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A Astrologia Evolutiva, contrária à existência de um destino fatal preconizado pela Astrologia
Preditiva, mostra que somos co-criadores de nosso destino e de nossa felicidade, à vista dos caminhos
apontados pelos astros. Já os eventos negativos potencialmente previstos são sobretudo
consequências cármicas de erros cometidos em vidas pregressas a serem corrigidos no presente,
objetivando alcançarmos a perfeição por meios evolutivos mostrados pelos astros.
Com efeito, precisamos conhecer a nossa história para nos depararmos com as experiências
vividas anteriormente e fazer a conexão com as que atualmente vivenciamos. O resultado nos
propiciará entender o nosso propósito de vida no planeta Terra enquanto Almas imortais. O horóscopo
da nossa Alma, portanto, abrange os caminhos percorridos por todos nós, revelados através dos
horóscopos de vidas sucessivas, condicionando a nossa presente jornada evolutiva.

1 Perguntas Importantes
Com a Alma em fase de amadurecimento (evolução), o ser humano tende a formular duas
perguntas que irão definir os horizontes com os quais o nativo irá se deparar, direcionando-o em sua
jornada material e espiritual neste planeta:
1ª) "Por que estou aqui?" e 2ª) "Quais as lições que devo aprender?". Essas indagações
e suas respostas são pilares que alicerçam a Astrologia Evolutiva fundada por Jeff Green (em 1985),
em seu livro “Plutão: A Jornada evolutiva da alma”. Como fundamentos essenciais deste segmento
da Astrologia, no mapa astral e dos eventos, destacamos: o Planeta Plutão, que responde à primeira
pergunta e os Nodos lunares, Norte (☊) e Sul (☋), à segunda. A título de esclarecimento, o Nodo Sul
(☋) simboliza as lições aprendidas através de nossas experiências em vidas passadas, enquanto que
o Nodo Norte (☊) as novas lições que devemos aprender na vida presente.

1.1 Por que estou aqui?
Esta pergunta pode ser formulada, questionando-se, por exemplo: "Por que nasci no Brasil, se
meus antepassados nasceram no Japão?" Ou ainda: "Por que nasci no planeta Terra, se meus
antepassados são de outro planeta localizado a milhões de anos-luz daqui?"
A resposta a esta pergunta se encontra na posição do planeta Plutão no mapa natal do nativo
e de seus antepassados, nesta e em outras vidas, com influência dos mapas e signos dos países de
origem. De maneira geral, todos os indivíduos que habitam a Terra estão aqui para evoluir,
participando no “Estágio de Amadurecimento da Alma” (2008-2023) (2.4.1).
Em relação ao cidadão japonês, descendente ou familiar que reside no Brasil (os nipobrasileiros), a resposta seria: a alma japonesa super aquariana (5 astros em Aquário no Mapa Natal
do Japão), guiada pela deusa Amaterassu-Ōmikami, veio edificar a regeneração do planeta Terra,
auxiliando na estruturação da “Civilização da Era de Aquário”. A alma japonesa, com esta missão,
cresceu forte, robusta e capaz de enfrentar grandes desafios (por exemplo, o efeito de duas bombas
atômicas). Essa alma escolheu o Brasil para iniciar a sua Missão Cósmica, concedendo à família
brasileira um presente de Natal ─ a “Lâmpada Mágica” (denominação deste autor), que simboliza abrir
caminhos para uma vida feliz, promovendo profundas mudanças espirituais no país. O presente
expandiu o dom da comunicação e criou uma energia poderosa latente interior no povo, auxiliando
brasileiros nos desafios terrenos. (ver Missão Cósmica do JAPÃO e do BRASIL)

1.2 Que lições devemos aprender?
Pessoas em fase de amadurecimento indagam em seu dia a dia: "Por que só atraio bêbados e
drogados em meus relacionamentos?"; "Por que nasci filho de pais desajustados ou separados?"; "Por
que adquiri diabetes ou câncer no estômago?" ou "Por que não consigo realizar os meus desejos?".
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As respostas estão na natureza das ações praticadas em vidas passadas e na presente existência,
mostradas nas configurações astrológicas.
A lição que devemos aprender, independentemente do signo solar pessoal, até 14 de
novembro de 2018, com o
transitando em Leão, é desenvolver a força interior para superar a
dependência dos outros, vivenciada em vidas passadas. Consequentemente, uma sensação de
solidão é percebida pelo indivíduo. O nativo precisa aprender a ser generoso com o próximo. Com
o
se aproximando do transnetuniano TNO "Edison" (6.1.3.3), haverá estímulo à força criativa e
inventiva, criando grandes inventos e desenvolvendo a autoestima.
A lição que o nipo-brasileiro deve aprender para cumprir a missão acima diz respeito ao método
de educar criativamente, com arte, os irmãos brasileiros, como se fossem seus filhos. Inclui trabalhos
com mentores espirituais do Brasil e educação moral cristã, realizada por meio de exemplos, e não de
palavras. O conhecimento intelectual deve ser instrumento ou meio para essa educação moral. (ver
Missão Cósmica do JAPÃO e do BRASIL)
Para compreender o horóscopo mensalmente apresentado, recomenda-se a leitura desta
página, com o objetivo de familiarização com os termos astrológicos, a natureza dos signos, dos astros
e as palavras-chave aqui usadas.
<- RETORNAR

2 A Nossa História
Desde que nascemos como alma imortal, há milhões ou talvez bilhões de anos,
astrologicamente vivenciamos ciclos encarnatórios chamados Eras Astrológicas. Dentro de cada Era
há os Períodos Astrológicos, e dentro desses as Fases Astrológicas.
Para efeito deste horóscopo, descrevemos somente a nossa história a partir da Era de Touro.

