter de puxar o tapete dos outros. 
 Júpiter em sagitário ( nascidos em 1924, 1936, 1948, 1959,  1971, 1983, 1995) indica que 
você foi um grande aventureiro no passado. Viajou bastante, conheceu muitos povos, dominou 
várias línguas estrangeiras e pode ter sido um chefe religioso. Essas experiências passadas o 
dotaram de muita sorte e facilidade de se comunicar com os outros.  
 Júpiter em capricórnio (nascidos em 1925, 1937, 1960, 1972, 1984, 1996) mostra que 
você é ma alma antiga mas que traz carrna político, pois pode ter abusado do poder que tinha no 
passado. Há problemas mal resolvidos com seu pai, pois podem ter disputado o poder no 
passado. Nessa vida, trabalhará arduamente para conquistar a segurança financeira que almeja, 
mas deve tomar cuidado com sua excessiva competição. 



 Júpiter em aquário (nascidos em 1926, 1938, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) indica uma 
pessoa popular, livre e com grande sede de aprendizado. Pode ter sido um professor  ou 
estudioso. Nessa vida, tem facilidade em lidar com novas tecnologias e está apto a colocar seus 
talentos nessa área em prática.  
 Júpiter em peixes (nascidos em 1927, 1939, 1951, 1962, 1974, 1986, 1998)  indica 
ligação com a Igreja e mal uso dessa ligação espiritual para massacrar os outros. Nessa vida pode 
trazer uma certa mediunidade, mas deverá ter cuidado para não ficar fanático.  
 

Linda Ronstadt é uma canceriana do 3º Decanato com Júpiter e Netuno em Libra 
 
O CANCERIANO E OS RELACIONAMENTOS 
 
  Pode-se através da comparação com os outros signos descobrir se um amigo ou familiar 
é algum velho conhecido do passado. Isto porque cada signo corresponde a uma área importante 
da vida do canceriano ; por exemplo, um amigo de gêmeos é quase certo que são velhos 
conhecidos porque gêmeos cai na casa 12 do canceriano e esta casa é a casa do carma por 
excelência. Pode-se ainda comparar os ascendentes para se ter maiores garantias; por exemplo 
se o ascendente do geminiano é aquário, temos outra evidência forte, porque aquário cai na casa 
8 do canceriano que é a casa das questões ocultas, do sexo e da morte. 
 
Câncer x Aquário                                

  O carma é forte, porque aquário cai na casa 8 do canceriano. Isto significa que há 
questões pendentes entre estes dois signos principalmente relacionados com os assuntos de sexo, 
morte, ocultismo e heranças.  Podem se tornar grandes amigos se um souber respeitar os defeitos 
e as qualidades do outro. Pode ser um relacionamento com grande apoio emocional. 
 
Câncer x Capricórnio 
  Há uma certa atração e repulsa entre estes dois, por serem signos opostos. Capricórnio 
cai na casa 7 do canceriano que é a casa do casamento e associações; isto significa que o 
relacionamento pode ter tido essa conotação no passado.  
 
Câncer x leão                                       
              Provavelmente há um débito cármico entre vocês dois porque já se encontraram no 
passado e  não se entenderam. Nessa vida pode ter dificuldades inicialmente no relacionamento 
mas a tendência é irem se entendendo, principalmente se são amadurecidos. Às vezes pode 
resultar em casamento, sendo para o leonino um  desafio.  
 
Câncer x gêmeos 
              É um relacionamento de outras vidas, porque gêmeos cai na casa 12 do canceriano. O 
canceriano se verá no papel de mentor ou de alguma forma dando suporte emocional ou 
financeiro ao geminiano. 
 
Câncer x Áries 
 
             É um relacionamento difícil, porque o ariano quer mandar na vida do canceriano, pois se 
lembra de um passado distante em que detinha autoridade sobre ele. Talvez o ariano tenha sido 
um pai, mentor ou patrão do canceriano.  
 



Câncer X Escorpião 
 
  É um relacionamento forte entre estes dois, porque escorpião cai na casa 5 do 
canceriano, que é relacionado com amor, filhos, criatividade. Como é uma casa relacionada com 
alegrias é provável que o relacionamento entre os dois tenha sido positivos. No entanto é bom 
analisar os ascendentes para confirmar. 
 
Câncer X Peixes 
  Excelente amizade mas pode haver algumas pequenas mágoas trazidos do passado. 
Essas mágoas podem ter sido geradas pela possessividade canceriana e a imprevisibilidade 
pisciana.  
 
Câncer X Touro 
 
  Bom relacionamento se souberem superar o excesso de possessividade que ambos 
possuem . 
 
Câncer X  Virgem 
 
  Excelente relacionamento fraternal, mas as críticas virginianas podem exasperar o 
tímido e sensível canceriano.  
 
Câncer X Câncer 
 
  Bom para amizade mas não para relacionamento, por causa dos excessos sentimentais 
do canceriano. Em dose dupla, a situação cármica entre eles pode piorar. Mas, para trabalho é 
ótimo por causa da afinidade mental.  
 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Todo trabalho relacionado com as necessidades alheias, como por exemplo: 
cozinheiro, empregado doméstico, vendedor, pescador, marinheiro, poeta, escritor, 
historiador, professor, médico, enfermeiro, pediatra, fabricante de bebidas , 
arqueólogo. Profissões Femininas: Empregada doméstica, babby-sitter, governanta, 
cozinhera, enfermeira, vendedora, manicure, cabeleireira, escritora ou contadora de 
estórias, curandeira.  

 
 
5)  Leoninos ou com ascendente em leão 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada : 
 Afeganistão, Bolívia, Boêmia, Antiga Caldéia, Cuba, Sicília (cidade italiana), 
Cingapura, Bombaim (cidade indiana), Hungria, Índia, Damasco, Praga (cidade 
húngara), Roma, Suiça, Equador, Peru, Bélgica, Benin, Chade, Egito, Gabão, 
Indonésia, Jamaica, Liechtenstein.  

                                        



 
  Tendo passado por um verdadeiro amadurecimento emocional na última vida, um 
verdadeiro despertar espiritual, simbolizado pelo signo de câncer , o leonino está preparado nessa 
vida para realizar fatos grandiosos. Será freqüentemente chamado a exercer cargos de liderança e 
de responsabilidade. No entanto o leonino deve tomar cuidado com a sua arrogância natural, 
vaidade e tendência a abusar do poder que lhe é oferecido. 
   Os leoninos possuem um charme natural, um magnetismo que chama atenção porque 
possuem o chacra solar intensamente ativado. Além disso, o sol é o regente desse signo e está 
relacionado com a iluminação espiritual  e a perpetuação da vida. Quem nasce sob este signo tem 
a oportunidade de ter o poder e a sorte ao seu lado iluminando-os. No entanto devem usar com 
sabedoria esta dádiva  e usá-la para o bem. Os leoninos são facilmente seduzidos por adulações e 
demonstrações de poder, o que pode prejudicar-lhes a evolução nessa vida.  
   O objetivo do leonino nessa vida é ser um bom pai e chefe de família. Os filhos terão 
um papel essencial em seu desenvolvimento emocional e espiritual. Aqueles que não puderem 
ter filhos podem adotar ou educar crianças,  o que é uma missão extremamente criativa e 
dignificante para o leonino.   
   Além disso, todo leonino deveria buscar uma profissão criativa porque acreditam que o 
verdadeiro sentido da vida é contribuir para o embelezamento do mundo e seu aprimoramento.  
  Nas mitologias grega e romana , o regente de leão, o sol, era o deus sol ou Apolo. Apolo 
regia a profecia, a cura e os artistas. Por isso , os leoninos abraçam carreiras artísticas, políticas 
ou relacionadas com a cura.  
  Existe um entusiasmo natural nesse signo, uma generosidade inata, simbolizada talvez 
pelo fato de agosto ser o mês mais forte do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério 
sul.  
  Os leoninos tiveram vidas bem ricas e movimentadas no passado. Mais de uma vez 
foram pescadores, poetas e militares. Alguns foram verdadeiros boêmios trazendo para esta vida 
aquela inconseqüência. No entanto nessa vida, esta inconseqüência pode vir a se tornar na 
"síndrome da eterna juventude" e entravar o seu desenvolvimento espiritual. Lembre-se leonino, 
que nessa vida, sua missão é assumir cargos de responsabilidade, brilhar como um verdadeiro 
sol entre a multidão! 
  Interessante que muitos leoninos que poderiam estar em cargos de liderança encontram 
dificuldade para se estabelecer nessa vida. Isto se deve a um temor interior em assumir 
responsabilidades demais e mais inconscientemente em falhar. Não devem temer isto, pois 
usando de sua generosidade inata e da iluminação espiritual que já alcançaram são capazes de ir 
mais além e de terem sucesso. 
  Os leoninos ou com ascendente em leão nascidos entre 1939 e 1956 possuem plutão em 
leão. Este grupo é extremamente poderoso e são líderes natos, capazes de revolucionar com sua 
criatividade a sociedade. São eles que vem abrindo os caminhos da era de aquário, pois já se 
encontram em um estado avançado de desenvolvimento da alma. Devem buscar aconselhamento 
pois possuem muita carga negativa oriunda da infância e de outras vidas.  
  O relacionamento do leonino com o pai nessa vida é extremamente importante, pois 
freqüentemente há questões cármicas mal resolvidas. Os dois devem buscar o entendimento, e se 
o pai já não é mais vivo buscar o entendimento dentro de si. O leonino não deve achar que vale 
menos porque possui um pai autoritário ou irresponsável. Deve ter em mente que é dotado de 
uma energia abundante, da possibilidade de realizar coisas grandiosas e criativas pois já 
completou em sua última vida seu despertar espiritual. É um discípulo na senda, esperando que 
o mestre apareça. Este mestre freqüentemente é o seu eu interior, seu sol interno.  



  A família foi um campo de batalha e de muitos aprendizados para os leoninos em uma 
vida passada. Foram pessoas bastante possessivas e inseguras quanto ao amor que tinham dos 
outros, por isso trazem para esta vida uma ânsia por se sentirem valorizadas e de receberem 
elogios, como uma forma de suprir a carência do passado. Essa fome emocional tornam-nas um 
tanto ciumentas e possessivas nessa vida, ainda que por vezes possam ocultar por orgulho este 
sentimento do parceiro. 
    O amor é outro campo de batalha para o leonino. Este signo é bastante afetuoso, capaz 
de levar energia e abundância para a vida dos outros, de redirecioná-los em seus objetivos. No 
entanto busca dominar os outros através de manipulações e joguinhos. Isto pode ser 
emocionalmente arrasador para pessoas independentes ou dominadoras também. 
  Quem nasce sob o signo de leão, veio com o objetivo de se tornar uma pessoa mais 
confiante, mais segura de si e de compreender a essência da vida. Talvez por isso, seja um signo 
teatral, porque a vida pode ser comparada a um teatro. Além disso, essa necessidade de 
vivenciar intensamente a vida e de expulsar a melancolia e a tristeza dentro de si, é originário 
daquela vida passada como canceriano, onde mais do que outra coisa, desenvolveram as 
características lunares. A lua é o inconsciente e o sol, o consciente. Portanto, os leoninos estão 
completando um ciclo de desenvolvimento do ego, da personalidade. Talvez a autoconfiança 
leonina, a sua energia transbordante seja originário dessa união de opostos dentro de si, pois 
como já dito, tiveram a oportunidade de desenvolver na última vida ,  o auto-conhecimento e 
onde nessa vida procuram completar este auto-conhecimento. Assim, após o indivíduo ter se 
integrado e chegado a um entendimento não só de si mesmo, mas com a vida, será capaz em seu 
próxima vida, exercer a capacidade da doação, do serviço, do auxílio ao próximo, tão bem 
representados pelo signo de virgem.  
 
LEÃO E OS DECANATOS 
 
1º Decanato (nascidos entre 22/07 e 02/08) 
 
  Este decanato é regido pelo Sol, o que é excelente. Em vidas passadas conseguiram 
concluir com eficiência sua missão de vida e trazem portanto para esta vida certa facilidade. 
Como o Sol se relaciona com o pai , pode haver um vínculo cármico bastante forte com ele. 
Nessa vida deverão continuar com o crescimento espiritual e a continuar levando positividade 
aos outros. O Sol neste decanato aponta para vidas passadas predominantemente masculinas. 
Também pode ter havido alguma vida em que se deteve algum tipo de liderança sobre uma 
comunidade.  
  O posicionamento do Sol no mapa astral nos indicará mais as áreas de vida em que a 
pessoa traz um talento. Por exemplo, Sol na casa 5 indica criatividade, gosto pelo teatro, pelas 
artes e bom relacionamento com os filhos. Sol na casa 10 é uma indicação clara de que a pessoa 
teve uma liderança política no passado e que pode vir a tê-la novamente nessa vida.  
  Nascimento entre as seis da manhã e seis da tarde indica muita extroversão, 
popularidade e facilidade em receber apoio dos outros. Já quem nasceu entre as seis da tarde e 
seis da manhã pode ser um tanto egoísta ou mais voltada para dentro. Os talentos que ela possui  
não são muito  explorados, porque a pessoa não quer se expor.  
  De qualquer maneira, ser leonino e ter o Sol como regente de decanato, indica vida 
longa ou pelo menos saudável e facilidade em colocar os projetos em andamento.  
 

O Ditador  Benito Mussolini é um leonino do 1º decanato com o Sol na Casa 9 
 



2º Decanato ( nascidos entre 03/08 e 12/08) 
 
  Este decanato é regido por júpiter. Realmente você teve abundância material no passado 
e apoiou alguma religião. No entanto, se júpiter estiver retrógrado ou mal aspectado você pode 
ser um tanto arrogante e pomposo , pois acha que tudo tem de cair do céu. Pelo lado positivo, 
dificilmente terá problemas materiais e com certeza fará algumas viagens proveitosas que 
ampliarão seus horizontes mentais.  
  O posicionamento de júpiter nos dirá mais sobre o seu carma.  

Por exemplo, se a pessoa tem júpiter em áries ( nascidos em  1927, 1939, 1951, 1962, 
1975, 1987 ) é realmente uma pessoa muito positiva, otimista e cheio de alegria de viver. No 
sentido negativo, pode ter tido abundância material e física no passado, mas exposto isso de 
forma arrogante. Nessa vida deve aprender antes de tudo a ser uma pessoa generosa. Você é uma 
pessoa de sorte, mas tende  a querer que as coisas aconteçam de forma fácil e a esperar mais do 
que agir. Em vidas passadas foi uma pessoa ativa, corajosa e aventureira.  
 Júpiter em touro (nascidos em 1916, 1928,  1940, 1952, 1964,  1976, 1987, 1999) indica 
que a pessoa teve facilidade material , mas traz alguns traços de arrogância e materialismo para 
essa vida. O relacionamento com o pai tende a ser complicado porque a pessoa quer fazer tudo 
ao seu jeito. No entanto, é uma pessoa capaz de oferecer apoio material e espiritual aos outros 
 Júpiter em gêmeos ( nascidos em 1917, 1929, 1941, 1953,  1965, 1977 , 1988 e 2000 ) 
indica que a pessoa foi inteligente no passado e possui um carma positivo com irmãos. Nessa 
vida deve buscar ampliar seus conhecimentos.  
 Júpiter em câncer  ( nascidos em 1918, 1930, 1942, 1954, 1966 , 1976 , 1989 e 1990)  é 
uma posição excelente, denotando pessoas que trabalharam bastante em prol de suas famílias no 
passado. O único aspecto negativo é um certo conservadorismo ou  arrogância no trato com 
pessoas fora da família.  
 Júpiter em leão ( nascidos em 1919, 1920, 1931, 1932, 1943, 1955, 1967, 1991) é uma 
posição esplendorosa, mostrando autoridade espiritual, abundância física e material. Você foi um 
líder e era um homem idoso respeitado pelos outros. O relacionamento com o pai é 
carmicamente positivo e a pessoa tem bastante chance de subir na vida.  
 Júpiter em virgem ( nascidos em 1921, 1933, 1944, 1945, 1956, 1968, 1980, 1992) 
mostra uma pessoa que não soube servir os outros. Pode haver alguns problemas cármicos com 
irmãos ou parentes porque a pessoa foi autoritária com eles no passado. Nessa vida trabalhará 
bastante e pode ter alguns problemas de saúde.  
 Júpiter em libra ( nascidos em 1922, 1934, 1946, 1958, 1981, 1993) é uma posição muito 
boa, pois a pessoa buscou o equilíbrio no passado. Houve felicidade conjugal, mas por causa do 
sol em leão, pode ter sido autoritária com o cônjuge. Nessa vida, você contará com vários 
recursos a sua disposição e tem chance de crescer.  
 Júpiter em escorpião ( nascidos em 1923, 1935, 1947, 1971, 1982, 1994) indica que você 
usou de magia negra ou de algum tipo de intimidação mágica para ganhar poder sobre uma 
comunidade. Nessa vida, poderá encontrar alguns obstáculos na vida profissional .  
 Júpiter em sagitário ( nascidos em 1924, 1936, 1948, 1960,  1972, 1983, 1995) indica que 
você foi um grande aventureiro no passado. Viajou bastante, conheceu muitos povos, dominou 
várias línguas estrangeiras e pode ter sido um chefe religioso. Essas experiências passadas o 
dotaram de muita sorte e facilidade em  se comunicar com os outros.  
 Júpiter em capricórnio (nascidos em 1925, 1937, 1949, 1984, 1996) mostra que você é 
uma alma antiga mas que traz carma político, pois pode ter abusado do poder que tinha no 
passado. Há problemas mal resolvidos com seu pai, pois podem ter disputado o poder no 



passado. Nessa vida, trabalhará arduamente para conquistar a segurança financeira que almeja, 
mas deve tomar cuidado com seu orgulho.  
 Júpiter em aquário (nascidos em 1926, 1938, 1949, 1973, 1985, 1997) indica que você 
procurou ser uma pessoa livre, mas responsabilidades o impediam. Por causa dessa ansiedade 
pela liberdade, pode ter renunciado a um cargo de liderança ou procurado agir de forma muito 
amigável com os outros. Nessa vida, encontrará as antigas amizades e poderá voltar a iniciar o 
projeto que renunciou no passado.  
 Júpiter em peixes (nascidos em  1950, 1962, 1974, 1986, 1998)  indica ligação com a 
Igreja e mal uso dessa ligação espiritual para ganhar mais poder ou influência na comunidade em 
que vivia. Assim, nessa  vida deverá se dedicar ao próximo, talvez como médico, enfermeiro ou 
em alguma atividade criativa, como as artes. Terá chance de subir na vida, mas deve tomar 
cuidado para não voltar a julgar os outros de acordo com seu próprio código.  
 

Tony Bennett é um leonino do 2º decanato com Júpiter em Aquário .  
 
 
3º Decanato ( nascidos entre 13/08 e 22/08) 
 
  Este decanato é regido por marte. Esta é uma clara indicação de vidas passadas 
predominantemente masculinas. Pode haver alguma dificuldade cármica relacionada ao signo 
em que marte se encontra. Geralmente as atividades excercidas foram as de  soldado, pirata ou 
comandante de tropas.  
  Se marte está em áries, é certo que você foi homem em vidas passadas e participou de 
guerras. 
  Com marte em touro foi uma pessoa autoritária, que tinha certa facilidade material mas 
era um tanto egoísta. Nessa vida pode passar por certas dificuldades financeiras. 
  Com marte em gêmeos foi uma pessoa inteligente e teve muitos irmãos. Nessa vida 
pode ter alguma dificuldade com eles.  
  Com marte em câncer você possui um relacionamento cármico com sua mãe e pode ter 
sido uma pessoa autoritária em casa.  
  Com marte em leão é uma pessoa forte, líder e  se destacará na profissão.  Deve buscar 
explorar a sua criatividade e provavelmente terá filhos homens.  
  Com marte em virgem pode ter alguns probleminhas de saúde porque você quer que 
tudo seja perfeito.  
  Com marte em libra é um perfeito romântico e traz um certo carma de relacionamentos. 
As mulheres excercerão um papel importante em sua vida. 
  Com marte em escorpião é uma pessoa teimosa e no passado foi autoritária. Talvez não 
tenha sido muito honesta ao tentar subir na vida ou conquistar um posto de liderança. 
  Com marte em sagitário foi um aventureiro e pode ter sido um representante 
diplomático. Há ligação com a Igreja, podendo ter sido um soldado cristão. Nessa vida é uma 
pessoa cheia de vitalidade e de vontade de viver. 
  Com marte em capricórnio você tem um carma político e um relacionamento 
complicado com seu pai. Pode ser que o admire, mas ele vive criticando-o. Nessa vida, deve 
buscar ser menos severo e exigente com os outros. 
  Com marte em aquário você foi uma pessoa muito livre e um tanto rebelde. Pode ter 
vivido na África na época do colonialismo europeu. No entanto,. Você traz alguns preconceitos 
que precisam ser combatidos.  



  Com marte em peixes você é um romântico, podendo no passado ter sido um poeta. 
Nessa vida, deve tentar realizar alguma coisa, em vez de ficar com os pensamentos nas nuvens.  
 

Robert Redford é um leonino do 3º decanato com marte em leão.  
 
O LEONINO E OS RELACIONAMENTOS 
                                                           
  Pode-se saber se um relacionamento possui raízes cármicas, comparando o signo do 
leonino com o da pessoa envolvida. Se por exemplo a pessoa é de câncer, há um forte indício de 
que sejam velhos conhecidos, porque câncer é a casa 12 do signo de leão, e esta casa é a casa do 
carma, do passado. Deve-se comparar os ascendentes também para haver maior certeza. 
 
Leão X Peixes 
              É um relacionamento cármico, porque peixes cai na casa 8 de leão. Esta casa é a casa 
do sexo, da morte, das questões ocultas e misteriosas. Em vista disso, é bem provável que no 
passado tenham sido rivais na mesma profissão ou no amor de uma mesma pessoa. Nessa vida, 
apesar de poder haver uma grande amizade, ainda há um pouco daquela antiga competição. O 
leonino pode ainda se sentir tentado a provar a fidelidade do pisciano, pois ainda não confia nele 
completamente. Este é um relacionamento que vale a pena a ser vivido pois pode haver um 
grande crescimento interior e iluminação por parte do leonino. 
 
Leão X Câncer 
              É um relacionamento cármico porque câncer cai na casa 12 do leão, que é a casa do 
carma. Pode haver uma atração intensa e hipnótica entre estes dois e uma certa sensação de 
inevitabilidade. Realmente seus caminhos estavam traçados pelas estrelas para que se 
encontrassem nessa vida! O leonino deu bastante apoio emocional e financeiro ao canceriano, 
mas este se ressente do domínio do leonino em sua vida. Há um certo conflito de interesse e de 
egos envolvido. O canceriano quer prender o leonino a qualquer custo e este dominá-lo. É 
preciso que encontrem o equilíbrio. 
 
