MAPA NATAL DE Y.V.
NASCIMENTO EM xx.xx.19xx ÀS 17 HORAS EM ...

O horóscopo de uma pessoa é um mapa dos céus, formado num determinado
momento do tempo – aquele no qual ela respirou pela primeira vez e começou
sua vida fisiológica independente da mãe. O mapa é desenhado com a Terra
ao centro, tendo o Sol, a Lua, e os planetas situados no céu em relação à
Terra.
Inicialmente, vamos analisar a posição do Sol no momento de seu nascimento,
que determina o chamado signo solar. O signo solar define a nossa essência
interior mais profunda.

Seu signo solar é Capricórnio, um signo regido pelo elemento terra, de
qualidade cardinal. A terra traz pragmatismo e cuidado, enquanto a
cardinalidade apresenta iniciativa e atividade empreendedoras. Por isso há
uma paciência determinada em Capricórnio, o conhecimento de que a
realização acontecerá na plenitude dos tempos.

OS PLANETAS E OS QUATRO ELEMENTOS
Todos nós temos, em nossa carta natal, planetas e estrelas fixas distribuídos
ao longo das 12 casas e dos 12 signos do zodíaco.
Em sua carta natal predomina o elemento terra e as qualidades cardinal e
mutável.

Com um excesso de terra no mapa a pessoa pode tender à gula, à cobiça e à
sensualidade exacerbada, negligenciando as qualidades equilibradoras da
sensibilidade e da compaixão. Em casos extremos, pode ficar gananciosa,
exigente e meticulosa em excesso.
Quando tem muitos planetas em signos cardinais, a pessoa pode ser mais
facilmente impressionável pelo meio ambiente e por condições específicas à
sua volta do que uma pessoa com um número maior de planetas fixos. Tem
dificuldade em dizer não e, muitas vezes, tem de aprender a cuidar de si pelo
caminho mais difícil.
Você se mostra mais como um espelho sensível e exageradamente receptivo
aos outros do que as pessoas com a maioria dos planetas em signos fixos. Seu
maior desafio é aprender a discriminar as emoções que lhe pertencem,
daquelas projetadas em você pelas outras pessoas.

A predominância da qualidade mutável pode torná-la muito flexível, abrindo
mão de seus desejos e necessidades, para adaptar-se aos desejos e
necessidades dos outros. O desafio nesse caso é focalizar-se mais nas

próprias necessidades e seguir um caminho produtivo para si. A qualidade
mutável em excesso descreve ainda um desejo inato de mudança.

AS CASAS
As doze casas do zodíaco são sempre contadas no sentido anti-horário. Elas
representam áreas da vida ou campos de experiência que recebem um foco
particular dos planetas naquela casa ou do planeta que rege o signo onde a
casa se localiza. Existem três casas da individualidade (I, V e IX), três casas do
plano material (II, VI e X), três casas do plano social e dos relacionamentos (III,
VII e XI) e três casas do plano emocional (IV, VIII e XII).
CASA I - É denominada casa do Ascendente e define como agimos para
marcar nossa identidade frente às pessoas. O signo onde ela está localizada
define nossa personalidade exterior, a face que mostramos para o mundo.
O seu ascendente encontra-se no signo de Gêmeos, regido pelo elemento ar.
Este ascendente faz de você uma pessoa comunicativa, falante, espirituosa,
ágil e alegre. A expressão das idéias é facilitada pelo regente do signo que é
Mercúrio, o planeta da comunicação. Mas é preciso evitar os aspectos
negativos de Gêmeos que podem torná-la exageradamente excitável e com
dificuldade de concentração.
CASA II- Esta casa está relacionada à nossa segurança material, ela revela
como devemos buscar essa segurança, os caminhos mais adequados e as
posturas que facilitarão essa busca, de acordo com o signo que rege a casa.
A sua casa dois encontra-se no signo de Câncer, que é regido pelo elemento
água e tem como regente a Lua, símbolo do feminino maternal, da
sensibilidade, da imaginação e da fantasia. Isto indica que a sua segurança
material poderá advir de atividades em que você exerça estas qualidades e que
incluem atividades como: terapeuta familiar, professora, historiadora, dona de
antiquário (já que Câncer tem forte ligação com o passado e a família), dona de
restaurante, pois Câncer se relaciona com a nutrição, tanto emocional quanto
física, e outras atividades onde a imaginação, a fantasia e a expressão
emocional estejam presentes.