2.1 Era de Touro (4.662-2.515 a.C.)
A história da humanidade, que é a nossa história como Alma imortal, mostra que esse período
corresponde à Idade do Cobre, que se seguiu à Idade da Pedra, quando a humanidade dominou a
metalurgia desse metal e sua liga (bronze). O símbolo » usado para este metal é o mesmo do planeta
Vênus, regente do signo de Touro. Ademais, tradicionalmente, o cobre é o metal regido por Touro.
Uma excelente coincidência!
Com efeito, ressalta-se o surgimento da civilização egípcia, detentora de conhecimentos
avançados para a época, mas não explicável pela teoria da evolução natural da espécie humana de
Darwin. É provável que esta civilização tenha convivido com extraterrestres oriundos de outros astros.
No ano 3.930 a.C., segundo nossos cálculos, o Ponto Vernal transitava pela estrela Capela, da
constelação de Auriga ou Cocheiro. Segundo Emmanuel (1939, Cap. III), os habitantes de Capela
vieram à Terra promover grande desenvolvimento à civilização do Egito.
Notam-se as provas desses fatos em monumentos faraônicos do Antigo Egito. Cientistas
concluíram que o nível de conhecimento de matemática e astronomia para localizar astros, à luz
desses monumentos, é comparável ao da Europa renascentista. Inclusive, até hoje não sabemos que
tecnologia os egípcios usaram na construção das pirâmides, esfinges e múmias.
Saliente-se que durante a Era de Touro, independentemente do signo solar pessoal, todos nós,
em alguma parte da Terra, agíamos de forma taurina. Nessa Era, é possível termos vivenciado a
civilização Maia, Inca, hindu ou Chinesa, realizando experiências similares às dos egípcios. Os
japoneses, por exemplo, podem ter vivenciado a civilização Hindu com forte influência chinesa.
Para saber exatamente qual deve ter sido a civilização que vivenciamos na Era de Touro,
podemos viajar pelo mundo, visitando países e seus monumentos arqueológicos, assistindo a filmes
ou consultando a sua literatura. Destarte, o nativo, quando sente atração por uma região, ao
experimentar o fenômeno de “déjà-vu” desse lugar, com certeza transitou alguma vez por ela.
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2.2 Era de Áries (2514 a.C ─ 368 a.C)
Esta Era inicia-se com o episódio bíblico Adão-Lilith (mulher ou fêmea, descrito em Gênesis
1:27 ou Adão-Eva, em Gênesis 2:22). Os astrólogos admitem a primeira hipótese como sendo a mais
correta. Na primeira versão, homem e mulher foram criados do pó da terra (ambos à imagem de Deus
com os mesmos direitos), enquanto que na segunda, Eva foi gerada da costela de Adão. Esse fato
ratifica a ideia de que a mulher é “inferior” ao homem, coerente com a Era Marciana/Ariana, machista
e patriarcal. Formalizou-se o regime dos Patriarcas da família de Abraão (Gênesis, 12-1), que deve
ter vivido em torno de 1900 a.C., segundo Keller, autor da obra “E a Bíblia Tinha Razão” (p.26, 58-61).
Lilith é um ponto geométrico no espaço, também chamado de “Lua Negra”, cuja natureza é a mulher
que não aceita o machismo, sendo rebelde às culturas impostas pela sociedade.
A história hebraica contada em Êxodo culmina com a condução por Moisés de seu povo no
deserto, entre 1250 a.C. e 1210 a.C. Os “Dez Mandamentos” de Deus (Áries) simbolizam a justiça
divina, sob o modelo “Olho por olho”, “Dente por dente” (Libra, balança, polaridade oposta a Áries).
Talvez a época de maior influência libriana (polaridade oposta à ariana) tenha ocorrido no
reinado do Rei Salomão. Ele notabilizou-se por grande sabedoria, prosperidade e riqueza e por um
longo reinado sem guerras. Apesar de líder guerreiro, soube manter o território herdado pelo pai, tendo
sido grande governante, juiz justo e imparcial. E ainda promoveu o progresso das cidades israelitas.
Ficou conhecido por ter ordenado a construção do Templo de Jerusalém, no Monte Moriá, no 4º ano
de seu reinado, após o Êxodo do povo de Israel do Egito.
Na Era de Áries, independentemente do signo solar, todos agiam de forma ariana. Citam-se as
civilizações maia, chinesa, hindu e outras. O paradigma de valores era ser “heróis de guerra” (Áries),
a justiça “Olho por olho, Dente por dente”, usando o “Amai o meu povo e odiai os outros!” (Libra).
Para os japoneses, é provável que a Alma tenha vivenciado a Era ariana como samurais,
dominando a população ou como escravos dos mesmos.