Leão X Escorpião 
   É um relacionamento bastante pesado e de fundo cármico, porque escorpião cai na casa 
4 de leão. Esta é a casa da família e dos pais, o que significa ter sido o escorpiano uma figura 
importante na vida do leonino no passado. Talvez tenha sido um pai, mestre ou orientador; 
provavelmente o escorpiano exigiu demais do leonino ou foi autoritário com ele. Nessa vida o 
leonino tentará provar a qualquer custo que pode ser mais e melhor do que o escorpiano.  
 
Leão x Touro 
 
              É um relacionamento com fundo cármico, porque touro cai na casa 10 de leão, que é a 
casa do destino, dos pais, da autoridade. Isto significa que o taurino teve no passado grande 
influência sobre a vida do leonino. Provavelmente o limitou e foi bastante autoritário. Nessa 
vida pode haver certa competição entre estes dois, onde o leonino tenta se rebelar e contrariar a 
opinião e as idéias do taurino. 
 
Leão X Aquário 
 



              É um relacionamento forte, com bastante atração entre estes dois, ainda que por vezes 
haja repulsa pois são signos opostos. Aquário cai na casa 7 do leão, que é a casa do casamento, 
das associações e dos inimigos. Isto significa que o aquariano pode trazer bastante novidade na 
vida do leão, mas sempre com uma certa tonalidade de rivalidade devido a essas questões mal 
resolvidas do passado. 
 
Leão X Virgem 
  É um relacionamento forte e cármico porque leão é a casa 12 de virgem. A casa 12 é a 
casa de vidas passadas. O virginiano tem muito a ensinar ao leonino e poderá lhe dar bastante 
apoio material e espiritual. No entanto o leonino deve aprender a respeitar o virginiano pois 
tende a querer tomar conta da vida dele e a querer mandar dominar completamente a relação. 
 
Leão X Gêmeos 
  Ótima relação envolvendo amizade e afeição verdadeira. Gera muita criatividade mas 
pode carecer um pouco de resultados práticos.  
 
Leão X Sagitário 
  Botando de lado a natural competitividade que surge entre eles, é um relacionamento 
harmonioso que trará abundância material, espiritual e amorosa.  
 
Leão X Libra 
   Pode ser um excelente relacionamento romântico se o libriano aceitar a natureza 
dominadora do leonino.  
 
Leão X Áries 
  O ariano que dominar o relacionamento, mas não consegue por causa da natural 
liderança leonina. Pode dar certo se o ariano for menos autoritário. 
 
Leão X Leão 
  Só dois leoninos podem se entender. A relação será calorosa e generosa, mas pode haver 
alguns atritos quanto a orientação dos projetos.  
 
 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Profissões que envolvem o comando, a liderança, o glamour e a popularidade. Rei, 
Príncipe, Imperador, Político, Ditador, Ator, Cantor, Músico, Joalheiro, Costureiro, 
Chefe de Indústria. Atividades femininas:  Atriz, Princesa, Rainha, Imperatriz, 
Condessa, Mecenas das Artes, Pintora, Cantora, Governanta, Meretriz de luxo, 
Dançarina.  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6)  Virginianos ou com ascendente em virgem  
 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada : 
  México, Vietnã, Alsácia (região francesa), Creta, Formosa, Grécia, 
Mesopotâmia, Suiça, Tessália, Turquia, Bagdá, Bali, Berlim, Boston, Jerusalém, 
Paris, Riga, Toulouse, Andorra, Brasil, Andorra (principado europeu), Belize, 
Portugal, Chile, Coréia do Norte, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, 
Honduras, Malásia, Malta, México, Nicarágua. 

 
  Tendo tido na última vida o poder, a fama ou a realização material, o virginiano buscará 
uma vida mais tranqüila e simples. No entanto haverá virginianos que ainda buscarão aquelas 
glórias que tiveram no passado, pois ainda estão presos às suas realizações do passado. Esta 
necessidade de reviver situações parecidas é na verdade uma necessidade de aperfeiçoar aquilo 
que se acha que não foi bem feito. E Deus sabe o quanto os virginianos são perfeccionistas!  Por 
isso muitos virginianos vieram para esta vida com o objetivo de aperfeiçoar uma encarnação 
passada, parecendo desde pequenos, sérios e amadurecidos. 
  Outros virginianos que se cansaram daquela vida, vieram para esta vida com o objetivo 
de se purificarem. Geralmente esta purificação se dá através de um trabalho monótono e/ou 
rotineiro, ou através de uma grave doença  ou de outra situação incômoda. É como se eles 
necessitassem aprender as virtudes da humildade, complacência e infinita paciência. Na verdade 
esta encarnação é um interlúdio para um novo renascimento espiritual próximo a acontecer.  
  Virgem está ligado ao mês de setembro, que no hemisfério norte é o final do verão e no 
hemisfério sul é o final do inverno. Estas duas estações do ano são as estações mais importante 
porque dividem o ano em 6 meses. Assim o signo de virgem anuncia o término de um ciclo de 6 
meses, que a nível da alma se traduz por um encerramento do desenvolvimento do ego. Depois 
de terminado este ciclo, anunciado pela encarnação sob o signo de virgem, a alma está pronta 
para se doar completamente à comunidade e a trabalhar em prol de seus semelhantes. Uma 
sociedade não funciona se não houver o serviço e por isso, virgem veio trazer o serviço como 
principal trabalho de redenção da alma e de sacrifício interior.  Realmente, a encarnação sob o 
signo de virgem é bastante importante pois indica uma verdadeira queima de lixo cármico 
através do doar-se desinteressadamente. 
  Por isso, a maior missão do virginiano nessa vida é o de aprender a servir 
eficientemente aos outros. Profissões como as de médico, terapeuta,  dentista, enfermeiro, 
escritor, secretário, ajudante, bancário, contador, balconista, são excelentes para  que o 
virginiano aprenda esta dura lição.  
  Se no passado o virginiano abusou do poder ou esteve muito centrado no seu ego, isto é, 
foi egoísta, terá uma encarnação particularmente difícil nessa vida, porque ainda não possui a 
pureza e a humildade do signo de virgem. Como conseqüência, um longo caminho será 
percorrido, onde podem ter dificuldade de encontrar reconhecimento profissional, ou terão de 
realizar trabalhos penosos. 
  O virginiano que usou de forma positiva ou equilibrada o poder no passado, terão nessa 
vida à sua disposição, uma grande inteligência e reconhecimento social por sua dedicação ao 
serviço.  A saúde será excelente, mas podem se ver facilmente envolvidos por pessoas 



exploradoras de sua boa vontade e humildade. É preciso que aprendam a saber dizer não sem 
que se sintam culpados, ou de protestarem quando estiverem sendo usados como capacho.  
  O virginiano veio para esta vida com o objetivo de expandir seus conceitos de amor, e 
vivenciá-lo mais a nível da alma; isto significa aceitar e relevar os defeitos do parceiro, e se doar 
de forma menos exigente do que no passado, quando queria todas as atenções.  Estará mais aptos 
a amar os animais, as plantas, o planeta Terra e pode se ver envolvido em grupos de valorização 
da vida, de conscientização das massas. Além disso os virginianos dão ótimos oradores e 
professores. São pessoas de espírito prático mas que também possuem grande criatividade e 
capacidade de análise. Constituem por isso ótimos reformadores da sociedade, ainda que por 
vezes possam se tornar fanáticos pelas causas que lutam. 
   O signo de virgem, na mitologia grega está associado ao mito de Deméter, deusa da 
agricultura. Foi esta deusa que ensinou aos homens o mistério da germinação das sementes, e dos 
cuidados necessários com a terra. Com isso, os homens , que antes eram nômades, puderam se 
tornar sedentários, possibilitando consequentemente o florescimento das cidades e de toda a 
civilização grega. Esta deusa, filha da deusa géia (terra para os romanos) e Cronos ( Saturno para 
os romanos), foi motivada por um profundo amor à humanidade quando divulgou seus 
ensinamentos. Este mito mostra que o signo de virgem tem a possibilidade de transformar a 
sociedade através da sabedoria e do trabalho árduo. O contato com a terra, os animais, a natureza 
é muito importante para o equilíbrio emocional desse signo.  
   Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma mulher. A mulher representa 
a doação, a entrega absoluta do ser interior, que a nível esotérico, representa as qualidades da 
alma. A pureza virginal desse signo representado pela mulher casta, é uma alegoria à pureza e 
inocência da alma. Também é a representação do poder criativo e do renascimento da alma, pois 
é a mulher que dá a luz e amamenta. Portanto os que nasceram sob esse signo, estão em um 
processo de purificação da alma e de preparação para um renascimento que se processará em 
vidas posteriores. Virgem representa então a nível da alma, um período de latência, onde 
informações relevantes são recolhidas para depois serem selecionadas de acordo com sua real 
importância. A seleção geralmente leva mais tempo para o virginiano processar do que a coleta 
de experiências. O processo de seleção, significa separar o joio do trigo, ou seja, de definir 
exatamente qual o novo caminho que alma tomará após o seu renascimento. 
  Os virginianos ou com ascendente em virgem nascidos entre 1962 a 1968 possuem 
Urano em virgem que é uma combinação extremamente magnética, dotando esta geração com 
uma visão interior bem ampla. São altamente inteligentes apesar de haver uma certa 
excentricidade em seus pensamentos. Isto se deve a esta geração ter vivido em civilizações 
avançadas como a Atlântida. Dotados de um vasto conhecimento, são capazes de ajudar a 
sociedade a usar  os avanços tecnológicos. 
  A saúde é uma questão extremamente relevante para este signo. Freqüentemente 
possuem uma preocupação enorme, talvez motivada por ser Quíron o regente esotérico desse 
signo. Quíron era na mitologia grega um centauro e curador com bastante conhecimentos da 
natureza. Uma vez curou Hércules, o grande herói grego. Por isso os virginianos possuem grande 
poder de curar os outros ou conhecimentos inatos do corpo humano. Na verdade este signo visa a 
purificação e a complementação de um ciclo da alma iniciado há muitos séculos atrás.  Virgem 
encerra a primeira metade do zodíaco e inicia a outra metade, talvez por isso seja um signo de 
transição. 
               
VIRGEM E OS DECANATOS 
 
1º decanato ( nascidos entre 23/08 e 02/09) 



 
  Este decanato é regido por mercúrio, indicando que você foi uma pessoa instruída no 
passado. Pode ter sido um pesquisador, escritor ou professor. Também é possível que tenha tido 
numerosas vidas, mas um tanto curtas. O relacionamento com irmãos, tios e primos tende a ser 
um tanto cármico.  Nessa vida você deve procurar se especializar em alguma profissão.  
  Se você tem mercúrio em leão , possui uma ligação especial com seu pai, pois podem 
ter sido irmãos no passado. Nessa vida, você pode ter talento para o teatro, para cinema ou 
televisão. Deve procurar se especializar em áreas criativas. 
  Se mercúrio está em virgem, você é muito talentoso e inteligente. No entanto, essa é 
uma indicação clara de um relacionamento cármico com os irmãos. Deve procurar não se 
envolver tanto com eles. Você pode ser um excelente escritor, pesquisador, professor ou 
cientista com este posicionamento. No passado pode ter sido um médico, um botânico ou um 
curador.  
  Se mercúrio está em libra você busca o equilíbrio mental nessa vida, porque no passado 
pode ter sido um tanto instável. Deve procurar profissões liberais e talvez ligadas à justiça, como 
advogado, juiz, diplomata.  
 

Claudia Schiffer é uma virginiana do 1º decanato com Mercúrio em Virgem.  
 
2º Decanato ( nascidos entre 03/09 e 12/09) 
 
  Este decanato é regido por Saturno, indicando que você é uma alma antiga. No passado 
pode ter tido algum problema mental,  tendência a depressão ou cometido suicídio. Na verdade é 
uma pessoa profunda e metódica, pois dá importância a tudo que ocorre a sua volta. É fiel e 
bastante confiável nos relacionamentos. Nessa vida, deve combater o pessimismo e a dificuldade 
em colocar em prática seus projetos. Na verdade, você veio com o objetivo de desenvolver uma 
maior auto-confiança. 

Se Saturno estiver  em áries ( nascidos em 1937, 1938,  1967, 1968, 1996, 1997)  há um 
carma de trabalho, timidez e certa dificuldade de se impor. A pessoa pode ter tido vidas 
humildes, podendo ter sido escravo. Nessa vida deve buscar o estudo para superar esse bloqueio 
mental .  
 Saturno em touro  ( nascidos em 1939, 1940, 1941, 1969, 1970, 1998,  1999)  mostra que 
a pessoa trabalhou muito, podendo ter recebido pouco reconhecimento material. Nessa vida, tem 
tudo para crescer financeiramente, mas deve aprender a se divertir. Há carma relacionado com 
dinheiro e a pessoa possui uma mente excessivamente conservadora. Pode ter vivido no meio 
rural ou ter sido um escravocrata.  
 Saturno em gêmeos ( nascidos em 1942, 1943, 1971,1972 ) mostra problemas com os 
irmãos. A pessoa foi fofoqueira, possessiva e prejudicou os relacionamentos amorosos dos 
parentes e dos irmãos. Nessa vida, terá alguns atrasos acadêmicos mas será uma pessoa 
inteligente.  
 Saturno em câncer ( nascidos em 1914, 1915, 1916, 1944, 1945,  1973, 1974, 1975)  
mostra grandes problemas familiares. A pessoa foi muito apegada aos parentes que valiam 
pouco. Nessa vida pode reencontrar parentes femininos que foram problemas no passado. O 
relacionamento com a mãe é profundamente cármico e a pessoa só vai ser feliz quando sair de 
casa. 
 Saturno em leão ( nascidos em 1917, 1918, 1947,  1948,  1976, 1977, 1978 )  mostra 
muito orgulho e autoritarismo no passado. A pessoa foi uma espécie de patriarca e dominava os 



outros com sua moral e autoridade. No entanto, pode ter sido um hipócrita e agora deve aprender 
a ser mais humilde.  
 Saturno em virgem ( nascidos em 1919, 1920, 1921, 1949, 1950, 1978, 1979, 1980) 
mostra trabalho no campo, junto aos animais. A pessoa era humilde mas um tanto ignorante. 
Nessa vida deve buscar aprender alguma coisa que lhe possibilite se tornar mais respeitada pela 
sociedade. Há carma envolvendo o pai, que é um tanto frio e distante.  
 Saturno em libra ( nascidos em 1922, 1923, 1924, 1952, 1953, 1981, 1982) mostra carma 
de relacionamentos. A pessoa foi infeliz no passado e agora traz certa dificuldade em se 
comprometer emocionalmente. O casamento pode ocorrer tarde na vida.  
 Saturno em escorpião ( nascidos em 1925, 1926, 1954, 1955, 1984, 1985) mostra uma 
pessoa materialista no passado, ambiciosa e que utilizou de golpes baixos para alcançar a sua 
ambição. Nessa vida, terá de trabalhar muito e pouco contará com o pai, que será uma pessoa fria 
e distante. No entanto, é uma indicação de iniciação mágica no passado. 
 Saturno em sagitário (nascidos em 1927, 1928, 1929, 1957, 1958, 1986, 1987, 1988) 
mostra orgulho e desprezo pelas classes pobres. Nessa vida poderá ainda se mostrar arrogante e 
conservador quanto às suas crenças. Deve  buscar ampliar seus horizontes, conhecer outros 
povos e ser menos dogmático.  A pessoa deve ter trabalhado na Igreja e oprimido uma 
comunidade com seu dogmatismo.  
 Saturno em capricórnio ( nascidos em 1930, 1931, 1932, 1960, 1961,1989, 1990 ) é a 
marca do homem aristocrático. No passado, você pertencia às classes altas e explorava os menos 
favorecidos. Pode ter sido um escravocrata. Nessa vida terá muito trabalho pela frente, ainda que 
possa reconquistar novamente a riqueza.  
 Saturno em aquário (nascidos em 1933, 1934,  1962, 1963, 1964, 1991, 1992, 1993) 
mostra que você foi uma pessoa inconformada, que queria mudar os outros sem olhar para os 
próprios defeitos. Pode ter tido algumas depressões e instabilidades mentais. Nessa vida deve 
buscar o auto-conhecimento e aprender a relaxar mais.  
 Saturno em peixes ( nascidos em 1935, 1936, 1937,  1965, 1966, 1994, 1995) indica um 
carma que está no fim, havendo possibilidade de você conclui-lo nessa vida através do trabalho e 
do servir ao próximo. Há um relacionamento cármico com o pai e provavelmente a pessoa viveu 
na Idade Média, tendo se dedicado a Igreja. 
 

Rachel Welch é uma virginiana do 2º decanato com Saturno em Touro.  
 
   
3º Decanato ( nascidos entre 13/09 e 22/09) 
 
   Este decanato é regido por vênus, indicando a possibilidade de vidas femininas no 
passado. Você foi uma pessoa inconsequente em seus atos, mas com certo talento artístico. Pode 
ter tido talento para a escrita, oratória, desenho ou teatro. Nessa vida, deve buscar ser mais 
sincero nos relacionamentos, porque você traz um carma nessa área. O posicionamento de vênus 
por signo nos dirá mais sobre o seu carma. 
  Se por exemplo, vênus estiver em câncer, você foi realmente uma mulher em vidas 
passadas. Há um relacionamento amoroso com a mãe que é considerada quase como uma irmã. 
Você é sonhador, conta histórias divertidas e possui talento para a cozinha.  
  Se vênus estiver em leão, você é muito romântico e traz um carma positivo de 
relacionamentos. No entanto, pode ter sido um tanto arrogante no passado ou exigente em 
relação ao seu parceiro. O relacionamento com o pai é positivo e bastante amoroso. 



  Se vênus estiver em virgem, você sofreu no amor e é uma pessoa conservadora. Nessa 
vida deve aprender a não ser tão crítica e exigente nos relacionamentos.  
  Se vênus estiver em libra, você traz um carma positivo de relacionamentos. No passado, 
foi alguém amoroso mas um tanto sensual. Nessa vida, deve ter um bom casamento. 
  Se vênus estiver em escorpião, você traz memórias pesadas na área de relacionamentos 
humanos. Foi uma pessoa possessiva, ciumenta e pode ter se envolvido em muita confusão. 
Nessa  vida, deve aprender a administrar melhor sua enorme paixão interior.  
 

Sophia Loren é uma virginiana do 3º Decanato com Vênus em Virgem 
 
   
 
 O VIRGINIANO E OS RELACIONAMENTOS 
              
  Pode-se comparar o relacionamento do virginiano com os outros signos para saber se é 
cármico ou não. Isto porque cada signo cai numa casa específica do virginiano, onde cada casa 
representa uma área da vida. São 12 casas para 12 signos. Se por exemplo seu parente é de leão, 
é bem provável que já tenham se conhecido porque leão cai na casa 12 do virginiano, que é a 
casa do carma. Isto se aplica aos outros signos: 
 
Virgem x Áries 
                         É um relacionamento complicado, mas cheio de aprendizado e estímulo. É bem 
provável que sejam velhos conhecidos, porque áries cai na casa 8 do virginiano, que é uma casa 
relacionada com a morte, transformações profundas, valores antigos, e misticismo. Podem ter 
sido inimigos no passado ou estado profundamente apaixonados. O objetivo nessa vida é acabar 
com a inimizade e buscarem se unir, pois juntos são capazes de muitas realizações. 
 
Virgem x Sagitário 
                           É um relacionamento familiar cármico, isto é, podem ter sido da mesma família 
no passado. O sagitariano foi uma espécie de mentor ou orientador do virginiano. Pode ser que o 
sagitariano tenha reprimido o virginiano e por isso há nessa vida divergência de opiniões. No 
entanto podem construir nessa vida uma bela amizade, juntando-se a sabedoria do sagitariano 
com o poder analítico do virginiano. 
 
Virgem x Gêmeos 
 
                           É um relacionamento cármico familiar porque gêmeos cai na casa 10 do 
virginiano. Freqüentemente este signo está em posição de influenciar o destino do virginiano, 
pois no passado compartilharam de laços familiares.  O relacionamento pode ser um tanto tenso, 
devido a natural diferença de opiniões e atitudes, mas com grande possibilidade de crescimento. 
O virginiano deve superar seu complexo de inferioridade com este signo e compreender que seu 
poder analítico e preocupação com os detalhes, tornam seu trabalho mais valorizado.  
 
Virgem x Libra 
 
                          Os virginianos sentem especial atração pelos librianos pois estes os ajudaram no 
passado e voltarão a ajudar nessa vida. Muitos virginianos, por causa desse carma positivo, se 



casam com os librianos. No entanto, para o libriano  pode lhe parecer um fardo este signo, pois 
sentem que estão doando mais do que recebendo. 
 
Virgem x Peixes 
 
                              Os virginianos sentirão especial familiaridade com o pisciano, porque tiveram 
no passado uma ligação particularmente forte, talvez como a de casados ou amantes. Nessa vida 
deverão buscar se compreender mais e eliminar qualquer carma negativo, pois podem também 
ter sido inimigos. Peixes cai na casa 7 do virginiano, que é a casa das associações e inimizades. 
 
Virgem X Câncer 
  Excelente relacionamento fraternal, mas as críticas virginianas podem exasperar o 
tímido e sensível canceriano.  
 
Virgem X Capricórnio 
  Relacionamento de confiança, estabilidade e aprendizado. Muito bom para 
relacionamento pai-filho e para relacionamentos amorosos. 
 
Virgem X Virgem 
  Bom para amizade e para relacionamentos amorosos, porque ambos procuram a 
perfeição.  
 
  
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
Trabalhos humildes, servindo o próximo: Empregado doméstico, pastor, escravo, 
secretário, assessor,  curandeiro, médico, pesquisador, escritor, jardineiro, 
miniaturista, pintor, serralheiro, bruxo. Atividades femininas:  Jardineira, 
Empregada doméstica, pastora, curandeira, parteira, pintora, manicure.  

 
 
 
7)  LIBRIANOS OU COM ASCENDENTE EM LIBRA 
 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada : 
 China, Áustria, Caxemira, Havaí, Japão, Líbia, Mônaco, Poitou (cidade francesa), 
Savóia, Languedoque, Copenhaque , Genebra, Viena (capital da Áustria), Lisboa, 
Armênia, Botsuana, Coréia do Sul, Espanha, Ilhas Fiji, Guiné, Nigéria. 

 
 
  A presente encarnação é extremamente importante para os que nasceram sob este signo 
pois representa a necessidade de se aprender sobre as várias dimensões  que o amor pode 
assumir. Na verdade libra representa uma encruzilhada na evolução espiritual  dessas almas,  
pois deve-se buscar o equilíbrio das emoções, atitudes, pensamentos, o que é na verdade 
extremamente difícil.  