CASA III – Está relacionada à nossa forma de comunicar-nos com o meio
ambiente próximo, irmãos, vizinhos.
A sua casa três encontra-se no signo de Leão, signo regido pelo elemento
fogo, o que indica que no relacionamento com as pessoas próximas você tende
a demonstrar calor, generosidade, sabedoria, criatividade, coragem,
autoconfiança, e magnetismo. Mas deve estar atenta para os aspectos
negativos de Leão que são: a arrogância, a presunção e o autoritarismo.

CASA IV – Esta casa revela como agimos a nível emocional no âmbito da
família, e nossos condicionamentos emocionais determinados, geralmente,
pela figura paterna.

Você possui esta casa no signo de Libra. Libra, um signo de ar nessa casa do
emocional dá uma natureza voltada para a busca do equilíbrio, da harmonia e
da imparcialidade no âmbito do lar. Porém, a casa quatro em Libra dá também
uma tendência à indecisão, que a paralisa e impede de realizar escolhas, por
medo de errar, principalmente quando estas escolhas estiverem relacionadas
ao lar ou a família.
Urano está presente nesta casa. A colocação sugere mudanças de residência,
muitas vezes repentinas. O lar e as circunstâncias familiares são incomuns e
muitas vezes pode haver atrito no que se refere às tradições, pois você tende a
ser rebelde e inconformista com restrições a sua liberdade.
Plutão, planeta das transformações profundas, está igualmente presente em
sua quarta casa. A presença deste planeta indica que o ambiente doméstico
pode ser explosivo ou ter circunstâncias que a obriguem a uma grande
transformação. A família tende a ser psicologicamente muito importante e há
uma profunda necessidade de investigar os efeitos das tradições e das raízes.
CASA V – É a casa da auto-manifestação criativa, dos talentos, do romance, e
dos filhos.
A sua quinta casa encontra-se em Escorpião. O signo de Escorpião, ligado ao
elemento água, como regente dessa casa lhe dá uma natureza emocional
intensa, mas com dificuldade de exteriorização. Há ciúmes e desejo de posse,
porém estes sentimentos são vividos intimamente, e raramente revelados.
É necessária grande atenção para não sucumbir ao lado negativo do signo que
traz à tona o desejo de vingança ou a necessidade de controlar o outro através
de recursos como a sexualidade, a magia, etc.
No relacionamento com os filhos, haverá emoção e sentimentos intensos, mas
também pode estar presente a necessidade excessiva de controle.
Júpiter está presente nesta casa. A colocação em Escorpião traz uma
necessidade intensa e séria de compreender os mistérios mais profundos da
vida e penetrar para além da superfície dos ensinamentos e dos dogmas. O
desejo de poder, riqueza e controle dos outros pode ser aumentado.
Na quinta casa a presença de Júpiter faz com que a autoexpressão criativa, o
esporte, a recreação, o romance, tragam felicidade e diversão e muitas vezes
também boa sorte. Prazer e benefícios podem advir das crianças.