2.3 Era de Peixes (366 a.C. ─ 1781 d.C.)
A transição de uma Era para outra leva cerca de 300 anos. Assim, a Era de Peixes iniciou-se
366 anos antes do nascimento de Jesus. No Oriente, cerca de 300 anos antes de 388 a.C., nasceram
os grandes mestres na humanidade e, mais tarde, os filósofos gregos. A vinda de Cristo simboliza um
marco do ingresso na Era de Peixes que só ocorreu 366 anos depois do início do ingresso nessa Era.
A Era de Peixes surgiu com a expansão territorial da Macedônia por Alexandre Magno. Embora
sua atitude pareça ariana (guerreira), seu efeito é pisciano (universalização), já que viabilizou o
intercâmbio livre de conhecimentos entre mestres orientais e ocidentais. Segundo os rosa-cruzes,
Jesus, antes de completar 33 anos de idade, peregrinou pela Índia, Tibete e Egito. Neste último
recebeu dos mestres da Grande Fraternidade Branca, na Câmara do Rei da pirâmide Quéops, o título
de “Cristo”, conferido à pessoa que atingiu na Terra o maior nível de espiritualidade.
A humanidade sofreu grande mudança quântica: da criança egoísta, permeada pelo orgulho,
buscando o reino na Terra, para o humilde servo de Deus, que busca o reino espiritual. Atribuo a
Netuno, regente do signo de Peixes, estas influências simbolizadas pelas encarnações de avatares,
como Sócrates, Buda e outros mestres orientais e indianos, culminando com Jesus.
Durante a Era de Peixes, independentemente do signo solar particular, todos nós agíamos de
forma pisciana, inclusive civilizações como as dos maias, chineses, hindus e outras nessa Era. O
exemplo de boa conduta pisciana tem no Mestre Jesus o seu maior símbolo.

2.4 Era de Aquário (1781 ─ 4138)
Em 1781, o paradigma da existência de planetas apenas visíveis a olho nu, que perdurou há
milhares de anos, foi quebrado pela descoberta do planeta Urano, refletindo na Astrologia Ocidental.
O astro passou a reger o signo de Aquário, Saturno (anteriormente), que também rege o signo de
Capricórnio. Seu símbolo arquetípico é ser o “despertador” da humanidade, transmutando ideais
egoístas para altruístas, seguindo o lema aquariano: “Liberdade-Igualdade-Fraternidade”. Dá-se o
enfraquecimento de atitudes autoritárias e egoísticas, exploradoras dos fracos para enriquecimento
material, imperando atitudes altruístas. O ano de 1781 marcou o início da Era de Aquário. Alguns fatos
marcaram essa Era: a Independência dos EUA e a Revolução Francesa (2.4.2.1).
Por outro lado, a finalização da Transição Peixes-Aquário provavelmente ocorrerá no ano 2068,
conforme demonstração a seguir.
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A Era de Aquário (1978-4138) pode ser dividida nos seguintes períodos:
•
•
•
•

Período Preparatório (1781-2000). Criação da ciência e tecnologia aplicada ao mundo
material, intelectual, filosófico, religioso e metafísico.
Período de "Grande Mudança Paradigmática"(2000-2012). Entre o início e o fim do
ingresso do sistema solar no cinturão de fótons do Sistema Alcyone.
Período de "Transição Planetária" (2013-2046) e, dentro desse, a fase de "Regeneração
Planetária", (2018-2046), iniciada com o “Grande Alinhamento Galáctico” (6.4.2),
transformando-nos em pessoas AÉMH, com definição abaixo.
Período da "Civilização da Era de Aquário" (2068-4138), em que a humanidade vivencia
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e é regida por um sentimento de amor universal.

2.4.1 Estágios de Evolução da Alma (2008-2023)
Cada período acima é subdividido em fases correspondentes às descobertas de novos corpos
celestes e, dentro dessas, há os “estágios” definidos pelo trânsito do planeta Plutão nos signos
zodiacais. Neste horóscopo, apenas descreveremos o “Estágio da Transmutação Filosófica da
Alma” (1995-2008) definido pelo trânsito de Plutão em Sagitário e o “Estágio de Amadurecimento
da Alma” (2008-2023) pelo trânsito de Plutão em Capricórnio, sendo este último considerado a partir
da fase que ora vivenciamos. Após 2023, quando Plutão passar a transitar em Aquário, ingressaremos
no “Estágio da Implantação da Civilização da Era de Aquário” (2024-2067).
No “Estágio de Amadurecimento da Alma” (2008-2023), com o trânsito de Plutão em
Capricórnio, no signo regido por Saturno (adulto, velho, sábio, mestre) e moderado pelo trânsito de
Quaoar no mesmo signo (sacralidade da alma, abrindo os olhos desta), houve uma estruturação
(Capricórnio) da sociedade, com paz e harmonia. Sedna em Touro (renúncia a interesses pessoais
em prol da humanidade) acentua este padrão espiritual, auxiliado pelos astros poderosos que
compõem o contexto AÉMH e da “Super-Libra”.
<- RETORNAR

2.4.2 Período Preparatório (1781-2000)
Corresponde à descoberta de Urano, Netuno, Plutão e Quíron. Este período está subdividido
em fases, definidas pelas datas das descobertas astronômicas, a partir de 1781.

2.4.2.1 Fase do advento da democracia e da tecnologia (Urano – 1781-1845)
Com a descoberta de Urano em 1781, a influência do astro revolucionou toda a humanidade.
Fatos podem ser destacados: a Revolução Industrial, o desenvolvimento da tecnologia, o
aparecimento da classe operária, a formação de sindicatos para a defesa de direitos humanos e os
movimentos reivindicatórios por democracia, liberdade, igualdade e fraternidade. Ilustrando, citam-se
os Estados Unidos - primeira nação democrática no mundo a declarar a independência, em 1776,
quatro anos antes de 1781 e a Revolução Francesa, em 1789. A monarquia e o clero, que detinham
poder sobre a sociedade da época, sofreram decadência e extinção em muitos países.
O evento de natureza uraniana ou aquariana, acima, ocorreu a partir de 1781, porque a
consciência humana, de forma geral, não estava tolerando o regime autoritário promovido pela
monarquia e pela Igreja Católica. O uso da alta tecnologia passou a integrar a vida das pessoas. A
maioria delas passou a dar valor ao saber racional e científico. Seu lado negativo -- a rebeldia, está
conjugada à não aceitação de ideias dos outros, permeado por uma frase: “eu sei”.