  Consequentemente o libriano é o signo que mais sofre com suas decisões amorosas, 
pois para ele constituem provas iniciáticas da evolução espiritual. Portanto aquele libriano que 
souber compreender as falhas dos outros, esquecer as mágoas do passado, cumpre com a sua 
missão. Vênus é o planeta regente desse signo, como também do signo de touro. No entanto há 
uma diferença de manifestação entre a Vênus que rege libra e a Vênus que rege touro.  Vênus 
como regente de libra enfatiza a necessidade de equilíbrio nas relações humanas, enquanto a 
Vênus como regente de touro enfatiza a necessidade de equilíbrio do ser interior. 
  Na mitologia grega, Vênus, era Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Protegia os 
enamorados e conferia beleza aos seus protegidos. Assim muitos librianos possuem uma beleza 
do tipo clássico, que mesmo não sendo estonteante, é agradável.  Outros são realmente 
agraciados com beleza, mas não sabem que isto constitui uma grande prova, onde devem mostrar 
através de seus pensamentos e atitudes que são realmente dignos dessa graça.  
  O amor é um dos sentimentos mais conhecidos da humanidade, mas ao mesmo tempo 
um dos mais difíceis de se definir. Não há palavras suficientes que consigam abarcá-lo em toda a 
sua totalidade, e talvez isso ocorra porque Deus é amor.  
   O símbolo do signo de libra é uma balança, que representa a justiça e o equilíbrio da 
alma. Por isso o libriano age como um justiceiro, buscando corrigir as imperfeições do mundo. 
Muitos seguem a carreira jurídica, onde podem aplicar com eficiência o seu julgamento 
imparcial dos fatos. Assim se estiver frente a um juiz do signo de libra pode ficar tranqüilo pois 
com certeza a decisão tomada será a mais justa possível. Além disso, o signo de libra é o único 
signo do zodíaco, representado por um objeto ao invés de um animal. Essa singularidade faz com 
que o signo de libra seja a representação absoluta da perfeição, da conquista do espírito sobre o 
corpo e também do equilíbrio nas ações. 
  Além disso, são seres que buscam a paz e procuram semeá-la ao seu redor. Interessante 
é que a ave símbolo da deusa Afrodite, era a pomba, hoje símbolo da paz.  Portanto a missão do 
libriano é apoiar e estimular os outros a espalharem o amor por toda a comunidade e sociedade 
em que vivem.  Buscam com as suas atitudes tornar a vida mais nobre e justa. Freqüentemente 
sentirão que seu trabalho não está desenvolvendo frutos porque nem todos o compreenderão, 
achando-os um tanto falsos, fúteis ou ingênuos demais. No entanto a sua grande força interior 
fará com que eles continuem em seu caminho. Isto torna a encarnação sob o signo de libra difícil 
mas bonita.  
  O libriano foi no passado alguém que aprendeu a servir corretamente aos outros, sem 
esperar recompensas.  Às vezes se doando tão completamente  que acabaram esquecendo de 
viver a própria vida. Também realizaram trabalhos penosos, monótonos, ou pouco reconhecidos. 
Assim trazem para esta vida muitas compensações como beleza física, segurança material ou 
grande força interior.  
   Esta última vida tornou os librianos um tanto inseguros, dependentes e vacilantes 
porque tinham de obedecer ordens sem questioná-las. No entanto devem aproveitar esta vida 
para se fortalecerem tanto emocionalmente quanto fisicamente.  Por causa de sua humildade no 
passado, trazem para esta vida uma certa dependência em relação aos outros, uma insegurança 
inata, um temor em não ser suficientemente apreciados ou amados. Curiosamente libra é o signo 
mais apreciado e admirado, justamente por se esforçarem tanto nos relacionamentos, por terem 
cuidado na expressão de seus pensamentos, por serem naturalmente otimistas.  
  O libriano negativo pode ser muito vaidoso, um tanto arrogante,  e/ou  um diletante 
intelectual. Estas características devem ser combatidas, pois como já foi dito, a missão do 
libriano é buscar o equilíbrio e inspirar os outros. 
   Os librianos ou com o ascendente em libra nascidos entre 1943 e 1956 possuem Netuno 
em libra. Isto significa que possuem um bom desenvolvimento espiritual, um senso estético 



apurado e profunda compreensão do sentido do amor. São pessoas que no passado viveram 
como artistas, sonhadores e místicos. Assim, nessa vida, lutarão pela paz universal e buscarão o 
equilíbrio das emoções e o apuramento do espírito. 
   Já os librianos ou com ascendente em libra  nascidos entre 1969 e 1974 possuem Urano 
em libra. Esta combinação os torna excêntricos, capazes de fazer uma revolução na forma de 
demonstrar o amor. São pessoas que possuem uma inata compreensão da solidariedade humana. 
No passado viveram entre filósofos, intelectuais, numa espécie de sociedade comunitária.  
   Os librianos ou com ascendente em libra nascidos entre 1972 e 1983 possuem plutão 
em libra, o que é uma posição poderosa. São pessoas intensas, magnéticas, capazes de reformar 
a sociedade. Além disso se envolvem profundamente com as questões amorosas, exigindo 
fidelidade e compromisso. No passado estiveram envolvidos em situações conflitantes, como 
guerras onde aprenderam o quão frágil é a vida humana.  
 
LIBRA E OS DECANATOS 
 
1º decanato ( nascidos entre 23/09 e 02/10) 
 
  Este decanato é regido por vênus, planeta do amor e da arte. Assim, em vidas passadas 
você foi uma pessoa muito romântica e tinha dons artísticos. Você traz para essa vida bom gosto, 
uma certa sorte no amor e doçura. Pode ter talento artístico mas ser excessivamente vaidoso. 
Deve aprender a discernir o luxo da necessidade. Vênus lhe dá um corpo e um rosto agradável e 
às vezes extremamente bonito. No entanto, deve aprender a não ser arrogante nem convencido. O 
posicionamento de vênus nos dirá mais sobre seus talentos. 
  Se vênus estiver em leão, você foi uma pessoa extravagante e cheia de vida no passado. 
Pertenceu a alta sociedade e tinha o sexo oposto na mão. Por isso, nessa vida, pode passar por 
alguns dramas passionais. É uma pessoa criativa e popular, mas pode ser um tanto arrogante. É 
bem provável que no passado tenha se envolvido com representação artística, modelista ou 
desenhista de roupas e jóias.  
  Se vênus estiver em virgem, você é uma pessoa conservadora e fiel nos 
relacionamentos. No passado pode ter tido algumas decepções amorosas e por isso é um tanto 
cautelosa nessa vida. Também pode ter  tido um casamento de conveniência com um parceiro 
bem mais velho.  O relacionamento cármico com os irmãos e primos é positivo. 
  Se vênus estiver em libra você traz um carma positivo de relacionamentos. Tem 
facilidade em obter amor e consideração pelo parceiro. É uma pessoa romântica e no passado era 
dependente do cônjuge, por isso nessa vida deve aprender a ser mais independente. Também 
possui talento artístico, principalmente para pintura, desenho e música. Deve seguir áreas 
relacionados com a de moda, desenho e arquitetura. 
  Se vênus estiver em escorpião você foi no passado uma pessoa passional e exigente. 
Pode ter atormentado seus amores  e se envolvido em alguns dramas passionais. Também pode 
ter se casado por dinheiro. Nessa vida deve aprender a lidar melhor com essa paixão interior. 
Também é um tanto materialista e tem talento para ganhar dinheiro.  
  Se vênus estiver em sagitário, você é uma pessoa aberta ao diálogo, otimista e cheia de 
vida. Você pode vir a morar no exterior ou se casar com um estrangeiro, porque traz um carma 
positivo na área de viagens. No passado, pode ter sido generosa e ajudado muita gente. Pelo lado 
negativo, pode ser um tanto independente ou exagerada nos relacionamentos. Você quer que 
tudo saia do seu jeito.  
 

Brigitte Bardot é uma libriana do 1º decanato com Vênus em Virgem. 



 
  
2º decanato ( nascidos entre 03/10 e 12/10) 
 
  Este decanato é regido pelo planeta urano e por Saturno, dotando estes librianos  de 
consciência social e  gosto pelas mudanças. Não gostam de ficar parados e sempre estão atrás de 
novas idéias e novas abordagens. Nos relacionamentos, tendem a ser abertos, expansivos mas um 
tanto independentes. Podem ter mais de um casamento ou algumas amizades coloridas. No 
passado, essas pessoas tiveram uma boa cultura e trabalharam politicamente. O posicionamento 
de urano por signo nos dirá mais sobre o carma que se traz.  

Urano em aquário ( nascidos entre 1913 e 1919; 1996 e 2002). Este grupo é formado por 
pessoas muito rebeldes, inovadoras, tecnologicamente avançadas. Podem ter vivido em 
civilizações avançadas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto filosófico ( Egito e/ou 
Atlântida).  São pessoas inteligentes, detestam possessividade e estão buscando o amor universal.  
 Urano em peixes ( nascidos entre 1920 e 1926). Este grupo é mais voltado para os 
aspectos religiosos e podem ter trabalhado politicamente em prol de uma religião  São 
excessivamente românticos, sentem dor com facilidade e possuem muita compaixão interior. 
Viveram na Idade Média, em sua fase mais romântica ( século XIV) e esperam reencontrar um 
grande amor do passado que se perdeu.  
 Urano em áries ( nascidos entre 1927 e 1933 ). Este é um grupo dinâmico, empreendedor 
com bastante talento para vendas. Possuem idéias avançadas e querem ser pioneiros em algum 
campo de atividade. Podem ter vivido na época romana e sofrido de alguma violência social. 
Odeiam a guerra porque perderam pessoas queridas.  
 Urano em touro ( nascidos entre 1934 e 1941). Este é um grupo materialista, voltado para  
a transformação material. Podem ter tido opulência ou misérias em vidas passadas. Assim, nessa 
vida devem descobrir outros valores além daqueles conferidos pelo dinheiro. Há talento artístico 
e no passado podem ter sido pintores, desenhistas, cantores ou atores.  
 Urano em gêmeos ( nascidos entre 1942 e 1947). Este é um grupo muito inteligente, um 
tanto excêntrico pois possuem muitas idéias. Querem mudar o mundo mas tem pouca 
praticidade. Ás vezes sonham mais do que realizam. Viveram em culturas avançadas e tiveram 
uma iniciação sacerdotal. Podem ter vivido no Egito ou trabalhado como escribas.  
 Urano em câncer ( nascidos entre 1948 e 1954). Este grupo viveu em grandes culturas 
matriarcais. Vieram com o objetivo de transformar a relação homem-mulher e de buscarem o 
equilíbrio   na sociedade. No entanto, possuem dificuldade em fazer seus relacionamentos 
durarem.  
 Urano em leão ( nascidos entre 1955 e 1961). Este grupo é muito criativo, dinâmico e 
querem transformar o uso da tecnologia. Podem ser um tanto narcisistas ou acharem que sabem 
mais do que os outros. Querem comandar e serem respeitados por suas idéias. Devem buscar 
profissões criativas. No passado viveram em culturas tecnologicamente avançadas.  
 Urano em virgem ( nascidos entre 1962 e 1967). Este grupo é um tanto instável e carente 
de atenção por parte da sociedade. Querem retornar aos valores antigos, mas devem aprender a 
servir o próximo. . Nessa vida devem  buscar o conhecimento e o aprendizado.  
 Urano em libra ( nascidos entre 1968 e 1974). Outro grupo criativo e inteligente. Este 
grupo vem passar por grandes transformações nos relacionamentos, podendo vivenciar 
separações ou uma nova forma de abordagem do amor. Devem buscar trabalhar com recursos 
humanos ou profissões liberais. Podem ter vivido na Revolução Francesa ou em alguma outra 
Revolução da História.  



 Urano em escorpião ( nascidos entre 1975 e 1981). Este grupo tem muito carma a 
depurar, porque passaram por situações sociais muito complicadas no passado. Podem ter 
participado de algum massacre histórico ou de algum acontecimento que ainda os perturba. 
Podem ter utilizados de forma indevida seus corpos no passado. Nessa vida, devem aprender a 
ser menos dependentes dos outros.  
 Urano em sagitário ( nascidos entre 1982 e 1988). Este grupo é tecnologicamente 
avançado e vieram para revolucionar o planeta. Querem transformar as formas de comunicação e 
possuem um grande interesse pela Nova Era e as novas religiões. Em vidas passadas foram 
iniciados sacerdotais e podem ter sido aventureiros ou navegantes  

Urano em capricórnio ( nascidos entre 1989 e 1995). Este grupo é mais conservador do 
que o anterior e passarão por transformações materiais resultantes da nova tecnologia. Possuem 
carma político por terem utilizado de forma negativa o poder que tiveram em  mãos. 
Por exemplo, Saturno em áries ( nascidos em 1937, 1938, 1939, 1967, 1968, 1996, 1997, 1998)  
mostra que a pessoa foi muito egoísta no passado. Nessa vida deve aprender a ser mais caridosa 
e  a escutar os outros. Tende a ser cauteloso demais. Há algum problema cármico envolvendo o 
pai, que é considerado um tanto frio. 
 Saturno em touro  ( nascidos em 1940, 1941, 1969, 1970, 1971, 1999, 2000)  mostra uma 
pessoa fechada, tímida, com problemas financeiros ou amorosos. A pessoa trabalha bastante, 
mas recebe pouco reconhecimento. Isso ocorre porque no passado teve dinheiro e foi egoísta. 
Este posicionamento também indica problema com o pai, que pode ser um tanto ausente.  
 Saturno em gêmeos ( nascidos em 1942, 1943, 1944, 1972, 1973 ) mostra problemas com 
os irmãos. A pessoa foi fofoqueira, possessiva e prejudicou os relacionamentos amorosos dos 
parentes e dos irmãos. Nessa vida, terá alguns atrasos acadêmicos mas será uma pessoa 
inteligente.  
 Saturno em câncer ( nascidos em 1945, 1946, 1974, 1975, 1976)  mostra grandes 
problemas familiares. A pessoa foi muito apegada aos parentes que valiam pouco. Nessa vida 
pode reencontrar parentes femininos que foram problemas no passado. O relacionamento com a 
mãe é profundamente cármico e a pessoa só vai ser feliz quando sair de casa. 
 Saturno em leão ( nascidos em 1918, 1919, 1947, 1948, 1977, 1978 )  mostra muito 
orgulho e autoritarismo no passado. A pessoa foi uma espécie de patriarca e dominava os outros 
com sua moral e autoridade. No entanto, pode ter sido um hipócrita e agora deve aprender a ser 
mais humilde.  
 Saturno em virgem ( nascidos em 1920, 1921, 1951, 1979, 1980) mostra trabalho no 
campo, junto aos animais. A pessoa era humilde mas um tanto ignorante. Nessa vida deve buscar 
aprender alguma coisa que lhe possibilite se tornar mais respeitada pela sociedade, o que almeja.  
 Saturno em libra ( nascidos em 1922, 1923, 1924, 1952, 1953, 1981, 1982) mostra carma 
de relacionamentos. A pessoa foi infeliz no passado e agora traz certa dificuldade em se 
comprometer emocionalmente. O casamento pode ocorrer tarde na vida.  
 Saturno em escorpião ( nascidos em 1925, 1926, 1954, 1955, 1984, 1985) mostra uma 
pessoa materialista no passado, ambiciosa e que utilizou de golpes baixos para alcançar a sua 
ambição. Nessa vida, terá de trabalhar muito e pouco contará com o pai, que será uma pessoa fria 
e distante. No entanto, é uma indicação de iniciação mágica no passado. 
 Saturno em sagitário (nascidos em 1927, 1928, 1957, 1958, 1986, 1987) mostra orgulho e 
desprezo pelas classes pobres. Nessa vida poderá ainda se mostrar arrogante e conservador 
quanto às suas crenças. Deve  buscar ampliar seus horizontes, conhecer outros povos e ser menos 
dogmático.  Trabalho na Igreja está bem indicado , podendo ter havido também problemas de 
herança.  



 Saturno em capricórnio ( nascidos em 1930, 1931,1959, 1960, 1961, 1988, 1989, 1990 ) é 
a marca do homem aristocrático. No passado, você pertencia às classes altas e explorava os 
menos favorecidos. Pode Ter sido um escravocrata ou capitão de Indústria. Nessa vida terá muito 
trabalho pela frente, ainda que possa reconquistar novamente a riqueza.  
 Saturno em aquário (nascidos em 1932, 1933, 1934, 1962, 1963, 1964, 1991, 1992, 1993) 
mostra que você foi rebelde no passado e muito teimoso. Você nunca seguiu conselho de 
ninguém e por isso se meteu em confusão por causa de más companhias. Nessa vida pode ter 
certa dificuldade em realizar os sonhos ou então em ter amizades fiéis por causa dessa teimosia.  

 Saturno em peixes ( nascidos em 1935, 1936,  1965, 1966, 1994, 1995) indica um 
carma que está no fim, havendo possibilidade de você conclui-lo nessa vida através do trabalho e 
do servir ao próximo.  

 
Luciano Pavarotti é um libriano do 2º decanato com Saturno em Peixes  e Urano em 

Touro  
   
 
3º decanato ( nascidos entre 13/10 e 22/10) 
 
  Este decanato é regido por mercúrio, indicando que houve estudos e  aprendizados no 
passado. Estas pessoas são inteligentes e bastante comunicativas. No entanto, podem ser 
fofoqueiras e excessivamente curiosas. O relacionamento com irmãos, primos e tios é 
carmicamente positivo. Nessa vida, devem buscar trabalhos relacionados com a escrita e a 
comunicação, como por exemplo, ensino, jornalismo, escritor, editor. O signo em que se 
encontra mercúrio nos dirá mais sobre o carma que a pessoa traz. 
  Se por exemplo, mercúrio estiver em virgem, você é inteligente mas um tanto neurótico. 
Adora aprender e se comunicar, mas pode ser um tanto instável. Há talento para a área de saúde, 
como medicina, enfermagem e homeopatia. O carma com os irmãos tende a ser positivo, mas se 
mercúrio estiver retrógrado a situação muda de figura. 
  Se mercúrio estiver em libra, você é uma pessoa artisticamente talentosa e com grande 
senso de justiça. Deveria trabalhar com recursos humanos ou atividades que lhe permitam ajudar 
o próximo. Pode se dar bem como advogado, juiz ou diplomata.  
  Se mercúrio estiver em escorpião, você é uma pessoa intensa e no passado pode ter mal 
utilizado de sua inteligência. Assim, nessa vida deve utilizar de sua natural perspicácia para 
ajudar os outros. Profissões como o de terapeuta, psicólogo, pediatra e psiquiatra são 
aconselháveis. 
 

Oscar Wilde é um libriano do 3º Decanato com Mercúrio em escorpião. 
 
 
 
LIBRA E OS RELACIONAMENTOS 
 
   O relacionamento do libriano com os outros signos pode ser observado para que se 
saiba se é cármico ou não. Isto porque cada signo cai numa casa do signo de libra, mostrando em 
quais áreas de vida se influencia o libriano. Por exemplo, se você tem um amigo de virgem é 
bem provável que sejam velhos conhecidos porque virgem cai na sua casa 12, que é a casa do 
passado. 



 
Libra x Escorpião 
 
            O libriano  sentirá uma poderosa atração pelo escorpiano porque este no passado o 
apoiou e valorizou bastante. O objetivo é que aprofundem os laços, pois escorpião tem muito a 
ensinar ao libriano, podendo até se casarem. O escorpião pode sentir que o libriano é um fardo 
ou um mistério, procurando dominá-lo, e desconfiando de início de suas intenções. No entanto 
com o tempo o relacionamento melhora, principalmente por causa da paciência do libriano.  
 
Libra x Touro 
 
            São velhos conhecidos do passado, porque touro cai na casa 8 do libriano, que é a casa 
das transformações profundas, da morte, do oculto.  O taurino dará bastante apoio moral, 
espiritual ou financeiro ao libriano. Será uma fonte de profundas transformações, mas pode 
haver de início um certo estranhamento. Terão bastante coisas em comum, pois o regente de 
touro também é vênus. 
 
Libra x Câncer 
 
            É um relacionamento cármico familiar, onde o canceriano possuía posição de autoridade, 
buscando orientar e dirigir a vida do libriano. Pode ser que tenham sido da mesma família, agora 
devem se tornar amigos. O canceriano estará em posição de influenciar o destino do libriano 
nessa vida. Às vezes o libriano se irritará com a possessividade canceriana. 
 
Libra x Capricórnio 
 
           É um relacionamento cármico familiar porque capricórnio cai na casa 4 do libriano, que é 
a casa do lar, da família. Podem ter sido da mesma família no passado. Talvez tenham se 
desentendido, principalmente por causa do autoritarismo e tradicionalismo do capricorniano. No 
entanto, o capricórnio estará em posição de orientar e fortalecer o libriano nessa vida.  
 
Libra x Áries 
 
         Há bastante atração, porque áries cai na casa 7 do libriano que é a casa das associações. No 
entanto podem ter se prejudicado no passado, por causa da necessidade do ariano em dominar. 
Nessa vida, será necessário uma série de ajustes até que se equilibrem e possam construir algo 
juntos. Às vezes o relacionamento pode virar paixão e constituírem um casal perfeito. 
 
Libra X Virgem 
 
   É um relacionamento cármico, pois o signo de virgem cai na casa 12 do libriano, que é 
a casa de vidas passadas. Provavelmente o libriano terá muito a ensinar ao virginiano mas terá de 
ter paciência com seu excesso de cuidado e detalhismo. 
 
Libra X Leão 
  Pode ser um excelente relacionamento romântico se o libriano aceitar a natureza 
dominadora do leonino.  
 



Libra X Sagitário 
  Ótimo relacionamento fraternal, podendo em vidas passadas terem sido irmãos, tios, 
vizinhos ou primos. Nessa vida terão muita afinidade intelectual, mas o sagitariano pode ser um 
tanto instável para o equilíbrio libriano.  
 
Libra X Aquário 
  Excelente relacionamento de amizade e de amor. Há afinidade mental e respeito mútuo, 
mas as excentricidades aquarianas podem desestabilizar um pouco a relação.  
 
Libra X Libra 
  Bom para relacionamentos, parcerias, mas pode haver problemas na hora de se tomar 
uma decisão, pois ambos são muito indecisos.  
 
   
 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Profissões que utilizem o trato, a delicadeza e também a argúcia: Juiz, Advogado, 
Diplomata, Mediador, Negociador, Político, Agente de Câmbio, Professor, 
banqueiro, bailarino, artista, mecenas, pintor, parasita da alta sociedade.  Atividades 
Femininas: Prostituta de luxo, Modelo, Pintora, Cantora, Artista, Esposa de homem 
importante, Costureira, Modista, recepcionista.  

 
 
 
8)  ESCORPIÃO OU COM ASCENDENTE EM ESCORPIÃO 
 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada: 
   Áustria, Líbano, Turquia, Bulgária, Marrocos, Síria, Oslo, Washington, Valência, 
Passau, Angola, Camboja, Dominica, Mônaco, Omã, Polônia, Somália, Síria. 