CASA VI – Esta casa está relacionada à sua ação no trabalho cotidiano, à
forma como você se relaciona com os outros em seu meio ambiente
profissional.
A sua sexta casa também encontra-se no signo de Escorpião, que é regido
pelo elemento água. Esta colocação indica que você, no ambiente de trabalho,
tende a ser sensível do ponto de vista emocional, demonstrar profundidade e
tenacidade nas ações. Mas precisa compreender profundamente o que tem de
ser feito, e pode vivenciar dificuldades e conflitos num nível bastante intenso e
secreto, sem demonstrar o que ocorre em seu interior. O lado negativo de
Escorpião, que é a tendência a ser implacável, desconfiado, vingativo, e

desejoso de poder, também pode manifestar-se, trazendo dificuldades na área
profissional.
A Lua está presente nesta casa, porém já no signo de Sagitário. A colocação
confere uma extroversão natural, uma natureza emocional cálida, mas que
algumas vezes pode ser aplicada de modo indiscriminado, sem pensar.
Na sexta casa a Lua faz com que o trabalho de qualquer tipo seja importante e
há uma necessidade de ser útil aos outros. É provável uma preocupação com
saúde, higiene e dieta.

Netuno, presente nesta casa indica uma ação no trabalho mais imaginativa e
altruísta do que prática. É difícil para você concentrar-se na sua atividade e o
ambiente de trabalho pode ser confuso.

CASA VII – A sétima casa é denominada a casa das parcerias, e indica como
você age no relacionamento com parceiros, seja no campo afetivo ou em
empreendimentos profissionais.
Sua casa sete encontra-se no signo de Sagitário. Isto revela que sua ação nos
relacionamentos e parcerias tende a ser otimista, entusiástica, sincera, sábia,
independente e justa. Júpiter, o regente de Sagitário, que rege a expansão dos
horizontes para fora de nossas fronteiras, confere-lhe a possibilidade de
casamento ou parcerias de trabalho com estrangeiros.
É necessário ficar atenta ao lado negativo de Sagitário e evitar exagero,
imprudência e falta de “tato” na hora de emitir opiniões sobre as pessoas, para
evitar mágoas, principalmente no relacionamento afetivo.
Seu Sol natal se encontra nesta casa. Isto significa que é nesta área da vida
que sua energia mais será aplicada.
Vênus está presente nesta casa, porém já no signo de Capricórnio, o que faz
com que você leve os relacionamentos seriamente e embora isto não iniba o
envolvimento, pode diminuir o prazer.
Com Vênus nesta casa, os relacionamentos pessoais íntimos são importantes
e o parceiro poderá ter dotes artísticos, ser belo ou lhe oferecer vantagens
financeiras. A vida social tende a ser ativa. A satisfação e o prazer derivam do
compartilhar o maior numero possível de atividades com o parceiro.
CASA VIII – Esta é a segunda das casas do plano emocional e fala daquilo que
você necessita para sentir-se segura emocionalmente. É também a casa da
sexualidade, e das transformações interiores mais profundas.
A sua oitava casa encontra-se no signo de Capricórnio. A casa oito em
Capricórnio indica que a segurança e a estabilidade material são essenciais
para que você se sinta segura emocionalmente. Pode haver rigidez, repressão
e desconfiança na vivência da sexualidade, mas predomina o senso de
responsabilidade. As lições são aprendidas através da experiência das
relações emocionais mais profundas e do envolvimento com os sentimentos
dos outros.

Mercúrio está presente nesta casa. A colocação em Capricórnio lhe confere
uma abordagem mental eficiente, pratica e estruturada, que pode dar uma
impressão de fria eficiência à comunicação. Mas falta imaginação a uma
mentalidade tão séria que tende ao ceticismo.
Na oitava casa, Mercúrio traz interesse em assuntos mais profundos e
misteriosos – psicologia e ocultismo. A comunicação com o outro nas relacções
intimas será intensa e penetrante.