2.4.2.2 Fase de criação da Psicologia e Ciência Espiritual (Netuno – 1846-1930)
A descoberta de Netuno em 1846 impulsionou a manifestação de fenômenos psíquicos e
espirituais na humanidade. A utilização da psicografia veio a público pelos Irmãos Davenport e Irmãs
Fox, nos Estados Unidos. No mesmo ano, nasceu Leon Denis, condutor da doutrina espírita, após o
falecimento de Allan Kardec, seu mestre e codificador. Em 1846, Kardec fez contato com espíritos por
meio de "mesas girantes" e, onze anos depois, em 1857, publicou o Livro dos Espíritos. Netuniano
nato, restaurou o Cristianismo puro, reinterpretando o Evangelho de Cristo. Em 1848, Wilhelm Wundt
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criou a Psicologia científica. O primeiro laboratório de pesquisas psicológicas surgiu em 1859. Por
coincidência, o símbolo astrológico de Netuno (i) assemelha-se à letra grega “psi” (), de psicologia.
Independentemente do signo solar particular, pessoas evoluídas passaram a praticar ações
piscianas, agindo como Jesus (Netuno), de forma espiritual, fundamentadas na racionalidade
aquariana e na fé raciocinada, usando o sentimento (Elemento ÁGUA), o amor incondicional e a
compaixão em suas vidas. A manifestação negativa dos piscianos caracteriza-se por uma fé cega, no
âmbito das religiões, discriminando, fantasiando, sem senso prático e propensos a ilusões; em casos
graves, desenvolvendo psicopatias, drogadição e dependência química.

2.4.2.3 Fase de Regeneração plutônica (Plutão – 1930-1977)
Em 1930, foi descoberto Plutão, considerado o rei do inferno, do submundo e do petróleo. Em
1929, o mundo vivenciou grande crise financeira, com a destruição de instituições bancárias e de
empresas que especulavam em bolsas de valores. Um evento tipicamente plutoniano tem a ver com
a morte de entidades mal estruturadas ou que visam somente fins lucrativos. Nesse período, Freud
divulgou a descoberta do inconsciente, nascendo a Psicanálise. Em paralelo, ocorreu a descoberta da
fissão nuclear do átomo de plutônio e o uso deste invento na Segunda Guerra Mundial, com a explosão
de duas bombas plutônicas, inapropriadamente chamadas de bombas atômicas.
Nativos plutonianos ou escorpianos, com o signo regido por Plutão, são considerados
indivíduos poderosos que usam a sua energia para realizar ações escorpianas. Conseguem
transmutar ações regeneradoras, como por exemplo: mudanças de valores materiais para espirituais
e de posturas (uso do dinheiro para si para beneficiar o outro). Comunicam-se com entidade espirituais
e usam a ciência oculta. Mas, o lado negativo do escorpiano é a tendência a desenvolver valores,
como: dinheiro, poder, prazer pelo sexo e uso da magia negra para satisfazer seus desejos.

2.4.2.4 Fase da Gênese da Terapia holística (Quíron – 1977-2000)
Com a descoberta de Quíron, em 1977, iniciou-se a integração da medicina ocidental com a
oriental, culminando com o desenvolvimento e a expansão de práticas, como: a acupuntura, a ioga, o
shiatsu e outras. No plano da Ciência, esse movimento perdura até os tempos atuais.
Conforme descrito acima, é nesta fase que se inicia o “Estágio da Transmutação Filosófica
da Alma” (1995-2008). Com o planeta Plutão transitando em Sagitário (1995 e 2008), a maioria das
pessoas passaram a questionar convicções religiosas e filosóficas sobre o sentido da vida. O período
caracteriza-se por cisões ocorridas em diversas religiões e organizações esotéricas. Os
questionamentos devem ter contribuído, inclusive, para o aparecimento de “medicinas alternativas” e
de discussões sobre dogmatização da medicina oficial. Estas perduraram até 2008.