 
  Escorpião é o signo mais profundo e misterioso do zodíaco, porque está ligado com a 
energia de plutão, o planeta da transmutação, depuração,  morte e renascimento. Literalmente o 
escorpião vivenciará nessa vida uma cartática transformação, onde a personalidade que terá no 
final de sua vida destoará completamente daquela do início.  
  Passará por períodos em que poderá perder tudo, até os entes mais queridos, e em outras 
com grandes ganhos e glórias. Isto tudo é para mostrar ao escorpião, que não adianta se prender 
às pessoas, situações, dinheiro, amores, pois tudo está em completa mutação no Universo. O que 
se é neste momento, já não se é mais no segundo seguinte, o que se sente agora é mera ilusão e 
vaidade deste mundo diante do vasto Universo. 
   Intuitivamente o escorpião sabe disso, mas devido a uma vida passada um tanto fútil, 
voltada aos prazeres, à sociedade, às aparências, é-lhe difícil renunciar completamente aos vícios 
passados. Pode ter sido um jogador, um boêmio ou um don-juan no passado. Agora terá de se 
depurar e buscar o fortalecimento da alma,  talvez sentindo uma certa solidão interior. Os  
escorpianos se sentem extremamente sós nessa vida, porque possuem muitas perguntas e poucas 



respostas ao dilema que vivenciam. Este dilema é compreender a verdadeira natureza da vida. O 
que há por trás da magia de estar vivo, o que há por trás da face dos outros, é o que os 
escorpianos buscam saber. 
   Por isso essa encarnação representa uma grave prova cármica de evolução espiritual. 
Serão lhes mostrado mais frequentemente que os outros signos, a sordidez da humanidade,  o 
sofrimento da vida e os mistérios da morte. Vários caminhos lhe serão mostrados, alguns com 
armadilhas, outros não. A sua poderosa intuição é que lhes guiará por esse mar de lama e o nível 
de depuração e compreensão que o escorpião tiver atingido o levará ao caminho certo. Mesmo 
que o escorpião não esteja no caminho certo, ainda tem a possibilidade enquanto estiver vivo de 
achá-lo. Se estiver no caminho do crime, da prostituição, da mentira ou da ganância e houver 
sincero arrependimento, novos caminhos se abrirão ao escorpiano, podendo guiá-lo a uma vida 
melhor e mais pura.  
  Muitos escorpianos passarão por tantas crises pessoais nessa vida que se sentirão como 
a fênix, pássaro mitológico cujo poder consistia em renascer das próprias cinzas, jamais 
morrendo. A missão do escorpiano é mostrar aos demais signos que uma derrota jamais é a 
derrota total, pois de uma forma ou outra uma saída ou uma luz aparecem no momento 
derradeiro. No entanto para que se vença no final é preciso ter uma poderosa fé ou uma grande 
força interior, elemento que os escorpianos possuem em abundância. 
   No passado o escorpião teve à sua disposição uma vida tranqüila, harmoniosa mas 
provavelmente se perdeu na inércia, na preguiça, na devoção cega aos prazeres. Por isso nessa 
vida terão de trabalhar bastante e ainda assim se sentirão tentados a buscar o poder, a fama,  o 
domínio familiar. Às vezes não respeitando totalmente as convenções sociais ou de moral e ética. 
No entanto se o escorpião gostar de você, pode ficar tranqüilo pois conquistou um aliado 
fortíssimo. São pessoas capazes de levar as outras a uma grande transformação, não por meio das 
palavras que é um dom geminiano, mas pelos atos.  
  Os escorpianos ou com ascendente em escorpião nascidos entre 1975 e 1981 nasceram 
com Urano em escorpião. Esta combinação os torna sexualmente magnéticos, dotados de 
profunda inteligência e ligeiramente excêntricos. São profundos reformadores, capazes de alterar 
a estrutura da sociedade em que vivemos.  Na última vida estiveram envolvidos com a guerra e 
por isso trazem à essa vida um forte instinto de sobrevivência.  
    Já os escorpianos ou com ascendente em escorpião nascidos entre 1956 e 1969 
possuem Netuno em escorpião. Isto os torna mediúnicos, telepatas em potencial e interessados 
em misticismo. Deveriam trabalhar com moda, cinema, arte , música, cura, porque possuem a 
capacidade de entrar em contato com as esferas superiores e receberem inspiração profética. 
Podem viver nessa vida várias tensões sexuais, devendo canalizá-las de uma forma positiva.  Na 
última vida estiveram envolvidos com magia , abuso do poder religioso e podem ter iludido a 
comunidade em que viviam. Devem buscar doar ao máximo seus dons nessa vida e inspirar os 
outros ou a sociedade 
   O escorpiano possui em volta de si uma aura de poder, geralmente um olhar misterioso 
e profundo. Isto tanto atrairá quanto repelirá as pessoas, sendo portanto um signo que se ama ou 
se odeia. Aliás o meio termo não é uma característica escorpiônica, mas libriana. Escorpião está 
para os extremos, para a intensidade,  oscilando entre o ódio e o amor, a excitação e a depressão, 
a magreza excessiva e a gordura excessiva.  Este é o objetivo do escorpião, experimentar os 
pólos opostos para que no final faça uma grande síntese. É na verdade um signo que se prepara 
para conquistar a sabedoria na próxima encarnação.  
    Muitos escorpianos passarão por tantas vicissitudes que poderão se tornar amargos, 
deprimidos, céticos ou cínicos. É preciso que se tenha muito cuidado quanto o elemento 
vingança, porque este signo possui muita facilidade em criar energias mentais de destruição. E 



como sabemos pela lei do carma tudo que fazemos tanto de bom ou de ruim, retorna a nós 
mesmos. 
 
ESCORPIÃO E OS DECANATOS 
 
1º decanato ( nascidos entre 23/10  e  01/11) 
 
  Este decanato é regido por Plutão e por Marte, dotando este grupo de muita intensidade 
emocional. São pessoas que estão passando por uma intensa depuração cármica, que pode 
envolver perdas e certo sofrimento. Isso ocorre, porque no passado foram pessoas ambiciosas e 
que podem ter prejudicado alguém com seus planos maquiavélicos. Pelo lado positivo,  são 
pessoas com grande capacidade de regeneração e podem mudar a vida dos outros ( tanto para 
melhor quanto para pior). Nessa vida, devem evitar os esquemas vingativos, a possessividade e o 
ódio. O posicionamento de plutão nos dirá mais sobre o carma que carregam: 
  Plutão em Câncer ( entre 1913 e 1937). Este grupo possui muitos tormentos emocionais, 
conflitos familiares, maternais. Algumas pessoas perderam suas famílias na 1ª e na 2ª Guerra 
Mundial e/ou passaram por grandes dificuldades nessa época. Pelo lado positivo, são muito 
intuitivas, têm capacidade para ganhar dinheiro e podem ser excelentes administradores.  Em 
vidas passadas, participaram de muitos eventos históricos e podem ter tido o poder nas mãos. 
Algumas foram iniciadas e usaram mal o poder mágico que adquiriram.  
  Plutão em Leão ( nascidos entre 1938 e 1956) . Estas pessoas são  dinâmicas , criativas 
ainda que um tanto manipuladoras. Também são teimosas e no passado utilizaram mal do poder 
que possuíam. A relação com  os filhos é muito cármicas, pois é certo que não foram bons pais 
no passado. Alguns escorpianos podem ter dificuldade em ter filhos enquanto outros podem ter 
muitos filhos. O carma é realmente relacionado com o sexo e com filhos. Devem ser bons pais e 
aprenderem a serem menos manipuladores quanto ao dinheiro.  
  Plutão em virgem ( nascidos entre 1957 e 1971) . Este grupo é o que possui menos 
dificuldades cármicas, pois virgem indica que a depuração cármica já vem sendo feita há 
algumas vidas. Parece que o problema se relaciona com a exploração do trabalho alheio em 
vidas passadas. Portanto, nessa vida, podem passar por muitas mudanças na profissão. São 
excelentes terapeutas e esportistas. Nessa vida, eliminarão o carma servindo à sociedade e 
ajudando os desfavorecidos.  
  Plutão em libra ( nascidos entre 1972 e 1983).  Este grupo possui  carma de 
relacionamentos, pois em vidas passadas foram péssimos cônjuges. Podem ter sido fiéis, mas 
eram muito possessivos e ciumentos. Isso significa que podem ter ocorrido alguns crimes 
passionais. Nessa vida, buscam o equilíbrio nos relacionamentos e procurarão ser menos 
dominadores quanto ao sexo oposto.  
  Plutão em escorpião ( nascidos entre 1984 e 1995). Este grupo é tremendamente 
intuitivo e desenvolvido psiquicamente. Foram grandes bruxos e iniciados no passado. Por isso, 
nessa vida possuem muito carma a depurar na área do sexo, do dinheiro e da manipulação 
política. Foram possessivos e ciumentos. Podem ter atormentados seus parceiros e filhos. Nessa 
vida, podem transformar a sociedade, mas deveriam evitar sociedades secretas e trabalhos 
suspeitos. 

  Plutão em sagitário ( nascidos entre 1996 e 2008). Este grupo é mais calmo que o 
anterior e possuem um grande interesse por religiões e por filosofias de vida. Eles amam a 
natureza porque em vidas passadas podem ter sido conquistadores de terra. Alguns podem ter 
sido pouco ecológicos e por isso terão como missão proteger o meio ambiente e oferecer casa e 
cuidados para os menos favorecidos. 



  Marte em touro, virgem ou capricórnio acentua o materialismo, o conservadorismo e a 
manipulação no passado. Marte em touro, indica que a pessoa teve posses ou tentou ter posses 
através de atividades pouco lícitas. Nessa vida com o fruto do seu trabalho poderá voltar a tê-los 
novamente. Marte em capricórnio indica que há problemas cármicos com o pai e marte em 
virgem é a posição do alquimista, do bruxo.  
  Marte em gêmeos, libra ou aquário traz muita perturbação porque a pessoa fica fixada 
nos tormentos interiores. Deve aprender a relaxar e se distrair. Marte em libra indica problemas 
cármicos com relacionamentos; nessa vida haverá muitas brigas amorosas. Marte em aquário 
mostra muita rebeldia e necessidade de se impor sobre os outros. 
  Marte em Escorpião, Câncer ou Peixes mostra muita intuição e sensibilidade. A pessoa 
pode ser um excelente músico, pintor ou cantor. Há também um traço de cinismo. Com marte em 
Câncer, há problemas familiares cármicos. Marte em Escorpião mostra que a vida Sexual é que 
traz complicações; ou a pessoa é muito atirada ou reservada.  
  Marte em áries, leão ou sagitário acentua vidas emocionalmente intensas. Pode ter 
havido problemas com bebida ou excesso de aventuras. Nessa vida, deve buscar colocar seu 
talento cômico para fora. Com marte em áries a pessoa participou de guerras no passado e nessa 
vida pode ser excessivamente competitiva. Marte em Leão traz um problema de liderança e 
carma com o pai. No passado foi alguém muito manipulador, podendo ter se aproveitado das 
mulheres ou do seu intenso Sex-appeal.  
 

Joan Sutherland é uma escorpiana do 1º decanato com plutão em câncer e marte retrógrado em 
touro 

 
2º decanato ( nascidos entre 02/11 e 11/11) 
 
  Este decanato é regido por Netuno e por Júpiter, mostrando que essas pessoas estão 
perto de eliminar um carma que as atormenta há algumas vidas. Como netuno se relaciona com 
religião , é bem possível que tenham sido inquisidores, bruxos, grandes iniciados. Suas vidas 
serão estranhas e ligadas a acontecimentos mágicos ou coletivos. São pessoas talentosas, mas 
devem aprender a utilizar melhor o poder psíquíco que possuem. O posicionamento de netuno 
nos dirá mais sobre o carma que carregam:  
  Netuno em leão ( nascidos entre 1915 e 1928 ) . Este grupo cármico teve uma vida 
passada grandiosa. Podem ter sido líderes espirituais ou utilizado mal de algum poder mágico 
que detinham. Nessa vida possuem carma com os filhos e provavelmente com o pai.  
  Netuno em virgem ( nascidos entre 1929 e 1941). Este grupo veio com o objetivo de 
aprender a servir o próximo. Por isso, podem ter trabalhos humildes ou dificuldade em 
conseguirem aumento de salário, como resultado de vidas passadas em que exploraram os 
outros.  
  Netuno em libra ( nascidos entre 1942 e 1955). Este grupo traz uma certa sabedoria 
oriental, por terem tidos muitas vidas passadas nessa região. Buscam o equilíbrio e a justiça, 
mas podem ser um tanto manipuladores e exigentes nos relacionamentos.  
  Netuno em escorpião ( nascidos entre 1956 e 1969). Este grupo é formado por pessoas 
intensas e espiritualmente carregadas Podem passar por algumas experiências nesse campo e 
deveriam ficar longe das drogas e da bebida. Alguns são médiuns excepcionais. Devem 
aprender a melhor utilizar o sexo, porque em vidas passadas podem ter sido promíscuas.  
  Netuno em sagitário ( nascidos entre 1970 e 1984). Este grupo teve iniciação espiritual 
no passado e são muito abertos ás novidades religiosas. Procuram expandir a consciência e 



querem se sentir livres de todas as amarras sociais. No entanto, podem ser um tanto 
materialistas e ansiarem pelas riquezas que tiveram no passado.  

  Netuno em capricórnio ( nascidos entre 1985 e 1998). Este grupo traz carma político 
aliado a um carma religioso. São almas antigas que vem depurando este carma pesado há 
algumas vidas. Vieram com o objetivo de promover mudanças sociais e/ou coletivas, mas podem 
sucumbir ao materialismo.  

Por exemplo, se a pessoa tem júpiter em áries ( nascidos em  1927, 1939, 1951, 1962, 
1975, 1987 ) é realmente uma pessoa muito positiva, otimista e cheio de alegria de viver. No 
sentido negativo, pode ter tido abundância material e física no passado, mas exposto isso de 
forma arrogante. Nessa vida deve aprender antes de tudo a ser uma pessoa generosa. Também é 
uma pessoa de sorte, mas tende  a querer que as coisas aconteçam de forma fácil e a esperar mais 
do que agir. Em vidas passadas foi uma pessoa ativa, corajosa e aventureira.  
 Júpiter em touro (nascidos em 1916, 1928,  1940, 1952, 1964,  1976, 1987, 1999) indica 
que a pessoa teve facilidade material , mas traz alguns traços de arrogância e materialismo para 
essa vida. O relacionamento com o pai tende a ser complicado porque a pessoa quer fazer tudo 
ao seu jeito. No entanto, é uma pessoa capaz de oferecer apoio material e espiritual aos outros 
 Júpiter em gêmeos ( nascidos em 1917, 1929, 1941, 1953,  1965, 1977 , 1988 e 2000 ) 
indica que a pessoa foi inteligente no passado e possui um carma positivo com irmãos. Nessa 
vida deve buscar ampliar seus conhecimentos.  
 Júpiter em câncer  ( nascidos em 1918, 1930, 1942, 1954, 1966 , 1976 , 1989 e 1990)  é 
uma posição excelente, denotando pessoas que trabalharam bastante em prol de suas famílias no 
passado. O único aspecto negativo é um certo conservadorismo ou  arrogância no trato com 
pessoas fora da família.  
 Júpiter em leão ( nascidos em 1919, 1920, 1931, 1932, 1943, 1955, 1967, 1991) é uma 
posição esplendorosa, mostrando autoridade espiritual, abundância física e material. Você foi um 
líder e era um homem idoso respeitado pelos outros. O relacionamento com o pai é 
carmicamente positivo e a pessoa tem bastante chance de subir na vida.  
 Júpiter em virgem ( nascidos em 1921, 1933, 1944, 1945, 1956, 1968, 1980, 1992) 
mostra uma pessoa que não soube servir os outros. Pode haver alguns problemas cármicos com 
irmãos ou parentes porque a pessoa foi autoritária com eles no passado. Nessa vida trabalhará 
bastante e pode ter alguns problemas de saúde.  
 Júpiter em libra ( nascidos em 1922, 1934, 1946, 1958, 1981, 1993) é uma posição muito 
boa, pois a pessoa buscou o equilíbrio no passado. Houve felicidade conjugal, mas por causa do 
sol em leão, pode ter sido autoritária com o cônjuge. Nessa vida, você contará com vários 
recursos a sua disposição e tem chance de crescer.  
 Júpiter em escorpião ( nascidos em 1923, 1935, 1947, 1971, 1982, 1994) indica que você 
usou de magia negra ou de algum tipo de intimidação mágica para ganhar poder sobre uma 
comunidade. Nessa vida, poderá encontrar alguns obstáculos na vida profissional .  
 Júpiter em sagitário ( nascidos em 1924, 1936, 1948, 1960,  1972, 1983, 1995) indica que 
você foi um grande aventureiro no passado. Viajou bastante, conheceu muitos povos, dominou 
várias línguas estrangeiras e pode ter sido um chefe religioso. Essas experiências passadas o 
dotaram de muita sorte e facilidade em  se comunicar com os outros.  
 Júpiter em capricórnio (nascidos em 1925, 1937, 1949, 1984, 1996) mostra que você é 
uma alma antiga mas que traz carma político, pois pode ter abusado do poder que tinha no 
passado. Há problemas mal resolvidos com seu pai, pois podem ter disputado o poder no 
passado. Nessa vida, trabalhará arduamente para conquistar a segurança financeira que almeja, 
mas deve tomar cuidado com seu orgulho.  



 Júpiter em aquário (nascidos em 1926, 1938, 1949, 1973, 1985, 1997) indica que você 
procurou ser uma pessoa livre, mas responsabilidades o impediam. Por causa dessa ansiedade 
pela liberdade, pode ter renunciado a um cargo de liderança ou procurado agir de forma muito 
amigável com os outros. Nessa vida, encontrará as antigas amizades e poderá voltar a iniciar o 
projeto que renunciou no passado.  

Júpiter em peixes (nascidos em  1950, 1962, 1974, 1986, 1998)  indica ligação com a 
Igreja e mal uso dessa ligação espiritual para ganhar mais poder ou influência na comunidade em 
que vivia. Assim, nessa  vida deverá se dedicar ao próximo, talvez como médico, enfermeiro ou 
em alguma atividade criativa, como as artes. Terá chance de subir na vida, mas deve tomar 
cuidado para não voltar a julgar os outros de acordo com seu próprio código. 
 

Príncipe Charles é um escorpiano do 2º decanato com Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Libra 

 
3º decanato ( nascidos entre 12/11 e 21/11) 
 
  Este decanato é regido pela lua, sendo portanto dos três decanatos o  que possui menos 
carma. Na verdade, o carma relacionado com a lua é o de família, mais particularmente com a 
experiência da maternidade e com a mãe. Essas pessoas são muito intuitivas, sensitivas mesmo e 
um tanto impressionáveis. Possuem uma memória excepcional, mas podem ser um tanto 
inseguras emocionalmente. Nessa vida, devem aprender a promover a paz no lar e a serem 
menos desconfiadas nos relacionamentos.  
  O posicionamento da lua por signo ou por casa nos dirá mais sobre o carma que o nativo 
carrega. Por exemplo, lua em câncer, escorpião ou peixes acentua a sensibilidade emocional. A 
pessoa teve vidas passadas muito dependentes da família e do cônjuge o que as torna um tanto 
inseguras e irritáveis nessa vida. Devem aprender a equilibrar as mudanças emocionais.  
  Já se a lua estiver em sagitário, áries ou leão, há um problema de se querer tudo. A 
pessoa precisa de atenção, de se sentir amada e valorizada. Podem ser um tanto exibicionistas e 
podem trazer um problema alcóolico de outras vidas. 
  Já se a lua estiver em gêmeos, libra ou aquário, o problema se situa na área de 
relacionamentos. Essas pessoas são muito racionais e um tanto frias emocionalmente. Elas não 
querem dar chance ao outro  se revelar, porque temem terem sua liberdade tolhida. Em vidas 
passadas, foram inteligente e cultas.   
  Por fim se as lua estiver em touro, virgem ou capricórnio, há um grande 
conservadorismo, uma recusa em mudar e reconhecer os próprios erros. Há materialismo e no 
passado a pessoa pode Ter explorado o trabalho alheio.  
 

A atriz Meg Ryan é uma escorpiana do 3º decanato com Lua em Áries. 
   
 
ESCORPIÃO E OS RELACIONAMENTOS 
 
    Pode-se saber se um amigo, namorado ou pai possuem um elo cármico com o 
escorpião através do signo e signo ascendente dessa pessoa. Isto é possível porque cada signo 
influi em uma área da vida do escorpiano. Assim um amigo de libra, é bem possível que sejam 
velhos amigos, porque libra cai na casa 12 de escorpião que é a casa do carma, do passado.  
 



Escorpião X Gêmeos 
 
    Carma forte, porque gêmeos cai na casa 8 de escorpião. Há um elo profundo, onde o 
geminiano dá bastante apoio ao escorpiano, mas ao mesmo tempo refreia sua total 
independência. Talvez no passado competissem entre si, ou fossem inimigos. O objetivo é 
estreitarem ainda mais os laços porque juntos são capazes de realizar vários projetos.  A casa 8 é 
a casa dos mistérios, do oculto, do sexo, poder, dinheiro e morte. O geminiano influenciará 
bastante os valores e a moral do escorpião.  
 
Escorpião X Sagitário 
 
                 São velhos conhecidos, onde no passado, o sagitariano ajudou o escorpiano. No 
entanto  o escorpiano se ressente da superioridade do sagitariano, tendo dificuldade em 
estabelecer profunda amizade.  O sagitariano terá possibildades de fazer o escorpião desenvolver 
novos valores, a crescer mais interiormente e a apoiá-lo financeiramente. Às vezes para o 
sagitariano, o escorpião lhe parecerá um fardo, por ser excessivamente exigente. 
 
Escorpião X Aquário 
 
               É um relacionamento forte e dinâmico. No passado, o aquariano devia fazer parte da 
família do escorpião, porque aquário cai em sua casa 4, a do lar. Portanto há bastante 
familiaridade, podendo o carma ser positivo ou não, dependendo de como foi o relacionamento 
no passado. Provavelmente houve conflito de idéias e opiniões, mas que não os impede de se 
tornarem verdadeiros amigos nessa vida. O aquariano é capaz de dar-lhe profundo apoio 
emocional, porque é o signo que mais  entende o escorpião no zodíaco.  
 
Escorpião X Leão 
 
                  É um relacionamento cármico familiar, porque leão cai na casa 10 de escorpião. Esta 
é a casa da profissão, dos pais e do destino. Isto significa que no passado o leonino pode ter 
ajudado ou atrapalhado o escorpião nessas áreas. Com certeza houve conflitos de poder, o que 
pode ter gerado carma. Nessa vida o leonino estará em posição de influenciar o destino do 
leonino, devendo para isto ajudá-lo. 
 
Escorpião X Peixes 
 
  Excelente relacionamento, principalmente amoroso e filial. O escorpião domina o 
relacionamento mas o pisciano sabe levar este signo na mão.  
 
Escorpião X Touro 
 
  Antigos amantes se reencontrando ou antigos inimigos. O relacionamento pode ser 
construído para o lado positivo desta vez, principalmente se o escorpião reconhecer seus erros 
também.  
 