CASA IX – Ela indica o que você precisa aprender para reafirmar sua
identidade no mundo. É a casa da filosofia, da religião, dos valores éticos que
regem nossa vida.
A casa nove em Aquário revela que você reafirmará a própria identidade no
mundo através de ações que tenham como base o sentimento de humanismo,
fraternidade, igualdade, e o objetivo de agir em favor do coletivo.
Marte está presente aqui. A colocação em Aquário confere poder dinâmico
incomum, mas pode gerar um comportamento excêntrico. Você pode lutar por
causas e questões sociais ou inspirar outras pessoas a fazê-lo. Ou pode
precisar expressar sua inventividade de uma maneira mais individualizada.
Na nona casa, Marte geralmente cria uma viajante entusiasmada, pois há uma
necessidade incessante de aventura. Opiniões são mantidas fortemente,
geralmente com fervor religioso.

CASA X – Esta casa é a terceira do plano material e revela o que você precisa
aprender para obter o reconhecimento do mundo aos seus esforços, no que diz
respeito à carreira profissional.
A casa dez no signo de Áries indica que sua ação no âmbito da carreira deve
ser independente, corajosa e determinada. O ideal seria um trabalho
autônomo, ou uma atividade em que você exercesse uma posição de liderança.
È preciso atenção para evitar os aspectos negativos do signo, como a
impaciência, a impulsividade e a agressividade, na busca de seus objetivos.

CASA XI – Esta casa é a terceira do plano social e relacionamentos e é
chamada a casa dos amigos. Revela aquilo que você busca para sentir-se
segura nas amizades que estabelece e também seus planos e objetivos de
vida.
A casa onze em Touro, um signo fixo, regido pelo elemento Terra, revela que
você busca relacionamentos de amizades estáveis e que muito prazer pode
advir de reuniões com amigos e grupos associados, principalmente se estes
encontros estiverem ligados a atividades artísticas e culturais. Momentos
agradáveis junto à natureza também podem ser desfrutados em companhia
dos amigos. Planos e objetivos de vida tenderão a estar relacionados com a
busca de estabilidade e segurança materiais.

CASA XII – A última das casas do zodíaco trata de nosso inconsciente, do
psiquismo, das lições a serem aprendidas a nível emocional.
A casa doze no signo de Touro revela a necessidade de você desenvolver a
paciência, a tranqüilidade e a tenacidade para conquistar seus sonhos. É
preciso estar atenta para conter a ambição exagerada, a possessividade, a
obstinação e a teimosia, aspectos negativos do signo.

INDICADORES DE SAÚDE NO MAPA

ASCENDENTE GÊMEOS
O ascendente Gêmeos descreve uma pessoa com necessidade de excitação e
estímulos mentais. Sua linguagem corporal também é vital e energética, e
tende a ser uma pessoa falante e curiosa. Quando a vida traz preocupações,
tédio, ou está pouco estimulante, a tensão pode dirigir a energia para dentro e
criar problemas na área dos pulmões.
A tensão pode manifestar-se como fraqueza nos braços ou em qualquer das
partes pares do corpo. A fraqueza nos olhos, nos membros ou órgãos duplos
pode fornecer à pessoa com ascendente Gêmeos, uma pista de que é
necessário introduzir mais estímulos externos em sua vida.
Você pode precisar distanciar-se de uma situação para poder desenvolver um
ponto de vista mais objetivo. O tédio, a fadiga mental ou a privação excessiva
de estímulos mentais podem resultar numa falta de energia muito grande,
deixando-a impossibilitada de combater doenças como a bronquite ou
resfriados. As preocupações devem ser trazidas para o primeiro plano e
substituídas por soluções excitantes e mentalmente estimulantes.
ESCORPIÃO NA SEXTA CASA
Quando Escorpião encontra-se na sexta casa, que também rege a saúde, o
nível de energia pode ser atômico e dinâmico, pois está relacionado com o
poderoso planeta Plutão.
Essa energia enfatiza a necessidade da pessoa com essa configuração
trabalhar numa área onde possa estar em contato com um grande número de
pessoas, ou onde seu nível de eficiência, elevado e especial, seja necessário
para gerar grandes acontecimentos. Com Gêmeos no ascendente, quando
trabalha em áreas que lhe permitam utilizar sua inteligência rápida, consegue
ser particularmente eficiente.
Plutão rege os ovários e as gônadas. Essas são as partes do corpo que ficam
sob pressão quando a energia dinâmica descrita por Plutão não é canalizada
para áreas onde possa ter importância para a humanidade. Se a pessoa com
essa configuração natal toma conhecimento de sua capacidade de trabalhar
num nível superior de consciência, começa a abandonar situações profissionais
de manipulação, ou de estagnação e começa a dirigir-se para áreas onde
possa ser de fato potente.