2.4.3 Período de "Grande Mudança Paradigmática"(2000-2012)
Este período, chamado de “Grande Mudança Paradigmática”, ocorreu na Astronomia, em
outras ciências e nos valores da humanidade. No âmbito da Astronomia, cita-se a descoberta de
dezenas de novos planetas de tamanhos similares ou pouco menores que Plutão, denominados de
“planetas anãos” e de outros ainda menores, de “objetos transnetunianos” ─ OTNs (TNOs de
Transneptunian-Objects), registrados nos últimos anos. Salientam-se os principais, que giram em
torno do Sol: Varuna (2000), Ixion (2001), “Repórter” , (2002TX300) nomeado segundo este autor),
“Edison” - (2002 TX300) nomeado segundo Kientz), Sedna e Éris (2003), Orcus (2004), Makemake
(2005), OR10 (2007) e Haumea (2008) (6.1).
Neste mesmo período descobriu-se também que o nosso sistema solar faz parte do chamado
Sistema Alcyone (6.2). A consequência astrológica desta descoberta é a intensificação dos efeitos dos
astros fora do sistema solar, tais como: estrelas, centro da nossa galáxia, corpos extra-galácticos, o
Super Centro Galáctico (“SCG”) e o Grande Atractor ("GA"). Como os astrólogos têm observado que
esses pontos e espaços no Universo afetam significativamente a nossa vida, esses passaram a ser
considerados como “planetas” nas interpretações dos mapas astrais.
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No contexto deste “Período de Transição Planetária" (2013-2046) (2.4.4), é importante aludir
a possíveis ocorrências de cataclisma geológico na humanidade, que não tem sido revelado, a fim de
evitar pânico generalizado no mundo. Muito, talvez, pelo fato de que previsões recentes não têm sido
concretizadas, formando um ambiente de descrença no mundo e na classe de astrólogos.
Observa-se, entretanto, que astrólogos da linha evolutiva não aceitam fatalidades. O
fundamento é que estes, quando ocorrem são, com certeza, efeitos cármicos de más ações das
pessoas da vida presente ou das pregressas. Como somos co-criadores do nosso destino podemos
transmutar os efeitos negativos por meio da prática de ações virtuosas que beneficiem a humanidade.
Como o nível espiritual das pessoas tem-se elevado em diversas partes do mundo, através do
aumento da prática de ações virtuosas, como o surgimento de ONGs e de movimentos isolados de
fraternidade, não acreditamos nos efeitos catastróficos do trânsito desses astros. São eles: o planeta
Nibíru, Elenin C/2010 X, Elenin P/2011 NO1, Hercólubus e o Planeta X, descritos no item 6.5.

2.4.3.1 Exemplos de grandes mudanças paradigmáticas neste período
São as seguintes as grandes mudanças paradigmáticas ocorridas, decorrentes das
manifestações de novos corpos celestes:
1ª) Simultaneamente à descoberta de Haumea, o negro havaiano de origem muçulmano Barack
Hussein Obama foi eleito Presidente de uma das maiores nações racistas do mundo.
2ª) Em 2012, ano significativo pela Astrologia Maia, o Presidente Barack Obama foi reeleito,
restabelecendo relações diplomáticas com Cuba e outras inesperadas ações humanitárias.
3ª) Em 2012, o Papa Bento XVI renunciou e, no ano seguinte, em 2013, o Papa Francisco
assumiu o papado, reinventando dogmas importantíssimos para a Igreja Católica, relacionados a
assuntos como a infalibilidade do papa e a exclusividade da Igreja como caminho da salvação.
4ª) Manifestação e crescimento explosivo da Astrologia Evolutiva (espiritualista), substituindo a
Astrologia Preditiva e determinista.
5ª) Após o ano 2000, segundo o médium Divaldo Franco, quase 100% das almas reencarnadas
na Terra foram reconhecidas como de extraterrestres evoluídos. Ele afirma serem oriundas da estrela
Alcyone. Denominadas de “Crianças Índigo e Cristais”, têm como missão promover um salto quântico
na evolução da humanidade, a exemplo dos capelinos no Egito, na Era de Touro. Um novo paradigma
de educação, à maneira haumeana (“Super-Mãe”), tem sido utilizado por essas crianças. Um exemplo
de sua passagem remonta às bombas lançadas de Hiroshima e Nagasaki, trazendo paz ao Japão. As
formas rebeldes como atuam têm significado astrológico: simbolizam o mestre que abre os olhos da
humanidade, levando os indivíduos a romperem com velhos valores culturais impostos e adotar novos.
6ª) A “Operação Lava-Jato”, dirigida pelo jovem juiz Sérgio Moro, antes criança índigo, possui
em seu Mapa Natal, “CG”, Alcyone, Éris, Makemake e Haumea proeminentes, com o “Dedo de Deus”
apontando para Quíron, em conjunção com Éris. A base do triângulo, que forma o “Dedo de Deus”
(7.2.2) é formada por Ceres e Lilith Lua Negra (2.2), normalmente ignoradas pela astrologia
convencional. Moro na atualidade tem provocado mudanças paradigmáticas na justiça brasileira,
transformando a justiça que privilegia ricos e políticos para uma Justiça Super-Libriana, buscando
curar (Quíron) uma ferida “incurável” pela medicina convencional: a corrupta justiça brasileira.
Essas mudanças paradigmáticas afetaram também a própria Astrologia. Assim como os
planetas Urano, Netuno, Plutão e, mais tarde, Quíron passaram a fazer parte integrante na
interpretação dos mapas, a partir do ano 2000, ou mais especificamente após o descobrimento de
Éris, dezenas de transnetunianos descobertos lograram ser considerados nos mapas astrais,
essencialmente quando “proeminentes” nos mesmos (7.7).
Com a eclosão das descobertas astronômicas e de novas energias recebidas na humanidade
e com o trânsito de Plutão em Capricórnio, após 2008, iniciou-se no planeta Terra a destruição de
instituições financeiras com fins de auferir grandes lucros, organizações criminosas e sistemas de
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governo corruptos. Tornaram-se frequentes acidentes em obras civis: edifícios, pontes, viadutos e
outras, a exemplo da “Lava-Jato” no Brasil.
<- RETORNAR