Escorpião X Câncer 
 



  É um relacionamento forte entre estes dois, porque escorpião cai na casa 5 do 
canceriano, que é relacionado com amor, filhos, criatividade. Como é uma casa relacionada com 
alegrias é provável que o relacionamento entre os dois tenha sido positivos. No entanto é bom 
analisar os ascendentes para confirmar 
 
Escorpião X Escorpião 
 
  Dois escorpiões se encontrando pode ser positivo ou negativo, dependendo do patamar 
de evolução em que se encontram. Para parceria pode dar certo se um respeitar o espaço do 
outro.  
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
Profissões misteriosas e até perigosas: Detetive, Investigador, Espião, Ladrão, 
Arrombador de Casas, Policial, Coveiro, Cientista, Médium, Vidente, Político, 
terrorista,  Banqueiro, Industrial, Operário de Fábrica, Vendedor de Narcóticos. 
Atividade Feminina: Vidente, Cartomante, Prostituta, Espiã, Pesquisadora, 
Comerciante, empresária.  
 
 

9)  SAGITARIANO OU COM ASCENDENTE EM SAGITÁRIO 
 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada: 
 Albânia, Tailândia, Borgonha, Ceilão, Espanha, Dalmácia, Gasconha, Hungria, 
Malta, Morávia, Avignon (cidade francesa), Budapeste, Colônia, Stuttgart, Toledo 
(cidade espanhola), Pequim (cidade chinesa), Finlândia, Barbados, Barein, Butão, 
Líbano, Níger, Quênia, Romênia.  

 
  Os sagitarianos terão nessa vida o usufruto da abundância tanto moral, material quanto 
espiritual. Isto porque tiveram uma vida passada extremamente difícil onde perderam tudo o que 
tinham ou que amavam. Esta vida passada, é representada pelo signo de escorpião, signo 
imediatamente anterior ao de sagitário. Por isso foi uma vida em que passaram por profundas 
transformações onde adquiriram o gosto pela liberdade e aventura ao qual ainda buscam nessa 
vida.  
   Por terem vividos em épocas tão difíceis, por terem sofrido e experimentado a inveja e 
o ódio, desenvolveram um otimismo transbordante, uma fé imensa na justiça divina e a 
esperança de que a humanidade  um dia melhorará.  
  O sofrimento intenso da última vida, levou o sagitariano a desenvolver a fé e a 
compreensão da existência de uma força maior, por isso nessa vida são estranhamente sábios e 
altamente atraídos pela filosofia, religião e viagens. 
   Esta sabedoria conquistada a duras penas leva os sagitarianos a serem ótimos 
professores e reformadores da sociedade. Freqüentemente a sua missão da vida se relaciona em 
levar luz e abrir as portas para as outras pessoas. Também devem buscar trabalhar em prol do 
aperfeiçoamento da sociedade pois possuem excelentes idéias.  
   O símbolo de sagitário, é um centauro, que na mitologia grega é um cavalo cuja metade 
superior é um homem.  A metade inferior, o cavalo, representa o lado instintivo da  alma, e a 
metade superior, é a razão.  Nos sagitarianos, freqüentemente há um equilíbrio na maturidade 



entre a sua metade inferior e a metade superior, ou seja, entre a razão e o instinto. No entanto 
quando imaturos, os sagitarianos enfatizam uma das metades. Se é a metade inferior, temos o 
sagitariano exagerado, o palhaço da classe, o que gosta de falar alto, contar piadas sujas, dirigir 
em alta velocidade. Quando é a metade superior, temos o sagitariano excessivamente intelectual 
e ou religioso, às vezes chegando a ser irrealista e excessivamente idealista. 
  Os sagitarianos ou com ascendente em sagitário nascidos entre 1971 e 1983 possuem 
Netuno em sagitário. São pessoas com grande desenvolvimento espiritual, freqüentemente com a 
metade superior do centauro enfatizada quando jovens. São também preocupados com a paz, 
ecologia e misticismo.  No passado foram mestres, sacerdotes e professores. Por isso trazem um 
amplo conhecimento para esta vida que deverão transmitir aos que estão à sua volta. Também 
são muito otimistas e brincalhões. Poderão trabalhar com computadores, serem professores e 
trabalharem com o intercâmbio entre países. 
  O regente de sagitário, é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Por isso era 
considerado pelos antigos Egípcios e Caldeus, como um signo de bem-aventurança, 
espiritualidade e fortuna. Para os gregos, Júpiter ou Zeus, era o deus máximo do Olimpo, o que 
garantia a ordem e o equilíbrio na Terra . Assim, todo sagitariano traz algum tipo de 
desenvolvimento espiritual, às vezes alguma sabedoria originária de algum passado distante e 
com certeza uma fé bastante forte na vida. Essa naturalidade em encarar a vida, que se traduz por 
vezes, em um enorme senso de humor, é na verdade uma forma de inspirar os outros e de levar 
esperança,  a missão primordial deste signo.  Os sagitarianos, por possuírem essa facilidade em 
serem inspirados e de inspirar, possuem a enorme possibilidade de alterar a vida dos outros, ora 
através de seus atos ou de suas palavras. Isto ocorre por serem  pessoas de presença marcante e 
geralmente com uma energia positiva.  Na realidade, estão se preparando para uma próxima 
encarnação laboriosa, onde assumirão grandes fardos e responsabilidades, e por isso, vivenciam 
nessa vida, uma série de facilidades, principalmente no tocante aos estudos e às viagens. 
Realmente, nascer sob o signo de sagitário, é muito bom para aqueles que tiveram uma vida 
passada um tanto restrita ou presa a certos credos ou dogmas, pois nessa vida terão a imensa 
possibilidade de expandir seus horizontes e de avançarem em seus conhecimentos.   
  Assim, muitos sagitarianos nascem com algum talento ou dom, resultado do duro 
aprendizado pelo qual passaram em vidas passadas. Devido a isso, é bastante freqüente os 
sagitarianos ficarem famosos ou serem surpreendidos com uma sorte inesperada. Esta sorte pode 
se traduzir em ganhos em sorteios, loterias, bingos. Outro fato interessante, é que é muito comum 
os sagitarianos elevarem-se socialmente na vida, geralmente chegando ao final com  segurança 
material . Isto ocorre, principalmente quando o sagitariano aprende a dominar a sua natureza 
inquieta e selvagem. A disciplina opera milagres nos sagitarianos , pois os tornam mais abertos 
aos ventos da sorte e da bem-aventurança. 
  O sagitariano possui um instinto guerreiro, desenvolvido em sua última vida, por isso 
sabem se proteger nas situações mais difíceis e são realmente corajosos, mas um tanto 
inconseqüentes pois não avaliam totalmente o perigo. Além disso é um signo generoso, farrista, 
pois podemos compará-los a um mendigo que de repente fica rico, a um paralítico que volta a 
andar. 
  Além disso o sagitariano pode ser um tanto desconfiado das intenções dos outros, que 
são na verdade vagas reminiscências do passado em que foi traído e abandonado pelas pessoas 
em quem confiava. Assim, nessa vida são um tanto desapegados emocionalmente, tendo 
dificuldades em estabelecer ligações duradouras. No entanto aos poucos vão readquirindo a fé 
nas pessoas e a aprenderem a confiar novamente, desta vez olhando a quem. A franqueza rude 
desse signo também é uma característica desenvolvida em uma vida passada, como resultado de 
momentos críticos e perturbadores por que se passou. 



 
SAGITÁRIO E OS DECANATOS 
 
1º decanato ( nascidos entre 22/11 e  01/12) 
 
  Este decanato é regido por júpiter, dotando essas pessoas de bom humor, otimismo  e 
generosidade. Em vidas passadas, tiveram instrução religiosa e certa abundância material. Pelo 
lado negativo podem ser um tanto esnobes, terem problemas de peso ou excesso de idealismo. 
Nessa vida, possuem uma grande chance de subir na vida e às vezes possuem muita sorte. 
Devem evitar o jogo, o excesso de comida, o fumo  e a bebida , porque no passado é quase certo 
que pecaram por algum desses itens.  
  O posicionamento de júpiter nos dirá mais sobre o carma que se traz.  
  Por exemplo, se a pessoa tem júpiter em áries ( nascidos em  1916, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999 ) é realmente uma pessoa muito positiva, otimista e cheio de alegria de viver. Pode 
ter tido abundância material e física no passado, mas exposto isso de forma arrogante. Nessa vida 
deve aprender antes de tudo a ser uma pessoa generosa. É uma pessoa de sorte, mas tende  a 
querer que as coisas aconteçam de forma fácil e a esperar mais do que agir. Em vidas passadas 
foi uma pessoa ativa, corajosa e aventureira.  
 Júpiter em touro (nascidos em  1928,  1940, 1952, 1964,  1976, 1988) indica que a pessoa 
teve facilidade material , mas traz alguns traços de arrogância e materialismo para essa vida. 
Pode ter problema de peso ou  certa carência afetiva.  
 Júpiter em gêmeos ( nascidos em 1917,  1929, 1941, 1953,  1965  e 2000 ) indica que a 
pessoa foi inteligente no passado e possui um carma positivo com irmãos. Nessa vida deve 
buscar ampliar seus conhecimentos.  
 Júpiter em câncer  ( nascidos em 1918, 1930, 1942, 1954, 1977 , 1989 )  é uma posição 
excelente, denotando pessoas que trabalharam bastante em prol de suas famílias no passado. O 
único aspecto negativo é um certo conservadorismo ou  arrogância no trato com pessoas fora da 
família.  
 Júpiter em leão ( nascidos em 1919, 1931, 1943, 1966, 1978, 1990) é uma posição 
esplendorosa, mostrando autoridade espiritual, abundância física e material. O relacionamento 
com o pai é carmicamente positivo e a pessoa tem bastante chance de subir na vida.  
 Júpiter em virgem ( nascidos em 1920, 1932, 1944, 1955, 1956,  1967, 1979, 1991) 
mostra uma pessoa que não soube servir os outros. Pode haver alguns problemas cármicos com 
irmãos ou parentes porque a pessoa foi autoritária com eles no passado. Nessa vida trabalhará 
bastante e pode ter alguns problemas de saúde.  
 Júpiter em libra ( nascidos em 1921, 1933, 1945, 1957, 1968,  1980, 1992 ) é uma 
posição muito boa, pois a pessoa buscou o equilíbrio no passado. Houve felicidade conjugal, mas 
a pessoa pode não ter valorizado o parceiro ou  buscado um casamento economicamente 
vantajoso. Nessa vida, contará com vários recursos a sua disposição e tem chance de crescer 
profissionalmente.  
 Júpiter em escorpião ( nascidos em 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1981, 1982, 1993) 
indica que você usou de magia negra ou de algum tipo de intimidação mágica para ganhar poder 
sobre uma comunidade. Possui sabedoria, mas deve aprender a utilizá-la para si mesmo.  
 Júpiter em sagitário ( nascidos em 1923, 1924, 1935, 1936,  1947, 1959,  1971, 1983, 
1995) indica que você foi um grande aventureiro no passado. Viajou bastante, conheceu muitos 
povos, dominou várias línguas estrangeiras e pode ter sido um chefe religioso. Essas 
experiências passadas o dotaram de muita sorte e facilidade em  se comunicar com os outros. 



Nessa vida, pode ter muito sucesso profissional , mas o lado sentimental pode sofrer porque as 
suas expectativas são muito grandes.  
 Júpiter em capricórnio (nascidos em 1925, 1937, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996) mostra 
que você é uma alma antiga mas que traz carma político, pois pode ter abusado do poder que 
tinha no passado. Há problemas mal resolvidos com seu pai, pois podem ter disputado o poder 
no passado. Nessa vida, trabalhará arduamente para conquistar a segurança financeira que 
almeja, mas deve tomar cuidado com seu orgulho.  
 Júpiter em aquário (nascidos em 1926, 1938, 1949, 1961,  1973, 1985, 1997) indica que 
você trabalhou para o bem-estar de  uma comunidade, trazendo portanto um carma positivo de 
amizades e projetos. Nessa vida, terá excelentes amizades que ajudarão a subir na vida. No 
entanto, deve aprender a botar em prática seus sonhos  idealistas.  

Júpiter em peixes (nascidos em 1915, 1927, 1939,  1962, 1974, 1986, 1998)  indica 
ligação com a Igreja e mal uso dessa ligação espiritual para ganhar mais poder  sobre uma  
comunidade.  Assim, nessa  vida deverá se dedicar ao próximo, talvez como médico, enfermeiro 
ou em alguma atividade criativa, como as artes. Terá chance de subir na vida, mas deve tomar 
cuidado para não voltar a julgar os outros de acordo com sua visão de vida.  
 

Jimi Hendrix é um sagitariano do 1º decanato com Júpiter em Câncer.  
 
2º decanato ( nascidos entre 02/12 e 11/12) 
 
  Este decanato é regido por Marte, dotando-o de coragem, vigor e otimismo. É bastante 
certo que tenha tido mais vidas como homem do que como mulher. Pode ter sido soldado, 
aventureiro, pirata, guerreiro viking ou medieval, romano. Nessa vida, traz uma paixão pelas 
viagens e pelos esportes. Deveria ter uma profissão que o permitisse estar sempre ao ar livre ou 
se divertindo. O posicionamento de marte por signo em seu mapa astral dirá que tipo de pessoa 
você foi. 
  Se por exemplo, Marte estiver em Áries, você é realmente uma pessoa corajosa e 
idealista. No passado, se envolveu em guerras e lutas, podendo ter sido um herói de sua 
comunidade. Nessa vida, deve controlar sua impaciência e cultivar mais o seu poder mental. 
  Se marte estiver em touro, você pode ter sido escravo do dinheiro e da luxúria. Nessa 
vida, traz um grande gosto pelo sexo oposto. Deve explorar seu talento para as finanças e para as 
artes. 
  Se marte estiver em gêmeos, você teve numerosas vidas de irresponsabilidade. Algumas 
delas foram curtas. Você é uma pessoa inteligente com um lado cômico bastante acentuado. 
Pode ter talento para escrever e para a comunicação. Possivelmente, há um carma com um 
irmão. 
  Se marte estiver em câncer, você é muito sensível e ligado carmicamente à sua mãe. No 
passado, pode ter havido brigas familiares. Nessa vida, pode ser um tanto guloso e preguiçoso.  
  Se marte estiver em leão, você possui uma aura de autoridade porque no passado foi um 
líder. Pode ter sido um herói ou conquistador de povos. Você tem carisma mas pode ser um tanto 
arrogante. Há um carma de rivalidade com seu pai. 
  Se marte estiver em virgem, você é uma pessoa insegurança porque no passado tomou 
algumas decisões erradas. Assim, nessa vida é uma pessoa perfeccionista e procura sempre 
pensar os fatos antes de tomar uma decisão. Há talento para escrever  e pode ser um excelente 
médico.  
  Se marte estiver em libra, você é uma pessoa romântica mas que no passado se 
acorvadou quando mais se precisava de você. Talvez tenha buscado a paz em tempos de guerra, 



de modo que possa ter sofrido com a sua incapacidade em mudar a situação. Nessa vida, você 
busca sempre conciliar as pessoas e tem talento para a advocacia.  
  Se marte estiver em escorpião, você teve uma iniciação mágica no passado, mas pode 
não  ter utilizado de forma correta esse conhecimento. Assim, nessa vida, você sente que as 
pessoas desconfiam de você . Realmente, você é cheio de segredos e muito apaixonado. No 
passado, pode ter tido muitas experiências sexuais que ainda o perturbam. 
  Se marte estiver em sagitário, você foi um sacerdote ou um viajante. Pode ter conhecido 
muitos povos diferentes e por isso traz para essa vida uma grande vontade de aprender línguas 
estrangeiras. A sua profissão deverá estar ligada a comunicação, viagens ou contato com 
estrangeiros. 
  Se marte estiver em capricórnio, você é uma pessoa dinâmica mas cautelosa. Você 
administra bem seu dinheiro e pode ter algum problema cármico com seu pai.  No passado , foi 
uma pessoa severa e agora deve se abrir às diferentes concepções de vida.  
  Se marte estiver em aquário você é uma pessoa depreendida mas um tanto 
irresponsável. Você teve vidas muito livres e envolvido com grupos sociais marginalizados. 
Nessa vida, pode reencontrar os amigos e inimigos do passado. 
  Se marte estiver em peixes,  você é uma pessoa indecisa. No passado, se envolveu com 
a Igreja ou com a religião, tendo uma experiência negativa. Pode ter sido um templário ou lutado 
na Terra Santa. Assim, nessa vida, deve  buscar equilibrar mais suas idéias e buscar um objetivo 
de vida consistente.  
 

O cantor Frank Sinatra é um sagitariano do 2º decanato com marte em Leão. 
   
3º decanato ( nascidos entre 12/12 e 21/12) 
 
  Este decanato é regido pelo Sol , indicando que você é uma pessoa espiritualmente 
desenvolvida. Isso ocorre, porque no passado, você concluiu muito bem a sua missão de vida. 
Pode ter vivido na alta sociedade ou ter tido o poder nas mãos. De certa forma, este poder foi 
mais de caráter espiritual. Nessa vida, você é uma fonte de luz e inspiração aos outros. Você é 
alegre e jovial. Se por exemplo, nasceu entre as seis da manhã e seis da tarde, você é muito 
extrovertido e orientado para seus objetivos. Já se nasceu entre as seis da tarde e seis da manhã, 
possui muita sabedoria interior e pode ser um excelente pai de família.  
 

A atriz Jane Fonda é uma sagitariana de 3º decanato com  Sol na casa 11 
 
 
SAGITÁRIO E OS RELACIONAMENTOS 
                                             
  Pode-se saber se o relacionamento do sagitariano com um amigo, familiar, patrão, 
possui fundo cármico através da comparação dos signos. Isto porque cada signo influi em uma 
área da vida do sagitariano. Assim com um conhecido de escorpião, é bem provável que já 
tenham se conhecido, porque escorpião cai na casa 12 de sagitário, que é a casa do carma. 
 
Sagitário X Câncer 
 
  É um relacionamento cármico, de muitas vidas, porque câncer cai na casa 8 do 
sagitariano. Esta é a casa dos mistérios, da morte, da transmutação. O canceriano dará muito 



apoio emocional e financeiro ao sagitariano, mas parecerá ao sagitariano que  o canceriano o 
restringe um pouco; talvez devido à possessividade notória do canceriano que entra em choque 
com o amor à liberdade do sagitariano.  
 
Sagitário X Peixes 
 
             É um relacionamento cármico familiar porque peixes cai na casa 4 do sagitariano. Esta é 
a casa do lar e das raízes profundas do indivíduo. Assim, no passado o pisciano deu muito apoio 
emocional ao sagitariano, mas com certeza houve divergência de idéias e opiniões. Podem ter 
feito parte da mesma família e por isso nessa vida, o relacionamento terá um especial toque 
familiar. 
 
Sagitário X Virgem 
 
              No passado o virginiano influenciou a vida do sagitariano, através de atitudes 
autoritárias. Nessa vida, o sagitariano se sentirá um tanto sufocado pelas críticas e excesso de 
perfeccionismo virginiano. No entanto como virgem cai na casa 10 do sagitariano, é bem 
provável que este influa em sua vida profissional, abrindo-lhe as portas.  
 
Sagitário X Capricórnio 
 
                No passado o capricorniano ajudou financeiramente ou moralmente o sagitariano. No 
entanto este não reconheceu a sua ajudou ou deu pouco caso. Assim nessa vida, o sagitariano 
sentirá que sua vida estará de alguma forma ligada à essa pessoa, havendo um grande estímulo 
para o crescimento pessoal do sagitariano. Às vezes para o capricorniano, lhe parecerá um fardo 
o amigo sagitariano, pois se sentirá muitas vezes incompreendido.  
 
Sagitário X gêmeos 
 
  É um relacionamento de signos opostos portanto pode ser cármico. Isto vai depender do 
ascendente das pessoas envolvidas. No entanto podem ser muito amigos, principalmente da parte 
do sagitariano. O geminiano pode às vezes invejar a liberdade ou a facilidade com que o 
sagitariano tem em descomplicar os elementos da vida e de apreender o quadro geral de uma 
situação. Como cônjuges pode funcionar o relacionamento. 
 
Sagitário X Libra 
 
  Ótimo relacionamento fraternal, podendo em vidas passadas terem sido irmãos, tios, 
vizinhos ou primos. Nessa vida terão muita afinidade intelectual, mas o sagitariano pode ser um 
tanto instável para o equilíbrio libriano.  
 
 
Sagitário X Áries 
  Antigos amigos de aventuras e paixões. Nessa vida os dois têm tudo para se darem 
muito bem, mas podem ter de lidar com as consequências das aventuras que tiveram no passado.  
 
Sagitário X Touro 
 



Os sagitarianos possuem um carma pesado com o taurino. Alguns tentarão pagar este 
carma ajudando o taurino nesta vida  e os outros que ainda não evoluíram continuarão a 
atrapalhar os negócios e a vida do taurino. Isto ocorre porque sagitário cai na casa 8 do taurino 
que é a casa ligada ao passado, das questões ocultas, do sexo, da morte. Com certeza, a atração 
sexual será grande entre eles, mas com uma certa dificuldade de confiarem um no outro. 
 
 
Sagitário X Aquário 
 
  Ótimo relacionamento fraternal. O sagitariano fica muito à vontade com o aquariano, 
principalmente por causa das afinidades de idéias. Conversa é que não vai faltar ! 
 
Sagitário X Sagitário 
 
  Dois Cavalos desgarrados juntos pode ser ótimo para iniciar uma aventura ! No entanto, 
é preciso ver se o relacionamento não carece de certos pés na terra para que possa funcionar 
plenamente.  
 
 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Trabalhos que envolvam espaços abertos, liberdade, descobertas: Cavaleiro, Criador 
de Animais, Mercador, viajante, Exportador, intérprete, tradutor, Ministro, 
Sacerdote, Professor, Inventor, Guerreiro, Idealista, Médico. Atividades Femininas: 
Sacerdotisa, Iniciada nas artes ocultas, Astróloga, Aventureira, Estrangeira, 
Poliglota, Casada com homem rico ou idoso. 

 
10) CAPRICORNIANOS OU COM ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO 
 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada: 
  Bruxelas, Dresden, Moscou, Tóquio, Catalunha, China, Índia, Macedônia, 
Sérvia, Tibete, Haiti, Nepal, Cuba, Angola, Birmânia. 