A necessidade de ir além do limite para crescer, requerida por essa
combinação particular do signo ascendente e da sexta casa, é a recusa em
negociar seus princípios e a decisão de não trabalhar com o objetivo de
gratificação superficial.

MISSÃO DE VIDA
O eixo casa dez -casa quatro é o ponto no mapa natal que define aquilo que
chamamos missão de vida. A casa dez indica como você deve agir para
realizar sua missão de transmitir às outras pessoas uma determinada lição.
No seu caso, a casa dez encontra-se em Áries, o que indica que você precisa
agir com determinação e coragem para correr riscos, lançando-se a novos
desafios. Também é necessário que você desenvolva a paciência e o controle
da impulsividade, para a realização de sua missão, que consiste em estimular
as outras pessoas a desenvolver as qualidades típicas de Libra como: o
equilíbrio nas relações, a diplomacia, a imparcialidade nos julgamentos, o
senso de justiça, e vencer a principal dificuldade do signo, que é a indecisão.

ASPECTOS CÁRMICOS

NODOS LUNARES
Os nodos lunares são pontos que simbolizam, não um ponto astrológico
qualquer, mas a relação entre Terra, Lua e Sol. São definidos pela interseção
entre as órbitas, formando dois pontos opostos denominados Nódulo Norte e
Nódulo Sul.
Para a astrologia cármica, representam as principais chaves para o
entendimento de cada vida como parte de um tecido contínuo. Revelam o
projeto de vida do ser humano e definem as lições cármicas que ele escolheu
para receber nesta vida.
Os padrões de comportamento mais profundamente arraigados de cada
pessoa são o resultado de centenas ou milhares de anos de trabalho sobre si
mesmo. Eles são representados no mapa através do signo onde está
localizado o Nódulo Sul.
O Nódulo Norte representa uma nova experiência ainda não tentada. Num nível
muito profundo do seu ser a pessoa sente um direcionamento que a incita a
cumprir seus objetivos apesar dos obstáculos.
Em sua carta natal o Nódulo Norte localiza-se no signo de Peixes, na nona
casa natal.
Em sua carta natal o Nódulo Norte localiza-se no signo de Peixes e seu oposto,
o Nódulo Sul, em Virgem. Esta é a posição nodal mais difícil de se lidar no

campo da consciência. Aqui, como resultado de muitas vidas, você começará a
perceber sua própria rigidez. Estará consciente de seus esquemas e o quanto
eles a magoam, mais ainda assim acha difícil deixá-los.
Em vidas anteriores você viveu na consciência de um universo limitado, onde
tudo estava bem estruturado. Agora é confrontada com a consciência de que a
verdade se estende além do que seus sensos finitos podem medir ou mesmo
perceber.
Será inevitavelmente confrontada com situações, circunstâncias e eventos que
a forçam a renunciar a seu apego ao plano físico. Você ainda busca ordem. De
fato sua necessidade de organização rígida é tão forte que desenvolve
problemas médicos no centro do corpo por personalizar uma rigidez que
aumenta a tensão nos órgãos internos.
Constantemente suprime os desejos para fazer o que lhe parece apropriado,
pois gostaria de manter uma imagem de respeitabilidade. Precisa aprender a
mergulhar nas águas da Consciência Cósmica e nesse batismo de pensamento
pode verdadeiramente experimentar um novo nascimento.
Através do Nódulo Norte em Peixes precisa aprender a Fé. Quando parar de
separar o mundo em pequenos compartimentos ordenados, alcançará seu
primeiro vislumbre da Consciência Universal. Finalmente, alcançará a
compreensão de que Tudo é Um e Um é Tudo. Passará por experiências que a
forçarão a ser mais compassiva.
De tempos em tempos sua notável intuição revela para você a misteriosa
essência da vida, embora as lembranças de encarnações passadas de sua
praticidade virginiana motivem dúvidas a cada ponto.