2.4.4 Período de "Transição Planetária" (2013-2046).
Este período é caracterizado pela transmutação da alma infantil, caracterizada pelas dores e
apego a velhos paradigmas de valores, que visam beneficiar-se, para a alma adulta, servindo com
altruísmo o outro. Todos nós, sendo co-criadores do nosso destino, somos responsáveis pelos nossos
atos passados e presentes.
Cabe observar que sendo este período bastante sombrio para o indivíduo, motivado pela
predominância de más ações, com possíveis efeitos negativos para todos nós e como determinamos
o nosso destino, devemos nos transformar, revertendo estes efeitos em positivos. Um caminho é
contribuir para a concretização da "Civilização da Era de Aquário", seguindo a Vontade Cósmica
expressa pela posição do “SCG” no setor particular do mapa natal.
Este período é composto pelas seguintes fases:

2.4.4.1 Fase da formação de pessoas AÉMH (2013-2017)
Essa fase iniciou-se com o fenômeno cósmico chamado “Grande Alinhamento Planetário”
(Ver significados no item 6.4.1). É a primeira fase do período de "Transição Planetária" (2013-2046).
A fase compreendida entre 2013 e 2017 será a de formação de pessoas AÉMH, capazes de
realizar eventos AÉMH.
Os profissionais AÉMH são os que possuem os elementos abaixo, lembrando que os que ainda
não lograram conseguir este patamar podem continuar em seu aprendizado, com maior urgência,
objetivando realizar a sua missão cósmica. Se o nativo tiver, pelo menos, um dos três pontos ─ “CG”,
“SCG” ou "GA", no mapa natal, essencialmente o último, não terá opção: terá que cumprir sua missão.
São os seguintes os principais tipos de profissionais AÉMH:
a) Médico Holístico, em sentido verdadeiro, que trata o paciente: física espiritual, social,
econômica e financeiramente, visando o desenvolvimento da “Civilização da Era de Aquário”.
b) Condutor fiel da ética e moral nas ações.
c) Praticante fiel da Justiça Super-Libriana, independentemente do signo solar.
d) Educador à imagem de Akenaton, Sócrates, Platão, Buda, Krishna, Confúcio, Lao-Tze, Buda
e Jesus. No mundo moderno e contemporâneo, citam-se: Allan Kardec, Montessori, Anne Sullivan
(5.1.1), Piaget, Papa Francisco, Ângela Merkel, Barack Obama, Sérgio Moro e outros.

2.4.4.2 Fase de "Regeneração Planetária" (2018-2046)
A partir de 2018, após o fenômeno cósmico chamado de “Grande Alinhamento Galáctico”
(6.4.2), a maioria de nós tornou-se profissional preparado para realizar trabalhos AÉMH, através da
realização de projetos, que chamaremos de “Super-Projetos” (4).
O nativo, nessa fase, terá dois direcionamentos: quem escolher o caminho virtuoso será um
habitante feliz da "Civilização da Era de Aquário". Em caso contrário, deverá habitar no futuro um
mundo compatível com o seu nível evolutivo. Assim, desde outubro de 2017 assumimos, cada um de
nós, a realização do nosso “Super-Projeto” ─ a nossa “Missão Cósmica”, sob a orientação do Mestre
Cósmico “SCG”, atualmente transitando em 2°03’ da “Super-Libra. O objetivo é atuarmos como cocriadores da “Civilização da Era de Aquário”, cuja natureza será definida pelos astros que transitam
no Setor 10 (da profissão) de cada nativo, descrita nos horóscopos específicos.
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O nativo virtuoso deverá usar o diploma de profissional AÉMH, conquistado na fase anterior,
com gratidão, praticando, entre outras virtudes, a “Justiça Super-Libriana” (3.7) e outras pertinentes
a cada signo solar, descritas no item 3, visando realizar o seu “Super-Projeto”, até 2047.
Sendo os eventos AÉMH muito desconfortáveis, bizarros e desafiadores para o nativo e devido
ao seu livre-arbítrio, poderá recusar-se a considerá-los. Neste caso, o efeito poderá ser trágico. É
como o filho que recusa frequentar uma escola, visando ser um profissional bem-sucedido.
Provavelmente deve arrepender-se mais tarde pelo ocorrido, sofrendo os efeitos dessa ação. Ou seja,
o horóscopo prevê o potencial destino, mas a realização da previsão depende da decisão do nativo.
Caso o nativo tenha o “CG”, o “SCG” ou o "GA" ‘proeminentes’ (7.7) no mapa natal, ele escolheu
conscientemente o seu destino e irá realizar a sua Missão Cósmica na Terra, a exemplo dos grandes
mestres benfeitores da humanidade que possuem essas configurações astrológicas.
<- RETORNAR

2.4.5 Período da "Civilização da Era de Aquário" (2068-4138),
Este é o período onde a humanidade vivencia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade,
sendo regida por um sentimento de amor universal. É a manifestação plena da chamada “Nova Era”,
denominação dada pelos esotéricos e de “Mundo de Miroku”, pelos japoneses.
Como sendo fóton, na Física, a partícula da luz, chamaremos esse período de “Era da Luz”.

3 Virtudes capitais
A partir da fase da “Regeneração Planetária” (2018-2046) as virtudes e os pecados capitais
receberam nomes próprios, com significados específicos, definidos abaixo.
Quem optou por seguir a Vontade Cósmica (do “SCG”), apontada pelos astros que compõem
o grupo AÉMH, deverão praticar no presente as virtudes características de seu signo solar, voltandose para a realização de sua Missão Cósmica e desenvolvendo o seu “Super-Projeto” (4). Este é
definido pelo signo de seu Setor 10, da profissão, no horóscopo particular. Como essas virtudes têm
significados próprios, aparecem em destaque, entre aspas com qualificativo "AÉMH" (ver item 6.4.1).