   
  A encarnação dos que nasceram sob o signo de capricórnio é extremamente importante 
porque representa um novo redirecionamento da alma,  simbolizada pelo fato deste signo 
anunciar o começo do verão para o hemisfério sul e o inverno para o hemisfério norte. Portanto é 
um signo de novos começos, e anuncia o nascimento da alma para os aspectos mais coletivos da 
sociedade. O egoísmo, a valorização dos aspectos sociais e materiais ainda estão presentes neste 
signo, mas bastante atenuadas, pois com certeza serão eliminados definitivamente nessa vida.  
  Isto ocorre porque após capricórnio, tem-se por último, os signos de aquário e peixes 
que são os signos mais desapegados materialmente e mais envolvidos com a ajuda ao próximo. 
No entanto para que o capricorniano atinja a evolução desses signos posteriores deverá passar 
por duras provas nessa vida, como a solidão e o excesso de trabalho.  
  No passado, o capricorniano levou a vida despreocupadamente; talvez tenha sido um 
devasso, um boêmio, um aventureiro ou um jogador.  Agora terá de se manter a qualquer custo 



no caminho certo, valorizando a moral, os costumes e  a ética para que possa realizar seus sonhos 
mais caros. Será forçado pelas circunstâncias da vida a assumir cargos de responsabilidade e 
assegurar a manuntenção da família. Às vezes não será apreciado no ambiente familiar ou 
profissional por causa de seu excesso de seriedade.  Além disso, a última vida lhe foi muito 
movimentada e cheia de ensinamentos onde   nessa vida poderá colocar em prática toda a 
sabedoria que acumulou. Por isso muitas crianças capricornianas são desde pequenas bastante 
amadurecidas e com objetivos profissionais bem definidos. Os pais devem respeitar seu lado 
sério e cauteloso, pois são agraciados por bastante sabedoria. 
  O capricorniano terá a capacidade de concretizar planos a longo prazo e com certeza no 
final da vida obterá o sucesso que tanto almejou. Às vezes acontece do capricorniano  morrer  
antes de usufruir da riqueza duramente conquistada ou de ver a concretização final dos sonhos. 
Isto geralmente ocorre para  mostrar-lhe a transitoridade da matéria e de que tudo nessa vida é 
ilusão. 
  Geralmente os capricornianos são mais respeitados do que amados pela sociedade, pelos 
amigos e familiares, mas não devem ficar tristes com isso, pois são pessoas naturalmente tímidas 
e bloqueadas para expressarem os sentimentos. Este bloqueio amoroso é decorrente de uma vida 
passada em que foram duramente traídos e humilhados. As mágoas que carregam nesse campo 
são profundas e ainda dolorosas. Por isso nessa vida, só se apaixonarão de verdade em uma idade 
mais madura, quando estiverem mais auto-confiantes. 
  O capricorniano mais do que outro signo deve-se lembrar que o amor existe e que antes 
de receber é preciso saber se doar desinteressadamente. No entanto é um ótimo signo para se ter 
como parceiro porque são fiéis e prestativos. 
  Os capricornianos ou com ascendente em capricórnio nascidos entre 1989 e 1995 
possuem Urano e Netuno em capricórnio.  São profundamente inteligentes e anseiam por mudar 
a sociedade, no sentido de torná-la mais séria e próspera. É uma geração que trabalhará bastante 
e tentará reformar a burocracia de seus países, tornando-a menos complicada. Darão ótimos 
engenheiros, matemáticos, físicos, arquitetos. No passado foram políticos, agitadores sociais ou 
líderes de facções e por isso trazem um dom natural para a oratória e facilidade em convencer os 
outros, ainda que sejam sérios.  
  Na mitologia grega, o regente de capricórnio, o planeta Saturno, era o deus Cronos. Este 
deus reinava em todo o Olimpo, tendo gerado os 12 principais deuses da mitologia grega. No 
entanto por sua ganância em querer se perpetuar eternamente no poder, engoliu os filhos, mas 
um conseguiu escapar com a ajuda da mãe. Este que escapou era o deus Zeus, que 
posteriormente abriu a barriga do pai e libertou os irmãos, tornando-se então o novo chefe do 
Olimpo. Este mito, mostra que o capricorniano deve tomar cuidado com o excesso de ganância, e 
a tendência em achar que é eterno, pois pode se esquecer de realizar a sua verdadeira missão 
nessa vida que consiste em levar prosperidade para os outros e melhorar as condições da 
sociedade.  
   A última vida, representada pelo signo de sagitário, fez com que o capricorniano 
amadurecesse principalmente em relação a suas crenças e à sua vontade em servir ao outro.  
Assim, nesta vida traz-se um alto grau de amadurecimento e uma responsabilidade cármica 
muito grande, porque Saturno é o senhor do carma. Esta atribuição de Senhor do carma, deve-se 
ao fato de Saturno ter sido durante muito tempo o último planeta conhecido pelo Homem ( 
somente a partir do século XVIII é que se descobriu os outros planetas, Urano, Netuno e plutão) 
e por isso ter sido  associado às questões temporais, através do mito de Cronos, o Senhor do 
Tempo. Portanto, todo capricorniano por ser regido por Saturno, deve procurar de todas as 
formas seguir o caminho reto e justo, porque a responsabilidade lhe é cobrada em dobro. Esta 
pesada cobrança, deve-se ao fato de ser um dos últimos signos, e portanto estar em um  período 



de somatória de todas as experiências acumuladas do passado ao qual deverá ser passado a 
limpo.  
  A maioria dos capricornianos vivem bastante por causa dessa necessidade de aprofundar 
seus conhecimentos e de resolver suas questões cármicas acumuladas durante os séculos 
passados. Quando feito isso, estarão plenamente prontos para iniciar uma nova jornada, onde o 
desvendar do inesperado e do desconhecido serão os elementos predominantes  de suas próximas 
vidas.  
 
CAPRICÓRNIO E OS DECANATOS 
 
1º decanato ( nascidos entre 22/12 e 31/12) 
 
  Este decanato é regido por Saturno, indicando que você é uma alma antiga. Geralmente 
o relacionamento com os pais é cármico e a pessoa sofre um pouco na infância por causa do seu 
excesso de maturidade. Ás vezes, se sente só e pode ter tendência a depressão. O posicionamento 
de saturno no mapa natal nos dirá mais sobre o carma que se traz.  

Se Saturno estiver  em áries ( nascidos em 1938, 1939,  1967, 1968, 1996, 1997, 1998)  
há um carma de trabalho, timidez e certa dificuldade de se impor. A pessoa pode ser um tanto 
egoísta e avara. Nessa vida, deve aprender a se soltar mais.  
 Saturno em touro  ( nascidos em  1940, 1941, 1969, 1970, 1999 e 2000)  mostra que a 
pessoa trabalhou muito, podendo ter recebido pouco reconhecimento material. Nessa vida, tem 
tudo para crescer financeiramente, mas deve aprender a  ser mais generoso. Há carma 
relacionado com dinheiro e a pessoa possui uma mente excessivamente conservadora. Pode ter 
vivido no meio rural ou ter sido um escravocrata.  
 Saturno em gêmeos ( nascidos em 1942, 1943, 1971,1972 ) mostra problemas com os 
irmãos. A pessoa foi fofoqueira, possessiva e prejudicou os relacionamentos amorosos dos 
parentes e dos irmãos. Nessa vida terá alguns atrasos acadêmicos mas será uma pessoa 
inteligente.  
 Saturno em câncer ( nascidos em  1916, 1944, 1945,  1973, 1974)  mostra grandes 
problemas familiares. A pessoa foi muito apegada aos parentes que valiam pouco. Nessa vida 
pode reencontrar parentes femininos que foram problemas no passado. O relacionamento com os 
pais é profundamente cármico e a pessoa só vai ser feliz quando sair de casa. A vida toda a 
pessoa terá de combater o sentimento de inferioridade que possui.  
 Saturno em leão ( nascidos em 1917, 1918, 1947, 1975, 1976, 1977 )  mostra muito 
orgulho e autoritarismo no passado. A pessoa foi uma espécie de patriarca e dominava os outros 
com sua moral e autoridade. No entanto, pode ter sido um hipócrita e agora deve aprender a ser 
mais humilde. Há carma com o pai e com os filhos.  
 Saturno em virgem ( nascidos em 1919, 1920, 1948,  1949,  1978, 1979) mostra trabalho 
no campo, junto aos animais. A pessoa era humilde mas um tanto ignorante. Nessa vida deve 
buscar aprender alguma coisa que lhe possibilite se tornar mais respeitada pela sociedade. Há 
carma com os irmãos e a pessoa pode ter períodos de depressão mental.  
 Saturno em libra ( nascidos em 1921, 1922, 1950, 1951, 1952, 1980, 1981) mostra carma 
de relacionamentos. A pessoa foi infeliz no passado e agora traz certa dificuldade em se 
comprometer emocionalmente. O casamento pode ocorrer tarde na vida.  
 Saturno em escorpião ( nascidos em 1923, 1924, 1925, 1953, 1954, 1955, 1983, 1984) 
mostra uma pessoa materialista no passado, ambiciosa e que utilizou de golpes baixos para 
alcançar a sua ambição. Nessa vida, terá de trabalhar muito e pouco contará com o pai, que será 
uma pessoa fria e distante. No entanto, é uma indicação de iniciação mágica no passado. 



 Saturno em sagitário (nascidos em 1926, 1927, 1928, 1957, 1958, 1985, 1986, 1987) 
mostra orgulho e desprezo pelas classes pobres. Nessa vida poderá ainda se mostrar arrogante e 
conservador quanto às suas crenças. Deve  buscar ampliar seus horizontes, conhecer outros 
povos e ser menos dogmático.  A pessoa deve ter trabalhado na Igreja e oprimido uma 
comunidade com seu dogmatismo.  
 Saturno em capricórnio ( nascidos em 1929, 1930, 1931, 1959,  1960, 1961,1988, 1989, 
1990 ) é a marca do homem aristocrático. No passado, você pertencia às classes altas e explorava 
os menos favorecidos. Pode ter sido um escravocrata. Nessa vida terá muito trabalho pela frente, 
ainda que possa reconquistar novamente a riqueza.  
 Saturno em aquário (nascidos em 1932, 1933, 1934,  1962, 1963, 1991, 1992, 1993) 
mostra que você foi uma pessoa inconformada, que queria mudar os outros sem olhar para os 
próprios defeitos. Pode ter sido um hipócrita ou um tolo bem intencionado.  Nessa vida deve 
buscar o auto-conhecimento e aprender a relaxar mais. Há carma com o pai  que é considerado 
frio e distante.  
 Saturno em peixes ( nascidos em 1935, 1936, 1937,  1964, 1965, 1966, 1994, 1995) 
indica um carma que está no fim, havendo possibilidade de você conclui-lo nessa vida através do 
trabalho e do servir ao próximo. Provavelmente a pessoa viveu na Idade Média, tendo se 
dedicado a Igreja. 
 

Ava Gardner é uma capricorniana do 1º decanato com Saturno em Libra. 
 
 
2º decanato ( nascidos entre 01/01 e 10/01) 
 
  Este decanato é regido por vênus, indicando vidas passadas femininas. Você é uma 
pessoa materialista porque no passado trabalhou bastante. Há carma de relacionamentos, porque 
você procurou explorar financeiramente seu cônjuge. Nessa vida, deve aprender a ser fiel e 
constante em seus relacionamentos. O posicionamento de vênus nos dirá mais sobre o carma que 
se traz. 
  Se vênus estiver em escorpião, você é uma pessoa passional mas esconde isso muito 
bem. No passado, se envolveu em alguns dramas amorosas e por isso nessa vida não confia 
muito no sexo oposto. Deve aprender a perdoar e a se perdoar. 
  Se vênus estiver em sagitário você teve um parceiro de cultura elevada e que tentou 
abrir seus horizontes. No entanto, você pode não ter valorizado o relacionamento por causa do 
seu excesso de dogmatismo. Nessa vida, terá oportunidade de ter muitos relacionamentos 
amorosos, para que abra mais seu coração. 
  Se vênus estiver em capricórnio, seus relacionamentos são realmente cármicos. Você é 
fiel mas não se sente feliz. Você busca um grande amor do passado, mas deve se preocupar mais 
com o presente. No passado, pode ter sido casado com um homem bem mais velho e 
aristocrático. 
  Se vênus estiver em aquário, você é uma pessoa livre emocionalmente, mas um tanto 
inconstante. No passado, teve uma amizade que foi um grande amor e sente saudades dessa 
pessoa.  
  Se vênus estiver em peixes, você pode encontrar a felicidade amorosa no presente, mas 
deve combater sua timidez excessiva. No passado, foi uma mulher e casada com um homem rico 
mas um tanto inclinado para o jogo e a bebida. Deve aprender a escolher melhor seus parceiros 
românticos. Pode ter sido um músico ou excelente pianista.  
 



A atriz Cate Blanchet é uma capricorniana do 2º decanato com vênus em escorpião. 
 
3º decanato ( nascidos entre 11/01 e 20/01) 
 
  Este decanato é regido por mercúrio, dotando estes capricornianos de mais jovialidade 
do que  seus irmãos dos primeiros decanatos. Provavelmente há carma relacionado com os 
irmãos,  tios e/ou  primos. Em vidas passadas, você pode ter tido algum bloqueio mental ou um 
grande desejo em aprender que não foi realizado. É uma pessoa profunda e fiel quanto ao seus 
pensamentos. Pode ter facilidade em enganar ou trapacear no jogo e nos relacionamentos. Deve 
ter cuidado com a fofoca e com as depressões mentais que às vezes o atingem. O posicionamento 
de mercúrio nos dirá mais sobre o carma que você traz. 
  Se por exemplo, mercúrio estiver em sagitário, você é uma pessoa muito interessada em 
religião, filosofias e viagens. No passado, foi uma pessoa religiosa e um tanto dogmática. Nessa 
vida deve buscar ampliar seus conhecimentos mas evitar se prender aos aspectos teóricos, pois a 
prática é que abrirá seus horizontes.  
  Se mercúrio estiver em capricórnio, você é realmente uma alma velha. Pode se sentir só 
e ser um tanto tímido. Pode ter algumas dificuldades ou atrasos nos estudos. No passado, você 
foi uma pessoa reservada, fechada e um tanto desconfiada. Nessa vida, pode ser um tanto cínico 
ou com tendência a depressão. O relacionamento com os irmãos é um tanto difícil com este 
posicionamento. 
  Se mercúrio estiver em aquário você é orientado para o futuro, mas pode levar muitos 
anos aprendendo. É comunicativo mas um tanto reservado. No passado, você teve uma educação 
e provavelmente sabia ler e escrever. Nessa vida, pode se dar bem nas ciências exatas ou com 
pesquisa estatística. Também há talento para a informática e novas tecnologias.  
 

Cineasta Federico Fellini é um capricorniano do 3º decanato com mercúrio em 
capricórnio.  

 
CAPRICÓRNIO E OS RELACIONAMENTOS 
 
   Pode-se saber se um amigo, familiar possui um relacionamento cármico com o 
capricorniano através da comparação dos signos. Isto porque cada signo influi em uma área de 
vida do capricorniano. Assim um conhecido de sagitário, é bem provável que sejam velhos 
amigos porque este signo cai na casa 12 do capricorniano, pois esta é a casa  das vidas passadas. 
 
Capricórnio X Leão 
 
   É um relacionamento cármico porque leão cai na casa 8 de capricórnio que é a casa das 
questões ocultas, da morte, das transformações inesperadas. No passado havia bastante conflito 
entre vocês, talvez porque o leonino o perseguisse. No entanto, nessa vida, o leonino será o signo 
que lhe dará mais apoio financeiro e emocional.  
 
Capricórnio X Áries 
 
                 É um relacionamento cármico familiar, porque áries cai na casa 4 de capricórnio. 
Numa vida passada já fizeram parte de uma mesma família onde houve conflitos de opiniões e 



de domínio de ambiente. No entanto nessa vida, o ariano, será o signo que mais lhe 
compreenderá e lhe dará apoio.  
 
Capricórnio X Libra 
 
                 É um relacionamento cármico, porque libra cai na casa 10 de capricórnio que é a casa 
dos pais, da profissão. Isto significa, que no passado o libriano excercia alguma autoridade sobre 
o capricorniano quer como pai ou patrão. Nessa vida o libriano estará em posição de influenciar 
o destino de capricórnio e de abrir-lhe as portas profissionais. 
 
Capricórnio X Aquário 
 
              No passado o aquariano deu muita ajuda para o capricorniano, mas este não lhe deu o 
devido reconhecimento. Assim, nessa vida o capricorniano deverá ajudar o aquariano em seu 
desenvolvimento, ainda que este último esteja sempre lhe oferecendo apoio. Apesar disso, o 
capricorniano pode sentir que está sendo cobrado de faltas do passado e nutrir uma verdadeira 
antipatia por este signo.  
 
Capricórnio X Touro 
 

Relacionamento amigável, pois no passado possuíam filosofias de vida semelhantes. 
Nessa vida cada um tem muito a ensinar para o outro, principalmente o capricorniano com sua 
memória ancestral.  
 
Capricórnio X Peixes 
 
  Relacionamento fraternal, podendo ter sido vizinhos, irmãos, tios ou primos. No 
entanto, o capricorniano tende a dominar o pisciano reproduzindo o mesmo sistema passado, o 
que pode ser prejudicial para a parceria.  
 
 
Capricórnio X Gêmeos 
 
  Este é um relacionamento que envolve serviço e aprisionamento. No passado, o 
geminiano ajudou o capricorniano mas este não foi muito agradecido ou reconhecido. Assim, 
nesta vida o capricorniano pode se ver em situação de ter que ajudar materialmente ou 
emocionalmente este pobre geminiano.  
 
Capricórnio X Capricórnio 
 
  Relação entre iguais. Viveram histórias parecidas e muitas vidas em comum. Nessa vida 
a relação tem tudo para crescer e dar certo.  
 
 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 



Trabalhos de tradição antiga, importantes ou arduamente perseguidos: Político, 
Conservador, Historiador, funcionário Público,  Administrador de Imóveis, 
Fazendeiro,  lojista, Escultor, Arquiteto, Colecionador de objetos de arte.  
Atividades Femininas: Professora, Educadora, Escritora, Administradora de 
Herdade, Governante, Superiora de Convento.  

 
 
 
11) AQUARIANOS OU COM ASCENDENTE EM AQUÁRIO 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada:  
  Suécia, União Soviética, deserto da Arábia, Lituânia, Piemonte, Prússia, 
Bremen, Brighton, Hamburgo, Sydney, Trento, Westfália, Salzburgo, Austrália, 
Granada, Irã, Nova Zelândia, Ceilão. 

 
  Quem nasceu sob este signo, vem com uma missão extremamente difícil e ao mesmo 
tempo bonita, que é desenvolver o amor universal e ajudar a humanidade em seu progresso 
moral. Além disso são pessoas basicamente interessadas no conhecimento, na criatividade e em 
todas as formas de ciência e artes. Também são bastantes inteligentes, sem serem  convencidos, 
porque já passaram por inúmeras vidas.  
   Aquário  é um signo muito ligado ao conceito de liberdade, porque na vida passada 
representada pelo signo de capricórnio, esteve-se muito preso ao amor à pátria, à família ou 
algum trabalho enfadonho. Agora deve-se amar a tudo e a todos, pois já se está em um nível 
elevado de desenvolvimento espiritual. Por causa dessa abertura em relação  às amizades,  estará 
sujeito à decepções nessa área. No entanto, o grande otimismo interior que se possui, sempre o 
impulsionará para frente, a despeito das mais duras provas. Para muitos signos ainda 
mergulhados na matéria, o aquariano lhes parecerá um ingênuo, ou alguém facilmente 
aproveitável; mas esquecem que este signo já viveu várias vidas penosas e que conheceu as mais 
duras situações, sabendo nas horas de crise se proteger. 
  Ademais, uma característica marcante no aquariano, é a sua devoção à causas. É um 
signo que sabe se sacrificar, se há algum motivo nobre ou justo em jogo. Talvez ocorra, porque 
na mitologia grega, este signo está associado ao mito de prometeu.   
  Prometeu foi um homem comum que ousou desafiar as regras dos deuses do Olimpo. 
Naquele tempo, os humanos não conheciam o fogo, sendo de uso exclusivo dos deuses. Um dia 
Prometeu  se dirigiu ao Olimpo, na tentativa de roubar o fogo divino e dá-lo de presente a 
humanidade. Ele assim o conseguiu, mas Zeus em toda a sua fúria o condenou a ser acorrentado 
a uma rocha e ter o seu fígado eternamente bicado por uma águia. É preciso notar que Prometeu 
não buscava glórias, não buscava riquezas quando fez tal ato subversivo; foi simplesmente 
motivado pelo desejo de melhorar a vida de seus semelhantes. Assim os aquarianos em geral 
buscam melhorar a sociedade em que vivem, às vezes se sacrificando de tal forma, que muitas 
vezes não recebem o reconhecimento em vida.  
  A facilidade com que o aquariano tem em viver sua liberdade, com total desapego à 
família e amores, o torna um incompreendido, às vezes taxado de excêntrico, boêmio, 
vagabundo, agitador. Isto ocorre porque a última vida foi cheia de responsabilidades e fardos. 
Isto não significa que o aquariano não seja responsável, na verdade é, mas de uma forma 
heterodoxa. 



  Por causa dessa singularidade interior os aquarianos devem buscar profissões criativas 
nessa vida. Dão ótimos escritores, pois viram em vidas passadas muitos lugares diferentes e 
conheceram inúmeras pessoas. Podem ser ótimos artistas, cientistas,  professores, trabalhar com 
a última tecnologia . Estão sempre prontos para a inovação e o futurismo. Também é um signo 
que procura se associar a um ideal ou ao algum tipo de filosofia, às vezes pouco convencional.  
  Devem procurar não  radicalizar ou viver exclusivamente em prol de um ideal ou de 
uma idéia, porque a verdade pode ser  mais ampla do que se imagina. Ou seja, pode ser que por 
mais nobre o ideal seja, ele ainda será imperfeito porque afinal os ideais têm origem na mente 
falha do homem. Portanto, o aquariano geralmente se sente perdido, porque não consegue achar 
o sistema perfeito, a filosofia perfeita ou o ideal perfeito na vida. Esta ânsia pela perfeição das 
idéias, freqüentemente faz o aquariano acabar criando as suas próprias idéias e filosofias, com as  
quais continuam insatisfeitos ! No entanto, a partir do momento que compreenderem que 
possuem uma mente extremamente criativa, e que podem contribuir para o aperfeiçoamento das 
idéias e invenções, tornam-se elementos extremamente úteis para a sociedade.  
  Outro fator importante para o aquariano, e até podemos dizer sua missão de vida, é 
vivenciar o elemento da amizade em sua forma mais pura e acabada. O aquariano quando jovem 
procura o grupo perfeito ou as amizades ideais, aos quais freqüentemente não encontra, o que o 
força a compreender e aceitar a diversidade entre todos os seres humanos e o respeito à essa 
diversidade. Com o tempo, as amizades vão se ampliando extraordinariamente, porque o 
aquariano é o signo que através da solidão vivenciada numa vida muito recente, e durante a 
juventude na vida atual, acaba descobrindo o verdadeiro valor da amizade, que é a compreensão 
pelo outro. Compreender e esperar que os outros possuam falhas iguais ou maiores às nossas, e 
aceitá-las como são, esta é a verdadeira lição para o aquariano. Assim vão formando grandes 
laços fraternais, pondo em prática o ensinamento de Jesus do amor Universal. 
  O capitalismo é representado pelo signo de aquário, tendo analogia com o começo da 
nova era em que estamos vivendo. Assim os aquarianos deste final de século, possuem o papel 
extremamente importante de ajudar a concretizar a transição da era de peixes para a era de 
aquário, através da facilidade que possuem em sentir o amor universal e em levar a mensagem de 
paz e amor para todos os habitantes do planeta. 
  O desapego emocional do aquariano, torna-o um tanto desatento para as questões 
amorosas. Não quero dizer que sejam celibatários natos, mas que há certa dificuldade em 
focalizar a  atenção em uma única pessoa durante muito tempo. É antes de tudo um signo que 
precisa de estímulos. Se você for um parceiro inteligente, criativo e amigo conquistará a atenção 
do aquariano.  
   O aquariano está terminando um grande ciclo de desenvolvimento da alma, mas a 
finalização definitiva ocorrerá somente na próxima vida. São bastante preocupados com o futuro, 
devendo aprender a viver mais no presente. Também é um signo de grandes sonhos, devendo 
tomar cuidado com o excesso de idealismo, pois podem realizar pouca coisa, em vista de sonhos 
megalomaníacos. 
  O signo de aquário possui dois regentes, Urano e a nível esotérico Saturno. O fato deste 
signo possuir dois regentes planetários mostra o quão complexo é a vida de quem nasce sob este 
signo. Na verdade só há mais dois signos com dois regentes planetários que é escorpião e peixes. 
Isto ocorre por serem os últimos signos do zodíaco, e consequentemente mais voltados ao 
coletivo. Portanto a evolução espiritual do aquariano pode estar condicionada tanto a Saturno 
quanto a Urano. Se você for um aquariano convencional, preso às raízes familiares, ao passado é 
com certeza regido por Saturno. Assim, você ainda precisa de tempo e talvez de algumas vidas 
até que possa se sintonizar completamente com a energia uraniana. Agora se você é um 



aquariano futurista, pouco se importanto com as convenções sociais, cheio de idéias loucas ou 
bastante aventureiro,  com certeza está sintonizado com a energia de urano.  
 