O Nódulo Norte na nona casa indica que seu maior crescimento chegará,
quando aprender a fazer a transição cármica da mente inferior para a superior.
Precisa aprender como constantemente alargar seus interesses, a fim de que
seu campo de conhecimento não seja limitado pelas exigências de seu círculo
de relacionamentos.
Viajar a ajuda a ampliar sua perspectiva e você encontrará seu maior sucesso
longe do seu local de nascimento. Para algumas pessoas com esta posição de
Nódulo, a vida será muito influenciada por um estrangeiro.
Através do Nódulo Norte na nona casa, um enorme crescimento espiritual é
possível, uma vez que você tenha aprendido como afastar-se das dúvidas e
problemas de sua vida passada. Você precisa afastar sua mente de um mundo
finito e focalizá-la numa consciência infinita.

RODA DA FORTUNA
Esta é um ponto simbólico do mapa natal que define o “pote de ouro” no fim do
arco-íris, a felicidade que o ser humano pode e deve alcançar, mas resgatável
apenas depois que ele consegue alcançar o funcionamento de seus nódulos
lunares.
A Roda da Fortuna em sua carta natal está localizada no signo de Touro, na
décima primeira casa.
A RF em Touro faz com que você procure tudo o que é sólido e duradouro, e
não se importe com os prazeres efêmeros e superficiais. Você quer saber o
significado e a função de todas as coisas para poder construir um futuro
seguro. Sua alegria é baseada na habilidade em sustentar e desenvolver a
substância da vida.
Você precisa compreender que existe uma necessidade para que as coisas
sejam destruídas; essa destruição e términos são parte do processo criativo.
Sua parte no processo, se você quiser ser feliz, é continuar a formar alicerces
muito poderosos e significativos. A destruição deveria ser vista como
transformação.
Uma das maiores alegrias da RF em Touro é a obtenção do amor pessoal e de
sua expressão no plano físico. A sexualidade de Touro é sempre dirigida para a
construção de uma união significativa baseada em calor, sinceridade e
compromisso.
Você é feliz quando sabe para onde está indo. Sua habilidade para estabelecer
e sustentar modelos duradouros e significativos lhe trará sua maior felicidade.
Você sente prazer em saber que está construindo uma maior segurança dentro
de si mesma com a qual você e os outros podem contar.
O pote de ouro no fim de seu arco-íris pode ser comparado à chegada na terra
prometida. Após muitas experiências, você aprende a desistir da luta negativa
e a aceitar a existência bela, pacífica e amorosa que sempre desejou. Aqui,
muito é obtido mais pela entrega do que pela resistência.
A Roda da Fortuna na décima primeira casa está associada a visões de beleza
e desenvolvimento da humanidade e da criação. Essa é uma posição
verdadeiramente única, pois você está ciente da evolução do homem e sente
que “sabe com certeza” a meta final.
Você também é muito independente porque essa consciência a liberta dos
problemas diários e dos esforços da humanidade e a eleva para o “futuro
sempre presente”. Quer dizer, o futuro que existe “agora mesmo”, se apenas
pudéssemos vê-lo. Essa perspectiva, entretanto, não é facilmente aceita ou
compreendida por muitas pessoas.
A décima primeira casa aproxima as pessoas de mente iguais. Assim, essa
posição a levará a ter contato com pessoas brilhantes, inteligentes e um tanto
incomuns (pelos padrões da sociedade).