3.1 "Diligência Ariana AÉMH"
É a virtude de buscar um objetivo de vida, combatendo pecados capitais, como a ira e a
impaciência, utilizando o amor e estabelecendo-se como co-criador da construção da "Civilização da
Era de Aquário", como "Super-Arquiteto-Empresário AÉMH" (Capricórnio no Setor da Profissão).

3.2 "Temperança Taurina AÉMH"
Virtude taurina da moderação, equilíbrio e parcimônia nas atitudes, com prudência e sem
exageros. Sedna, transitando em Touro, acrescenta ao taurino (até 2024) o espírito de sacrifício pelo
bem da humanidade, acolhendo com compaixão pessoas carentes e sofredoras, sem, no entanto,
fazer alarde (ostentação). A Missão Cósmica do taurino é ser um "Reformador Político-Social
AÉMH" (Aquário no Setor da Profissão), como co-criador da "Civilização da Era de Aquário".

3.3 "Paciência Geminiana AÉMH"
Virtude geminiana baseada no autocontrole emocional. O indivíduo suporta situações
desagradáveis, injúrias e incômodos de terceiros sem perder a calma e a concentração, sendo
tolerante com os erros alheios, diante de situações e fatos indesejados. Na Era de Aquário (até o ano
4148), com o trânsito de Alcyone nesse signo, deverá cultivar a paciência geminiana AÉMH, evitando
a “pressa”, seu vício capital. A Missão Cósmica do geminiano é atender, com paciência, como "SuperPágina10
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Atendente Fraterno AÉMH" (Peixes no Setor 10), pessoas desvalidas, ensinando-as a tornarem-se
cidadãos úteis, dignos de viver felizes como co-criadores da "Civilização da Era de Aquário".

3.4 "Disciplina Canceriana AÉMH"
Virtude canceriana, sendo uma “super-mãe” Haumeana (ver 6.1.1.3), capaz de educar filhos e
pessoas sob sua responsabilidade, com disciplina e severidade, fazendo-os fortes e poderosos para
enfrentar as vicissitudes da vida. É a virtude oposta do vício canceriano ─ a “preguiça” ─ resistindo ao
uso da lei do trabalho em sua vida. A Missão Cósmica do canceriano é atuar como o "Construtor do
Paraíso Terrestre AÉMH" (Áries no Setor 10), educando pessoas de seu relacionamento para
viverem com gratidão, tornando o seu mundo interior paradisíaco, sabendo que o Paraíso Terrestre
nada mais é que um mundo habitado por pessoas virtuosas e felizes.

3.5 "Magnanimidade Leonina AÉMH"
A virtude leonina é permeada por uma luz própria. O leonino possui coragem à maneira
Makemakeana (6.1.1.2), sendo um pai-todo-poderoso. Assim como o "orgulho" é o pior de todos os
vícios, a “magnanimidade” é a maior de todas as virtudes. Na atual fase de "Regeneração Planetária",
quem cultiva o orgulho vivenciará eventos negativos e quem pratica a magnanimidade acolhe eventos
positivos. A Missão Cósmica do leonino é trabalhar com magnanimidade AÉMH, investindo dinheiro
na criação de filhos, com valores ético-morais, sendo um "Super-Investidor de Valores AÉMH"
(Touro no Setor 10) da "Civilização da Era de Aquário".

3.6 "Perfeição Virginiana AÉMH"
Virtude virginiana de reconhecer imperfeições e humildemente buscar a perfeição. É o oposto
do ‘perfeccionismo’, vício advindo do ego que induz à vaidade e ao personalismo. Como Orcus
(6.1.3.6) transita em Virgem, até o ano 2040, o nativo deve esforçar-se, compulsiva e obsessivamente,
para atingir a perfeição, sendo bom político, cientista, desportista, artista e beneficiando a
humanidade. São virginianos: a Princesa Diana e Abraham Lincoln. A Missão Cósmica do virginiano
é ser co-criador da "Civilização da Era de Aquário", educando com perfeição subordinados e
pessoas com as quais se relaciona, como “Super-Educador AÉMH” (Alcyone em Gêmeos no Setor 10).

3.7 "Justiça Super-libriana AÉMH"
A virtude libriana é a aplicação da justiça (balança libriana) em todas as suas ações. A partir da
“Fase da formação de pessoas AÉMH (2013-2017) (2.4.4.1), juntamente com a descoberta do “SCG”,
transitando neste signo em 2°03’ de Libra, simultaneamente à mudança da regência do signo (Vênus
para Éris) (6.1.1.1), este signo passou a ter destaque em relação aos demais, recebendo a qualificação
de “Super-Libra”. Consequentemente, essa virtude recebeu o prefixo “Super” e o sufixo “AÉMH”.
A virtude “Super Libriana AÉMH” consiste em julgar sem discriminação racial, cor, credo, sexo,
preferência sexual e status social. É regida pela justiça erisiana (de Éris) de caráter universal, ao
contrário da forma discriminativa venusiana (mais antiga), que privilegiava raça, sexo, beleza física,
condição socioeconômica e outras. Ressalte-se, neste contexto, que a Missão Cósmica do libriano é
ser co-criador da "Civilização da Era de Aquário", como uma "Super-Mãe AÉMH" (3.7), educando
pessoas de diferentes raças, status sociais e crenças, como filhos, com justiça e sem discriminação.
O protótipo de pessoa super-libriana é o juiz AÉMH Sérgio Moro, que possui Júpiter em
conjunção com o “CG” e Plutão em conjunção com o “SCG” em seu mapa natal. Ele é responsável
em reformar as leis (Júpiter em Sagitário), exterminando organizações criminosas de grande porte (Plutão
em Libra trígono Alcyone e Sextil Júpiter) e aplicando a Justiça Super-Libriana (contra o “Foro Privilegiado”).