AQUÁRIO E OS DECANATOS  
 
1º decanato ( nascidos entre 21/01 e 30/01) 
 
  Este decanato é regido por Urano e por Saturno, dotando este grupo de um grande 
interesse pelas novas tecnologias e talento para utilizá-los de forma eficiente. De todos os signos 
do zodíaco, é o menos preso ao passado e realmente tem como objetivo se libertarem de um 
passado opressor. Trazem uma certa sabedoria e conhecimentos filosóficos. Podem ter tido vidas 
passadas em que foram dominados ou viveram sob condições pouco favoráveis. Assim, nessa 
vida, buscam a liberdade a qualquer custo. A vida não será comum para quem nasceu sob este 
decanato, pois sempre os ventos de mudança estarão soprando em   suas vidas. O 
posicionamento de urano nos dirá mais sobre o carma que este grupo traz.  

Urano em aquário ( nascidos entre 1913 e 1919; 1996 e 2003). Este grupo é formado por 
pessoas muito rebeldes, inovadoras, tecnologicamente avançadas. Podem ter vivido em 
civilizações avançadas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto filosófico ( Egito e/ou 
Atlântida).  São pessoas inteligentes, detestam a possessividade nos relacionamentos e estão 
buscando o amor universal.  
 Urano em peixes ( nascidos entre 1920 e 1927). Este grupo é mais voltado para os 
aspectos religiosos e podem ter trabalhado politicamente em prol de uma religião  Nessa vida, 
devem evitar o fanatismo e o excesso de dependência à certas estruturas sociais.  
 Urano em áries ( nascidos entre 1928 e 1935 ). Este é um grupo dinâmico, empreendedor 
com bastante talento para vendas. Possuem idéias avançadas e querem ser pioneiros em algum 
campo de atividade. Podem ter vivido na época romana e sofrido de alguma violência social. 
Odeiam a guerra porque perderam pessoas queridas.  
 Urano em touro ( nascidos entre 1936 e 1942). Este é um grupo materialista, voltado para  
a transformação material. Podem ter tido opulência ou misérias em vidas passadas. Assim, nessa 
vida devem descobrir outros valores além daqueles conferidos pelo dinheiro. Há talento artístico 
e no passado podem ter sido pintores, desenhistas, cantores , inventores ou atores.  
 Urano em gêmeos ( nascidos entre 1943 e 1949). Este é um grupo muito inteligente, um 
tanto excêntrico pois possuem muitas idéias. Querem mudar o mundo mas tem pouca 
praticidade. Ás vezes sonham mais do que realizam. Viveram em culturas avançadas e tiveram 
uma iniciação sacerdotal. Podem ter vivido no Egito ou trabalhado como escribas.  
 Urano em câncer ( nascidos entre 1950 e 1955). Este grupo viveu em grandes culturas 
matriarcais. Vieram com o objetivo de transformar a relação homem-mulher e de buscarem o 
equilíbrio   na sociedade. No entanto, possuem dificuldade em fazer seus relacionamentos 
durarem.  
 Urano em leão ( nascidos entre 1956 e 1962). Este grupo é muito criativo, dinâmico e 
querem transformar o uso da tecnologia. Podem ser um tanto narcisistas ou acharem que sabem 
mais do que os outros. Querem comandar e serem respeitados por suas idéias. Devem buscar 
profissões criativas. No passado viveram em culturas tecnologicamente avançadas.  
 Urano em virgem ( nascidos entre 1963 e 1968). Este grupo é um tanto instável e carente 
de atenção por parte da sociedade. Podem se envolver em grupos desajustados, mas devem 
perceber que possuem um grande talento envolvendo arte e tecnologia que podem oferer à 
sociedade. Nessa vida devem  buscar o conhecimento e o aprendizado.  



 Urano em libra ( nascidos entre 1969 e 1974). Outro grupo criativo e inteligente. Este 
grupo vem passar por grandes transformações nos relacionamentos, podendo vivenciar 
separações ou uma nova forma de abordagem do amor. Devem buscar trabalhar com recursos 
humanos ou profissões liberais. Podem ter vivido na Revolução Francesa ou em alguma outra 
Revolução da História.  
 Urano em escorpião ( nascidos entre 1975 e 1981). Este grupo tem muito carma a 
depurar, porque no passado passaram por situações sociais muito complicadas. Podem ter 
participado de algum massacre histórico ou de algum acontecimento que ainda os perturba. 
Também  podem ter utilizados de forma indevida seus corpos no passado. Nessa vida, devem 
aprender a ser menos dependentes dos outros.  
 Urano em sagitário ( nascidos entre 1982 e 1987). Este grupo é tecnologicamente 
avançado e vieram para revolucionar o planeta. Querem transformar as formas de comunicação e 
possuem um grande interesse pela Nova Era e as novas religiões. Em vidas passadas foram 
iniciados sacerdotais e podem ter sido aventureiros ou navegantes  

Urano em capricórnio ( nascidos entre 1988 e 1995). Este grupo é mais conservador do 
que o anterior e passarão por transformações materiais resultantes da nova tecnologia. Possuem 
carma político por terem utilizado de forma negativa o poder que tiveram em  mãos. 

Se Saturno estiver  em áries ( nascidos em 1938, 1939, 1940, 1968, 1969,  1997, 1998, 
1999 )  há um carma de trabalho, timidez e certa dificuldade de se impor. A pessoa pode ser um 
tanto egoísta e avara. Nessa vida, deve aprender a se soltar mais.  
 Saturno em touro  ( nascidos em  1941, 1942, 1969, 1970, 1999 e 2000)  mostra que a 
pessoa trabalhou muito, podendo ter recebido pouco reconhecimento material e profissional. 
Nessa vida, tem tudo para crescer financeiramente, mas deve aprender a  ser mais generoso. Há 
carma relacionado com dinheiro e a pessoa possui uma mente excessivamente conservadora. 
Pode Ter vivido no meio rural ou Ter sido um escravocrata.  
 Saturno em gêmeos ( nascidos em 1942, 1943, 1971,1972 ) mostra problemas com os 
irmãos. A pessoa foi fofoqueira, possessiva e prejudicou os relacionamentos amorosos dos 
parentes e dos irmãos. Nessa vida terá alguns atrasos acadêmicos mas será uma pessoa 
inteligente.  
 Saturno em câncer ( nascidos em  1916, 1944, 1945,  1973, 1974)  mostra grandes 
problemas familiares. A pessoa foi muito apegada aos parentes que valiam pouco. Nessa vida 
pode reencontrar parentes femininos que foram problemas no passado. O relacionamento com os 
pais é profundamente cármico e a pessoa só vai ser feliz quando sair de casa. A vida toda a 
pessoa terá de combater o sentimento de inferioridade que possui.  
 Saturno em leão ( nascidos em 1917, 1918, 1947, 1975, 1976, 1977 )  mostra muito 
orgulho e autoritarismo no passado. A pessoa foi uma espécie de patriarca e dominava os outros 
com sua moral e autoridade. No entanto, pode Ter sido um hipócrita e agora deve aprender a ser 
mais humilde. Há carma com o pai e com os filhos.  
 Saturno em virgem ( nascidos em 1919, 1920, 1948,  1949,  1978, 1979) mostra trabalho 
no campo, junto aos animais. A pessoa era humilde mas um tanto ignorante. Nessa vida deve 
buscar aprender alguma coisa que lhe possibilite se tornar mais respeitada pela sociedade. Há 
carma com os irmãos e a pessoa pode Ter períodos de depressão mental.  
 Saturno em libra ( nascidos em 1921, 1922, 1950, 1951, 1952, 1980, 1981) mostra carma 
de relacionamentos. A pessoa foi infeliz no passado e agora traz certa dificuldade em se 
comprometer emocionalmente. O casamento pode ocorrer tarde na vida.  
 Saturno em escorpião ( nascidos em 1923, 1924, 1925, 1953, 1954, 1955, 1983, 1984) 
mostra uma pessoa materialista no passado, ambiciosa e que utilizou de golpes baixos para 



alcançar a sua ambição. Nessa vida, terá de trabalhar muito e pouco contará com o pai, que será 
uma pessoa fria e distante. No entanto, é uma indicação de iniciação mágica no passado. 
 Saturno em sagitário (nascidos em 1926, 1927, 1928, 1957, 1958, 1985, 1986, 1987) 
mostra orgulho e desprezo pelas classes pobres. Nessa vida poderá ainda se mostrar arrogante e 
conservador quanto às suas crenças. Deve  buscar ampliar seus horizontes, conhecer outros 
povos e ser menos dogmático.  A pessoa deve Ter trabalhado na Igreja e oprimido uma 
comunidade com seu dogmatismo.  
 Saturno em capricórnio ( nascidos em 1929, 1930, 1931, 1959,  1960, 1961,1988, 1989, 
1990 ) é a marca do homem aristocrático. No passado, você pertencia às classes altas e explorava 
os menos favorecidos. Pode Ter sido um escravocrata. Nessa vida terá muito trabalho pela frente, 
ainda que possa reconquistar novamente a riqueza.  
 Saturno em aquário (nascidos em 1932, 1933, 1934,  1962, 1963, 1991, 1992, 1993) 
mostra que você foi uma pessoa inconformada, que queria mudar os outros sem olhar para os 
próprios defeitos. Pode Ter sido um hipócrita ou um tolo bem intencionado.  Nessa vida deve 
buscar o auto-conhecimento e aprender a relaxar mais. Há carma com o pai  que é considerado 
frio e distante.  
 Saturno em peixes ( nascidos em 1935, 1936, 1937,  1964, 1965, 1966, 1994, 1995) 
indica um carma que está no fim, havendo possibilidade de você conclui-lo nessa vida através do 
trabalho e do servir ao próximo. Provavelmente a pessoa viveu na Idade Média, tendo se 
dedicado a Igreja. 

 
Placido Domingo é um aquariano do 1º decanato com Urano e Saturno em Touro 

 
2º decanato ( nascidos entre 31/01 e 09/02) 
 
  Este decanato é regido por mercúrio, dotando estes aquarianos de vivacidade, 
inteligência e curiosidade. Estão sempre querendo aprender e podem ter talento para escrever. 
Podem ter carma com irmãos, primos e/ou tios. Nessa vida, devem buscar o equilíbrio mental, 
porque em vidas passadas podem ter cometido suicídio ou sofrido de depressões mentais. 
Também podem ter tido vidas curtas. O posicionamento de mercúrio por signo, nos dirá mais 
sobre o carma que se traz.  
  Se, por exemplo, mercúrio estiver em capricórnio, este é um aquariano mais 
conservador. Leva-se tempo para analisar o que está ocorrendo e a pessoa pode sofrer de alguns 
atrasos acadêmicos. Uma vida na Índia está bem indicada com este posicionamento.  
  Se mercúrio estiver em aquário, este é um aquariano  voltado para as novas tecnologias. 
Pode ser um rebelde e há talento para o ensino. Em vidas passadas pode ter tido cultura ou 
aprendido a ler e a escrever. Possui talento para as ciências exatas e para a pesquisa. 
  Se mercúrio estiver em peixes, este é um aquariano mais sonhador. Pode ter sido um 
poeta e/ou boêmio em vidas passadas. Há também envolvimento com religião e com o mar, 
podendo a pessoa ter se sacrificado muito no passado. Nessa vida, deve buscar eliminar a 
sensação de desilusão e impotência que sente. Deve buscar explorar o talento para representar , 
para a música e para as artes em geral.  
 

A atriz Zsa Zsa Gabor é uma aquariana do 2º Decanato com Mercúrio em Peixes.  
 
3º decanato ( nascidos entre 10/02 e 19/02) 
 



  Este decanato é regido por vênus, mostrando um grupo mais voltado para a justiça e 
para a beleza. As mulheres nascidas sob este decanato podem ser muito bonitas. Vênus também 
indica carma de relacionamentos e possibilidade de mais de uma vida como mulher. O 
posicionamento de vênus no mapa natal nos dirá mais sobre este carma.  
  Se por exemplo, vênus estiver em sagitário, você teve vidas passadas muito livres. Pode 
também, ter tido uma vida passada  como sacerdote ou professor. É certo que você tem alguma 
sabedoria e que deve buscar utilizá-la em sua vida presente. É também uma pessoa otimista e 
voltada para os prazeres. Por causa disso, pode ter mais de um casamento nessa vida. 
  Se vênus estiver em capricórnio, você é mais conservador. No passado, teve alguns 
relacionamentos infelizes e pode nessa vida trazer um certo carma. Pode ter se casado por 
conveniência e por isso sentir uma necessidade muito grande de ter um verdadeiro amor.  
  Se vênus estiver em aquário, você é uma pessoa muito amigável. Adora se apaixonar e 
procura sempre estar com alguém ao seu lado. No entanto, como racionaliza muito o amor, pode 
ter alguma dificuldade em expressá-lo de forma romântica. Você adora fazer surpresas ao ser 
amado, mas pode ser um tanto volúvel. Em vidas passadas, pode ter sido um tanto libertino e 
nessa vida, ainda ter uma vida sexual movimentada. 
  Se vênus estiver em peixes, você é muito romântico e emotivo. Com certeza foi mulher 
no passado e pode ter alguns sofrimentos amorosos. No entanto, é certo que fará um bom 
casamento, podendo até ser cedo.  
  Se vênus estiver em áries, você foi egoísta no passado e pode ter traído o ser amado. 
Nessa vida, você busca a liberdade e é muito idealista no amor. No entanto, pode ter algumas 
decepções amorosas. O posicionamento de áries indica envolvimento com guerras no passado. 
 

Michael Jordan é um aquariano do 3º decanato com Vênus em Capricórnio 
 
AQUARIANOS E OS RELACIONAMENTOS 
 
  Pode-se saber se o relacionamento do aquariano com um amigo, namorado, patrão tem 
fundo cármico através da comparação de signos. Isto porque cada signo influencia uma área da 
vida do aquariano. Assim um conhecido de capricórnio, é bem provável que tenham sido 
conhecidos numa vida passada, porque capricórnio cai na casa 12 do aquariano que é a casa do 
carma, do passado. 
 
Aquário X Virgem 
 
 É um relacionamento cármico, porque virgem cai na casa 8 do aquariano. Esta é a casa da 
morte, das questões misteriosas do passado. Provavelmente houve divergência de opiniões ou 
rivalidade. No entanto nessa vida, o virginiano dará bastante apoio emocional e financeiro ao 
aquariano. Às vezes o aquariano se sentirá um tanto limitado e criticado pelo virginiano. 
 
Aquário X Touro 
 
 É um relacionamento cármico familiar, porque touro cai na casa 4 do aquariano que é a casa do 
lar, das raízes profundas do passado. Pode ter havido conflito de autoridade no passado entre 
vocês no campo familiar. Nessa vida o taurino será o signo que mais o compreenderá e dará 
apoio emocional.  
 
Aquário X Escorpião 



 
   É um relacionamento cármico envolvendo profissão e família. Pode ser que o escorpião 
fosse uma autoridade para você, a quem devia obediência. Nessa vida, pode se sentir tentado a 
desafiá-lo, mas ele estará em melhor posição para abrir as portas do sucesso para você. Na 
verdade há muita coisa a aprender com este signo e com certeza o escorpiano influenciará de 
alguma maneira o seu destino. 
 
Aquário X Peixes 
 
  O pisciano sentirá uma natural simpatia pelo aquariano, pois no passado já se 
conheceram. O pisciano ajudou o aquariano e agora quer ser valorizado, podendo se tornar um 
tanto absorvente emocionalmente para o livre aquariano.  
 
Aquário X Leão 
 
  É um relacionamento de signos opostos, podendo ser cármico ou não. Isto dependerá do 
ascendente das pessoas envolvidas. Mesmo assim há muita atração entre estes dois e uma grande 
amizade por ser gerada, quando um respeitar a necessidade de brilhar do outro. 
 
Aquário X Sagitário 
 
  Relacionamento que envolve amizade, sonhos em comum. O sagitário abrirá os 
horizontes do aquariano e este terá muito a ensinar ao sagitariano.  
 
Aquário X Gêmeos 
 
  Relacionamento envolvendo amor, filhos, jogos e criatividade. No passado, foram 
amigos de aventuras e tiveram um bom relacionamento. No entanto, a dualidade geminiana pode 
irritar um pouco o aquariano determinado em realizar seus projetos. 
 
 
Aquário X Câncer 
 
  Relacionamento envolvendo serviço e caridade. No passado o canceriano ajudou 
bastante o aquariano, mas este, com sua necessidade de liberdade pode ter magoado o 
canceriano. Nessa vida, o aquariano prestará serviços ao canceriano, compensando sua falta 
anterior.  
 
Aquário X Áries 
  Relacionamento fraternal, mas pode ter havido certa competitividade mental. O 
aquariano que valoriza muito a amizade pode ter tido uma leva decepção com o ariano e na vida 
atual ter um pé atrás com ele.  
 
Aquário X Aquário 
 
  Nada como antigos amigos retornando ! Esta dupla teve vidas passadas parecidas e por 
isso um compreende a rebeldia do outro. Nessa vida devem buscar cultivar mais a amizade do 
que um relacionamento amoroso ( que tenderia a ser instável).  



 
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
Profissões ousadas,  inventivas ou que exigem especialização : Engenheiro,  
Professor, Economista, Hippie, Vagabundo, Mendigo, Técnico de Rádio, Sociólogo, 
Televisão, Revolucionário, Militante,  Piloto de Avião, Profissões do Cinema, 
Músico, Artista, Astrólogo, Ator, Inventor, Escritor. Atividades Femininas: 
Vendedora de Produtos  Criados por ela mesma, Astróloga, Atriz, editora, jornalista, 
Militante Social, Professora, Assistente Social e música.  

 
 
12) PISCIANOS OU COM ASCENDENTE EM PEIXES 
 
 

Provável país, região ou cidade de encarnação passada: 
 Bulgária, Irlanda, Alexandria , Lancaster, Sevilha, Saara, Uruguai, Martinica, 
Normandia, Galícia, Daomé, Bulgária, Irlanda, Gana, Guiana, Estônia, Japão. Peixes 
está ligado ao continente africano.  

   
 
  Chegamos ao último signo do zodíaco e à finalização de um longo ciclo de 
desenvolvimento da alma. Como conseqüência o pisciano verá a colheita de tudo o que plantou 
no passado, e o todo o carma que ainda lhe resta será de uma só vez eliminada nessa vida. Isto 
significa que muitos piscianos carregarão uma verdadeira cruz nessa vida, tendo de se doar de 
uma forma completa e total aos outros. Agora não há mais como adiar o ajuste de contas porque 
já se está no final do ciclo, sendo preciso cultivar mais de que todos os outros signos a fé e a 
esperança. 
  Conheço piscianos que carregam um carma inacreditável desde crianças. Alguns são 
abandonados pelos pais, outros já nascem órfãos ou com sérios defeitos físicos.  Vários adultos 
piscianos são explorados emocionalmente, permanecendo em relacionamentos amorosos que 
outros signos jamais suportariam. Realmente é um signo  de se admirar, por constituírem pessoas 
com uma imensa força interior. De uma certa forma estão diretamente ligados à energia de Cristo 
e quanto antes aprenderem que possuem dons de cura maravilhosos, podendo ser ótimos 
médicos, dentistas, enfermeiros, estarão aptos em eliminar de uma só vez o carma que carregam. 
Geralmente por volta da maturidade, a vida lhes fica mais fácil. 
  No entanto isto não significa que o pisciano não vá mais encarnar; provavelmente 
depois dessa vida estará apto para iniciar um novo ciclo, completamente diferente e num nível 
mais elevado de evolução. 
  O símbolo desse signo, são dois peixes atados, onde um representa a matéria e o outro o 
espírito. Assim, este signo faz uma grande síntese, entre os dois lados da vida, sendo portanto o 
signo mais completo do zodíaco. Apesar disso, há muitos piscianos que estão focalizados em só 
um dos lados dos peixes. Há aqueles piscianos ligados com o peixes da matéria, sendo pessoas 
interesseiras, calculistas e outras ligadas ao peixes da espiritualidade, sendo muito devotos e 
desapegados. O certo é buscar o meio termo entre estes dois peixes. 
  No passado, o pisciano tinha uma vida totalmente livre, desapegada das convenções 
sociais e tradições. Foram revolucionários, artistas ou vagabundos natos. Aprenderam 
profundamente a sentir o amor universal. Nessa vida devem aprender a perdoar a tudo e a todos, 



pois estão em um processo de liberalização da alma. Devem buscar não carregar mais nenhum 
fardo para a outra vida.  
   A era de peixes  que ocorreu entre 750 a C.- 1960 d.C foi o florescimento da civilização 
hebraica, dos romanos, dos bizantinos, da Idade Média. Por isso os piscianos sentirão uma 
identificação muito forte com o cristianismo, pois provavelmente foram missionários, monges, 
freiras, padres ou pregadores. Constituem pessoas com grande proteção divina e enorme força 
interior.  
   O regente de peixes, é Netuno, que na mitologia grega, era o deus Possêidon. Possêidon 
regia os mares, sendo irmão de Zeus e filho de Cronos. Era um deus poderoso, pois podia arrasar 
cidades com suas ondas revoltas ou secar os lagos, prejudicando a agricultura. Por isso, a Grécia 
que é um país que vivia e ainda vive da pesca, do comércio marítimo, tinham o maior respeito a 
este deus, sendo cultuado em praticamente todas as ilhas gregas. Além disso,  o dom musical 
extremamente refinado no pisciano, pode ser originário dessa ligação com o mar, pois o barulho 
das ondas marítimas é uma música divina, que nos inspira e nos liga com o centro maior de 
nossa existência, que é Deus.  
  Esotericamente o outro regente de peixes é Júpiter, que é um planeta de expansão, de 
sorte e de bem-aventurança. Portanto todo o pisciano tem a chance de ter sua vida 
completamente mudada em um golpe de sorte por causa dessa regência esotérica. No entanto, 
Júpiter só influenciará aqueles que trabalharam arduamente nas vidas passadas. 
  Peixes é um signo de inspiração musical, poética e artística, por haver um forte vínculo 
espiritual, através de seus regentes, Netuno e Júpiter. Assim, o pisciano evoluído possui a 
facilidade em expressar as emoções do coletivo e de ter bastante sorte e proteção na vida. No 
entanto aqueles que trazem complicações de vidas passadas, como insegurança, sentimento de 
culpa, devem estar atentos, pois a combinação das energias netunianas e jupiterianas que pode 
levar a excessos, como dependência das drogas, da bebida, do sexo, do dinheiro e da comida.  
  Por causa da grande sensibilidade desse signo e  por se estar dissolvendo o ego, é capaz 
de levar o indivíduo a se envolver em situações ilusórias, e enganadoras, as quais deverá ter 
cuidado. No entanto, os piscianos só se sentirão realmente felizes quando puderem se doar aos 
outros, pois é o signo mais preparado para auxiliar o próximo, por serem pessoas já com estado 
evolutivo avançado. Na verdade, sentem-se incapazes de viver exclusivamente para si mesmos, e 
possuem a necessidade íntima de se sacrificarem, senão por alguém mas por algum ideal. 
Quando não conseguem se doar ao próximo ou de expressarem a sua inspiração, mergulham em 
uma fase de depressão, podendo ter idéias suicidas. Na verdade estas provas visam ao 
fortalecimento do espírito e a busca do equilíbrio interno, para que possam no futuro iniciar um 
ciclo completamente novo e renovados para expressarem com mais pureza e menos confusão 
seus nobres ideais.  
 