Você encontrará a ventura através de amigos que trazem alegria à sua vida e
iluminam a perspectiva e a imaginação com idéias e otimismo inspirado.
Também tenderá a gostar de sonhar a respeito do futuro da humanidade,
vendo a si mesma como catalizadora e produto daquele futuro.
O pote de ouro para essa posição da Roda da Fortuna é uma sensação de
maravilha e beleza e da satisfação que vem delas. A pessoa com a RF na
décima primeira casa torna-se alegremente e de boa vontade, o canal para a
verdade e a evolução de toda a humanidade e do planeta em que vive.

LILITH
Lilith, ou a lua negra, representa, segundo a astrologia cármica, o nosso lado
obscuro, sombrio, as tendências e impulsos negativos do ser, que tendemos a
esconder de nós mesmos e do mundo.
A casa em que se encontra Lilith sinaliza o momento em que podem ser feitas
escolhas erradas e que necessitam de harmonia para que a pessoa construa
algo de valor naquele setor. Alguns chegam a dizer que a casa onde está Lilith
pode apontar as frustrações e vulnerabilidades.
A posição de Lilith por signo evidencia as qualidades mais difíceis de cada um
deles. Em sua carta natal, Lilith encontra-se no signo de Leão, na casa dois, da
segurança material. Esta colocação traz uma tendência a viver o lado negativo
do signo, que são: a falta de de autoconfiança, o autoritarismo, o orgulho, a
arrogância, principalmente nesta dimensão da vida.

QUÍRON
Quíron é um grande asteróide posicionado no Cosmos entre os planetas
Saturno e Urano. Foi descoberto em 1977 quando, no mesmo ano, outras
importantes descobertas astronômicas foram feitas, Uma delas foi a dos anéis
de Urano.
Quíron era um centauro, metade homem, metade cavalo. Em uma das versões
do mito, ele se dedicava a curar outros centauros. Um dia, ao tentar curar um
centauro que fora atingido por uma flecha envenenada, ele feriu-se, e tornouse, depois disso, o curador ferido, capaz de encontrar cura para os outros,
menos para si.
No mapa astrológico, Quíron mostra uma área aonde temos tendência a repetir
os mesmos erros até que reconhecemos isso e passamos a nos conduzir
melhor. Não ficamos completamente curados, como ocorre no mito, e temos de
nos manter vigilantes para não retornar aos mesmos erros. Tal qual um viciado,
temos de renunciar completamente ao vicio e estar constantemente em
vigilância para não retomar o vício.

O mesmo ponto do nosso mapa que aponta um padrão repetitivo ou doloroso é
o ponto em que podemos atingir uma libertação, exercendo nosso livre arbítrio.

QUÍRON EM ÁRIES NA DECIMA CASA

Com Quíron em Áries, a expressão da vontade geralmente é bloqueada na
infância, devido a uma educação repressiva. Tende a acreditar que é incapaz
de tomar decisões próprias e de satisfazer seus desejos.
Em compensação, quando se trata de ajudar os outros, usa a intuição para
tomar a iniciativa certa no momento certo. Ao empenhar-se em alguma
atividade que lhe fortaleça o senso de identidade, pode tornar-se criativa.
É associada à crianças e à jovens, e quem tem Quíron neste posicionamento
pode servir de professor para os jovens. Poderá, também, sentir um grande
fascínio pela medicina holística.
Com Quíron na casa dez o papel de curador simbolizado por este astro adquire
uma importância profissional mais concreta, pois muito provavelmente a
pessoa irá abraçar uma carreira de terapeuta movida pela própria ação de
Quíron.
No entanto, também está associado a esta posição algumas dificuldades
intrínsecas nessa mesma carreira, pois a mesma poderá não ser pacificamente
aceita pela própria pessoa, com algum desconforto ou indefinição na sua
concretização, ou pela sociedade, que não garante um reconhecimento e um
apoio inquestionável à mesma.
A forma como lida e se movimenta no mundo profissional e social e como
encara o poder, o prestígio e o êxito aí obtidos, refletem e ativam a ferida da
rejeição e o sentimento de incapacidade e de fragilidade bem vivos e atuantes.
A contribuição pessoal dada ao mundo e a forma como procura inserir-se na
sociedade é fonte de problemas e grandes dúvidas. A vocação torna-se motivo
de dificuldades e de grandes incertezas, ou vítima da impossibilidade de sua
concretização.
Em alguns casos pode mesmo rejeitar completamente a vida profissional
submergida em dores profundas que a impedem de contribuir de forma normal
para a comunidade.
É muito provável que sinta uma grande dificuldade em se adaptar aos valores
convencionais e perseguir uma carreira normal. A relação com figuras de
autoridade profissionais, os chefes, superiores hierárquicos, os patrões são
muito perturbadoras e geradoras de sentimentos de impotência e de
vulnerabilidade; pode sentir que as suas visões são rejeitadas e a sua
autoridade pessoal contrariada.

O desemprego ou a ausência de uma vida profissional definida podem ser
devastadores para uma pessoa com Quíron na casa dez. Por vezes, é a
própria pessoa que afasta a possibilidade de conquistar uma posição de
prestígio, preferindo se auto-anular e afastar-se de qualquer posição de
destaque; outras vezes, para compensar a fragilidade interior, pode, à custa da
sua realização e vocação, seguir uma atividade profissional convencional e
apagada, se bem que livre de desafios e competições.
Quando Quíron leva a trabalhar na área do aconselhamento vocacional, por
exemplo, poderá derramar muitas das suas benesses através da sabedoria que
facilita a ajuda a outras pessoas,
Contudo, mesmo nesta situação convém evitar que as frustrações pessoais
possam condicionar a atividade profissional, levando a que imponha diretrizes
aos clientes que você própria recusou ou se sentiu incapaz de concretizar.

PRINCIPAIS ASPECTOS PLANETÁRIOS
HARMONIOSOS
Conjunção- Sol / Mercúrio – Este aspecto produz um forte intelecto e
convincente apresentação de idéias, mas a mente pode ser subjetiva em
excesso e algumas vezes resistente a idéias e opiniões divergentes.

SextilSol / Marte – Vontade, poder, ímpeto e a força vital se manifestam
através deste contato. Autoconfiança é positiva mas o vigor e a auto-afirmação
podem algumas vezes beirar a agressividade.
Netuno / Plutão – Despertar da consciência espiritual de massa,
esse é o grande desafio trazido a você pela vida.

TrígonoMercúrio / Plutão – A mente trabalha profundamente, sondando
os recônditos mais escondidos do conhecimento, aplicando as habilidades do
detetive e do psicanalista.

DESARMONIOSOS
Oposição- Júpiter / Saturno –Frustração e inquietude podem resultar deste
contato, visto que a energia restritiva de Saturno tende a reprimir a energia
expansiva de Jùpiter.

Quadratura- Lua / Marte – As emoções são fortemente manifestadas com
confiança, mais geralmente com sensibilidade. Uma influência belicosa,
emocionalmente agitada, está presente.
Mercúrio / Júpiter – Potencialmente a mente pode abranger áreas
amplas do conhecimento e apresentar ao mundo informação e conhecimento
de modo perceptivo e entusiástico. Mas a tolerância pode facilmente tornar-se
exagero e fraco julgamento.
Mercúrio / Saturno – Potencialmente este contato pode trazer
estabilidade mental, habilidade organizacional e uma abordagem pratica e
intelectualmente consolidada. Pode auxiliar a concentração e o estudo. Um
aspecto desarmonioso indica dificuldade com a educação elementar. Tambem
sugere em geral uma mente lenta e uma atitude mental excessivamente
cautelosa e inibida que pode trazer pessimismo, preocupação
Vênus / Urano – Relacionamentos acontecem geralmente de
maneira inesperada e estão sujeitos a revolução, mudanças e cortes
repentinos.