PEIXES E OS DECANATOS 
 
1º decanato ( nascidos entre 20/02 e 01/03) 
 
  Este decanato é regido por netuno e por júpiter, dotando-o de muita sensibilidade 
emocional. Você é uma pessoa psíquica e intuitiva, trazendo certa mediunidade. No passado, 
você foi iniciado em alguma sabedoria secreta, trazendo então para esta vida um certo carma 
religioso. Nessa vida, sua principal missão será servir e curar os outros. O posicionamento de 
netuno nos dirá mais sobre o carma que se traz: 



  Netuno em leão ( nascidos entre 1916 e 1929 ) . Este grupo cármico teve uma vida 
passada grandiosa. Podem ter sido líderes espirituais ou utilizado mal de algum poder mágico 
que detinham. Nessa vida possuem carma com os filhos e provavelmente com o pai.  
  Netuno em virgem ( nascidos entre 1930 e 1942). Este grupo veio com o objetivo de 
aprender a servir o próximo. Por isso, podem ter trabalhos humildes ou dificuldade em 
conseguirem aumento de salário, como resultado de vidas passadas em que exploraram os 
outros. No passado, foram alto iniciados e exploraram significativamente a religião e a crença 
alheia.  
  Netuno em libra ( nascidos entre 1943 e 1955). Este grupo traz uma certa sabedoria 
oriental, por terem tidos muitas vidas passadas nessa região. Buscam o equilíbrio e a justiça, 
mas podem ser um tanto manipuladores e exigentes nos relacionamentos.  
  Netuno em escorpião ( nascidos entre 1956 e 1969). Este grupo é formado por pessoas 
intensas e espiritualmente carregadas Podem passar por algumas experiências nesse campo e 
deveriam ficar longe das drogas e da bebida. Alguns são médiuns excepcionais. Devem 
aprender a melhor utilizar o sexo, porque em vidas passadas podem ter sido promíscuas.  
  Netuno em sagitário ( nascidos entre 1970 e 1983). Este grupo teve iniciação espiritual 
no passado e são muito abertos ás novidades religiosas. Procuram expandir a consciência e 
querem se sentir livres de todas as amarras sociais.  

  Netuno em capricórnio ( nascidos entre 1984 e 1997, 1999). Este grupo traz carma 
político aliado a um carma religioso. São almas antigas que vem depurando este carma pesado há 
algumas vidas. Vieram com o objetivo de promover mudanças sociais e/ou coletivas, mas podem 
sucumbir ao materialismo. 
  Netuno em aquário ( nascidos em 1998, 2000 e 2011). Este grupo é bastante 
desenvolvido espiritualmente e basicamente rebeldes. Tiveram vidas passadas muito livres e 
confusas. Nessa vida, poderão usar da grande inspiração interior que possuem para traz novas 
tecnologias ao planeta.  
  Por exemplo, se a pessoa tem júpiter em áries ( nascidos em  1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 1999 ) é realmente uma pessoa muito positiva, otimista e cheio de alegria de 
viver. Pode ter tido abundância material e física no passado, mas exposto isso de forma 
arrogante. Nessa vida deve aprender antes de tudo a ser uma pessoa generosa. É uma pessoa de 
sorte, mas tende  a querer que as coisas aconteçam de forma fácil e a esperar mais do que agir. 
Em vidas passadas foi uma pessoa ativa, corajosa e aventureira.  
 Júpiter em touro (nascidos em  1917, 1929,  1941, 1953, 1965,  1977, 1989, 2000) indica 
que a pessoa teve facilidade material , mas traz alguns traços de arrogância e materialismo para 
essa vida. Pode ter problema de peso ou  certa carência afetiva.  
 Júpiter em gêmeos ( nascidos em 1918,  1930, 1942, 1954,  1966, 1978 ) indica que a 
pessoa foi inteligente no passado e possui um carma positivo com irmãos. Nessa vida deve 
buscar ampliar seus conhecimentos.  
 Júpiter em câncer  ( nascidos em 1919, 1931, 1943, 1955,1967, a partir de 28/02/1979,    
1990 )  é uma posição excelente, denotando pessoas que trabalharam bastante em prol de suas 
famílias no passado. O único aspecto negativo é um certo conservadorismo ou  arrogância no 
trato com pessoas fora da família.  
 Júpiter em leão ( nascidos em 1920, 1932, 1944, 1956, a partir de 27/02/1968,  a partir de 
27/02/1979, 1991) é uma posição esplendorosa, mostrando autoridade espiritual, abundância 
física e material. O relacionamento com o pai é carmicamente positivo e a pessoa tem bastante 
chance de subir na vida.  
 Júpiter em virgem ( nascidos em 1921, 1933, 1945, 1957, até 26/02/1968,  1980, 1992) 
mostra uma pessoa que não soube servir os outros. Pode haver alguns problemas cármicos com 



irmãos ou parentes porque a pessoa foi autoritária com eles no passado. Nessa vida trabalhará 
bastante e pode ter alguns problemas de saúde.  
 Júpiter em libra ( nascidos em 1922, 1934, 1946, 1969,  1981, 1993 ) é uma posição 
muito boa, pois a pessoa buscou o equilíbrio no passado. Houve felicidade conjugal, mas a 
pessoa pode não ter valorizado o parceiro ou  buscado um casamento economicamente 
vantajoso. Nessa vida, contará com vários recursos a sua disposição e tem chance de crescer 
profissionalmente.  
 Júpiter em escorpião ( nascidos em 1923, 1935, 1947, 1958, 1970, 1982,  1994) indica 
que você usou de magia negra ou de algum tipo de intimidação mágica para ganhar poder sobre 
uma comunidade. Possui sabedoria, mas deve aprender a utilizá-la para si mesmo.  
 Júpiter em sagitário ( nascidos em 1924, 1936,  1948, 1959, até 29/02/1960,   1971, 1983, 
1995) indica que você foi um grande aventureiro no passado. Viajou bastante, conheceu muitos 
povos, dominou várias línguas estrangeiras e pode ter sido um chefe religioso. Essas 
experiências passadas o dotaram de muita sorte e facilidade em  se comunicar com os outros. 
Nessa vida, pode ter muito sucesso profissional , mas o lado sentimental pode sofrer porque as 
suas expectativas são muito grandes.  
 Júpiter em capricórnio (nascidos em 1925, 1937, 1949, 1961, 1972, 1984, 1996) mostra 
que você é uma alma antiga mas que traz carma político, pois pode ter abusado do poder que 
tinha no passado. Há problemas mal resolvidos com seu pai, pois podem ter disputado o poder 
no passado. Nessa vida, trabalhará arduamente para conquistar a segurança financeira que 
almeja, mas deve tomar cuidado com seu orgulho.  
 Júpiter em aquário (nascidos em 1926, 1938, 1950, 1962,  1973, 1974,  1985, 1997) 
indica que você trabalhou para o bem-estar de  uma comunidade, trazendo portanto um carma 
positivo de amizades e projetos. Nessa vida, terá excelentes amizades que ajudarão a subir na 
vida. No entanto, deve aprender a botar em prática seus sonhos  idealistas.  

Júpiter em peixes (nascidos em 1915, 1927, 1939, 1951,   1963, 1975, 1986, 1987, 1998)  
indica ligação com a Igreja e mal uso dessa ligação espiritual para ganhar mais poder  sobre uma  
comunidade.  Assim, nessa  vida deverá se dedicar ao próximo, talvez como médico, enfermeiro 
ou em alguma atividade criativa, como as artes. Terá chance de subir na vida, mas deve tomar 
cuidado para não voltar a julgar os outros de acordo com sua percepção  da vida. 

 
 Drew Barrymore é uma pisciana do 1º decanato com Netuno em Sagitário e Júpiter em 

Peixes 
 
2º decanato ( nascidos entre 02/03 e 11/03) 
 
  Este decanato é regido pela lua, dotando este grupo de uma ligação forte com a mãe e 
com as mulheres em geral. Há carma de maternidade e em vidas passadas podem ter sido 
mulheres. Nessa vida, são talentosos no lar e basicamente caseiros. Possuem uma memória 
extraordinária e deveriam usar de seus talentos artísticos para subirem na vida. No entanto, 
podem ser mais sonhadores do que realizadores.  
  Se a lua estiver em câncer, escorpião e peixes , pode haver mediunidade e excesso de 
sensbilidade. Podem ser sexualmente magnéticos e possuir  fraqueza para a bebida. São poetas e 
excelentes conselheiros. 
  Se a lua estiver em áries, leão e sagitário, há dramaticidade e possibilidade de serem 
ótimos atores. Também podem ser muito sonhadores e terem dificuldade em colocar na prática 
os sonhos.  



  Se a lua estiver em touro, virgem e capricórnio, este é um pisciano mais prático e mais 
realista. Possui talento para as finanças e pode subir na vida.  
  Se a lua estiver em gêmeos, libra ou aquário, este é um pisciano mental e  analítico. 
Com certeza adora aprender e pode ser um bom escritor ou professor.  
 

Jon Bon Jovi é um pisciano  do 2º decanato com Lua em Capricórnio. 
 
3º decanato (nascidos entre 12/03 e 21/03)  
 
  Este decanato é regido por plutão e por marte, dotando estes piscianos de muita 
intensidade emocional. Em vidas passadas cometeram muitos erros, mas agora estão em uma 
fase de grande depuração. Os tormentos emocionais que trazem podem fazê-los resvalar para as 
drogas, para o sexo desenfreado e para a bebida. Devem buscar o autoconhecimento e o 
equilíbrio emocional. Por outro lado, são  muito intuitivos e psíquicos. Dão excelentes curadores 
e médiuns. 
  Plutão em câncer ( entre 1915 e 1938). Este grupo possui muitos tormentos emocionais, 
conflitos familiares e maternais. Algumas pessoas perderam suas famílias na 1ª e na 2ª Guerra 
Mundial e/ou passaram por grandes dificuldades nessa época. Pelo lado positivo, são muito 
intuitivas, têm capacidade para ganhar dinheiro e podem ser excelentes administradores.  Em 
vidas passadas, participaram de muitos eventos históricos e podem ter tido o poder nas mãos. 
Algumas foram iniciadas e usaram mal o poder mágico que adquiriram.  
  Plutão em leão ( nascidos entre 1939 e 1957) . Estas pessoas são  dinâmicas , criativas 
ainda que um tanto manipuladoras. Também são teimosas e no passado utilizaram mal do poder 
que possuíam. A relação com  os filhos é muito cármicas, pois é certo que não foram bons pais 
no passado.  O carma é realmente relacionado com o sexo e com filhos. Devem ser bons pais e 
aprender a serem menos manipuladores quanto ao dinheiro.  
  Plutão em virgem ( nascidos entre 1958 e 1971) . Este grupo é altamente cármico 
porque em vidas passadas  exploraram  o trabalho alheio e utilizaram mal do poder social e/ou 
político que possuíam . Portanto, nessa vida, podem passar por muitas mudanças no setor social 
e profissional. São excelentes terapeutas e podem trazer novos valores para a sociedade.  Nessa 
vida, eliminarão o carma servindo à sociedade e ajudando os desfavorecidos.  
  Plutão em libra ( nascidos entre 1972 e 1983).  Este grupo possui  carma de 
relacionamentos, pois em vidas passadas foram péssimos cônjuges. Podem ter sido fiéis, mas 
eram muito possessivos e ciumentos. Isso significa que podem ter ocorrido alguns crimes 
passionais. Nessa vida, buscam o equilíbrio nos relacionamentos e procurarão ser menos 
dominadores quanto ao sexo oposto.  
  Plutão em escorpião ( nascidos entre 1984 e 1994). Este grupo é tremendamente 
intuitivo e desenvolvido psiquicamente. Foram grandes bruxos e iniciados no passado. Por isso, 
nessa vida possuem muito carma a depurar na área do sexo, do dinheiro e da manipulação 
política. Foram possessivos e ciumentos. Podem ter atormentados seus parceiros e filhos. Nessa 
vida, podem transformar a sociedade, mas deveriam evitar sociedades secretas e trabalhos 
suspeitos. 

  Plutão em sagitário ( nascidos entre 1995 e 2007). Este grupo é mais calmo que o 
anterior e possuem um grande interesse por religiões e por filosofias de vida. Eles amam a 
natureza porque em vidas passadas podem ter sido conquistadores de terra. Alguns podem ter 
sido pouco ecológicos e por isso terão como missão proteger o meio ambiente e oferecer casa e 
cuidados para os menos favorecidos. 



  Se Marte estiver em áries, leão ou sagitário você é um pisciano com muita garra. Pode 
se destacar como desportista ou como Personal Trainer. Em vidas passadas foi homem e pode ter 
participado de algumas guerras religiosas. Marte em sagitário lhe dá um pouco de instabilidade, 
porque você teve vidas passadas muito livres. Pode ter trabalhado com cavalos ou utilizado deles 
em seu trabalho.  
  Marte em câncer, escorpião ou Peixes, lhe dá muita sensibilidade psíquica. Você pode 
ser médium ou muito sensível. É certo que você deva procurar profissões em que possa ajudar e 
curar os outros. Em vidas passadas, teve muitos sofrimentos emocionais, por isso pode ser um 
excelente psicoterapeuta.  
  Marte em Gêmeos, Libra ou Aquário acrescentam um pouquinho de racionalidade ao 
seu excesso de sentimentalismo. Isso ocorre, porque em vidas passadas buscou se instruir e 
aprofundar seus conhecimentos. Nessa vida, deve buscar uma profissão ligada ao ensino, à 
informática ou à comunicação. Tendo Marte em Libra, você teve relacionamentos muito 
românticos mas confusos no passado. Nessa vida, pode vir a reencontrar o parceiro passado. 
Marte em Aquário indica vidas muito libertárias e artísticas. Provavelmente você foi um 
revolucionário ou rebelde.  
  Marte em touro, virgem ou capricórnio lhe dão estabilidade emocional. No passado foi 
materialista e trabalhou muito . Nessa vida, tem tudo para dar certo, mas deve deixar seu 
conservadorismo de lado.  
 

Liza Minelli é  uma pisciana do 3º decanato com  Marte em Câncer e Plutão 
em Leão. 

 
PEIXES E OS RELACIONAMENTOS 
 
 
  Pode-se ver se o relacionamento do pisciano com os amigos, namorados, familiares é de 
alguma outra vida através da comparação dos signos. Isto porque cada signo influencia uma área 
da vida do pisciano. Assim um amigo de aquário, é bem provável que sejam velhos conhecidos, 
porque aquário cai na casa 12 do pisciano que é a casa do carma, do passado. 
 
Peixes X Libra 
 
  É um relacionamento cármico porque libra cai na casa 8 do pisciano. Esta é a casa das 
questões profundas e ocultas do passado, da morte e das transformações. No passado houve 
competição ou rivalidade, apesar de se gostarem. Nessa vida, o libriano estará em posição de dar 
bastante apoio moral e financeiro ao pisciano. Apesar de que este se sinta um tanto limitado pelo 
pisciano. 
 
Peixes X Gêmeos 
 
            É um relacionamento cármico familiar, ou seja no passado, fizeram parte da mesma 
família. O geminiano deve ter perturbado a vida do pisciano e havia divergência de idéias. Nessa 
vida, o geminiano oferecerá bastante apoio emocional ao pisciano e será o que mais o 
compreenderá. 
 
Peixes X Sagitário 
 



         No passado o sagitariano exercia alguma autoridade sobre o pisciano, podendo ser de 
cunho profissional ou familiar. Nessa vida o sagitariano influenciará o destino do pisciano, 
podendo abrir-lhes as portas da profissão.  
 
Peixes X Virgem 
 
        Foram sócios ou casados no passado. Nessa vida pode haver divergências, mas a tendência 
é que o relacionamento melhore. No início podem se antipatizar. 
 
Peixes X Áries 
 
       No passado, o ariano ajudou bastante o pisciano, mas este não reconheceu seus esforços. 
Nessa vida o ariano tenderá a cobrar a atenção e a admiração do ariano. Apesar disso, o ariano 
pode sentir que o pisciano é um fardo na vida dele. Mesmo assim, é um relacionamento que leva 
a um grande crescimento interior de ambas as partes. 
 
Peixes X Capricórnio 
  Antigos amigos que se reencontram. No entanto o capricorniano pode Ter dominado os 
projetos de vida do pisciano, impondo seus pontos de vista. Nessa vida deve aprender a dar apoio 
emocional e deixar o pisciano seguir seus sonhos.  
 
Peixes X Touro 
  Relacionamento fraternal, podendo haver muita simpatia mútua. No entanto, será um 
relacionamento possessivo e apegado, o que pode entravar o crescimento do pisciano.  
 
Peixes X Cêncer 
  Relacionamento envolvendo filhos, amores, jogos e criatividade. No passado o pisciano 
recebeu bastante do canceriano nessa área e por isso se sente muito à vontade com ele, 
principalmente para revelar seus sentimentos profundos.  
 
Peixes X Leão 
  Relacionamento envolvendo serviço e caridade. O leonino esnobou os desejos 
pisicianos, podendo tê-lo usado em seus projetos pouco honestos. Nessa vida, devem buscar 
estimular a criatividade em vez da competitividade.  
 
Peixes X Peixes 
  Dois sonhadores que se encontram novamente ! Ambos estão terminando um ciclo de 
vida, por isso podem se ajudar mutuamente.  Às vezes  ocorre em relacionamentos que possuem 
um aspecto espiritual.  
   
 

Provável Profissão Em Vidas Passadas: 
 
Trabalhos que envolvam sensibilidade e intuição: Ator de Teatro, Vidente, Médium, 
Comediante, Músico, Pintor, Médico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fotógrafo, 
Perfumista, Vendedor de Tabaco e de Bebida, Cafetão, Marinheiro, Pirata, Oficial 
da Marinha.  Atividades Femininas: Cartomantes, Videntes, Donas-de-casa, Atriz, 
Vendedora, dentista,  Curandeira, enfermeira, parasita social.  



                                                   
 

 
CONCLUSÃO 

 
 
 O estudo de vidas passadas através do mapa astral é bastante complexo , havendo outras 
variáveis que nos ajudam a elucidar  ainda mais as informações contidas no signo solar.  
 Assim, um astrólogo pode analisar os nodos da lua para ver a missão da vida atual e as 
dívidas ou talentos que se traz. Também pode analisar os aspectos formados entre os planetas, de 
modo que a oposição, a conjunção e a quadratura nos mostram de forma clara os desafios e as 
oportunidades com os quais a pessoa tem de lidar.  
 Outra técnica é notar se há planetas retrógrados e os aspectos que estes formam. Notar 
principalmente os aspectos separativos3, pois estes indicam defeitos ou conflitos com os quais a 
alma está acabando de  passar. Notar os aspectos aplicativos4, pois estes mostram o que nosso 
carma ou darma5 nos traz. Aspectos aplicativos como o sextil, trígono indica que a alma tem a 
possibilidade de passar por fases positivas e maior abertura de caminhos. Agora, aspectos de 
quadratura, oposição, algumas conjunções6 e o quincunce podem trazer períodos de grandes 
adversidades, duros ensinamentos e poucas oportunidades. No entanto, são sob estes aspectos 
que o verdadeiro caráter do homem se mostra.  
 O caminho do autoconhecimento é longo e demorado, mas o homem que não se conhece 
está aberto a todas as manifestações negativas da alma e do espírito. Por isso, procurar seus 
talentos e compreender a sua missão de vida é essencial para a felicidade do seu eu íntimo.  
 Assim, esperamos que este livro tenha aberto uma pequenina estrada em seu longo 
destino.  
 e-mail para contato: elainestrela@aol.com 
 Consultoria através do site: www.sabesabe.com.br sob o nome de “ elainestrela” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Aspecto no qual um planeta mais rápido está saindo do aspecto formado com um lento. Exemplo: sol a 10º de 
aquário em quadratura com urano a 8º em escorpião. Este é um aspecto separativo porque o sol formou o aspecto 
perfeito da quadratura há dois dias do nascimento, quando se encontrava a 8º de aquário.  
4 É oposto do separativo. Vamos supor que o sol estivesse a 7º de aquário e urano em escorpião a 8º. Este seria um 
aspecto aplicativo, porque o sol está caminhando para o aspecto perfeito com urano. Evidenciaria, por exemplo, 
algum tipo de problema cármico quando a pessoa tivesse um ano de idade.   
5 O darma ou darman é uma ação produzida no presente ou no passado imediato que nos traz um retorno 
frequentemente positivo. É uma boa ação recebida geralmente fruto de uma mudança interior.  
6 A conjunção é um aspecto variável, podendo ser positivo quando realizado entre planetas harmônicos ou negativos 
entre planetas desarmônicos. Exemplo de planetas harmônicos entre si: lua-vênus, sol-júpiter. Desarmônicos: Sol-
urano, marte-saturno, sol-saturno.  
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