3.8 "Diligência Escorpiana AÉMH"
Virtude escorpiana de realizar a autotransformação, a fim de adquirir uma habilidade que
combina persistência criativa, esforço inteligente planejado e executado de forma honesta, sem
atrasos, com competência e eficácia. Visa alcançar bons resultados, com um alto nível de excelência.
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[Adaptado de Provérbios 22:29]. A Missão Cósmica do escorpiano é ser co-criador da "Civilização da
Era de Aquário", atuando profissionalmente como um "Super-Rei AÉMH" (Leão no Setor 10).

3.9 "Caridade Sagitariana AÉMH"
Virtude sagitariana de amar ao próximo como a si mesmo. Como Ixion transita em Sagitário,
até setembro de 2021, até esta data, a caridade sagitariana deverá assemelhar-se à praticada pelo
ixiano Martin Luther King. A Missão Cósmica do sagitariano é ser co-criador da "Civilização da Era
de Aquário", atuando como um "Super-Terapeuta Holístico AÉMH" (Virgem no Setor 10), eliminando
as doenças, uma das causas da nossa infelicidade.

3.10 "Desprendimento Capricorniano AÉMH"
Virtude praticada pelos mestres Buda e Jesus. Tem um significado de "querer apenas ser" puro
e isento de apego e avareza. Entre 2008 e 2023, com Plutão transitando em Capricórnio, o Cósmico
nos convida a desapegar de bens terrenos, com total desprendimento, libertando a nossa alma do
corpo denso e das impurezas da vida terrestre, acumuladas ao longo de 11.000 anos. A Missão
Cósmica do capricorniano é ser co-criador da "Civilização da Era de Aquário", atuando como um
"Super-Juiz AÉMH" (Libra no Setor 10), estruturando o sistema jurídico, sem discriminação.

3.11 "Magnanimidade Aquariana Fraterna AÉMH"
Virtude aquariana que usa a cordialidade Leonina e a coragem Makemakeana para realizar
trabalhos necessários à construção da "Civilização da Era de Aquário" (2068-4138). Igualdade,
liberdade e fraternidade, valores que regem os ideais aquarianos, juntam-se à cordialidade leonina,
promovendo e estimulando um sentimento de amor maior à humanidade. A Missão Cósmica do
aquariano é ser co-criador da "Civilização da Era de Aquário", atuando como um "Super-Banqueiro
Metafísico AÉMH" (Escorpião no Setor 10), emprestando recursos financeiros necessários para
transformar empresas lucrativas em não lucrativas e contribuindo para melhorar a vida dos grupos.

3.12 "Piedade Pisciana AÉMH"
Virtude pisciana semelhante ao amor de Deus. Entregando-se a Ele coloca-se como
instrumento de Sua Vontade, a exemplo da piedosa Virgem Maria: "Eu sou a serva do Senhor; façase em mim, segundo a Tua Palavra" (Lc.1,38a). Astrologicamente, portadores desta virtude
descobrem-se como célula do Corpo Cósmico, em evolução, dentro da Grande Lei do Progresso, e
buscam a perfeição. Todos nós partimos de determinado tecido (planeta), do órgão (signo) desse
Corpo, realizando funções específicas indicadas pelos astros em movimento. A Missão Cósmica do
pisciano é ser co-criador da "Civilização da Era de Aquário", atuando como "Super-Filósofo AÉMH"
(Sagitário no Setor 10) e ensinando pessoas desvalidas a se libertarem dos sofrimentos, vivendo felizes.
<- RETORNAR

3.13 Grande sentimento de "Gratidão"
O “Estágio de Amadurecimento da Alma” (2008-2023), visto no item 2.4.1, simboliza a crise
gerada pela transição do estado imaturo vicioso que se lamuria, para o estágio maduro virtuoso
permeado pelo sentimento de gratidão, praticando o altruísmo magnânimo, fraternal e responsável. A
alma imatura, normalmente infeliz, sofre com a ingratidão do outro, lamuria-se, enquanto a alma adulta
é virtuosa e agradece as vicissitudes recebidas. O Mestre Mokiti Okada, fundador da Igreja Messiânica
Mundial, escreveu no livro “Alicerce do Paraíso”: "Gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria,
porque o coração agradecido comunica-se com Deus e o queixoso se relaciona com Satanás. Assim,
quem vive agradecendo torna-se feliz; quem vive se lamuriando, caminha para a infelicidade".
A gratidão é vista por especialistas e teóricos como uma virtude cardinal importante da alma
amadurecida que busca a felicidade. Destarte, o paradigma da Astrologia tem sofrido muitas
mudanças: em vez de prever se o nativo será feliz no futuro, posicionando-se como expectador de um
destino fatalista, a ciência dos astros aponta caminhos para sermos felizes, atraindo eventos ditosos.
Página12

Página 13
Ou seja, nos faz co-criadores de uma vida feliz, à luz dos trânsitos astrológicos. Como uma “Lâmpada
Mágica”, ilumina e encaminha o ser para os seus objetivos. A tendência é nos sentirmos gratos.
Se você deseja ser feliz, portanto, deve seguir as orientações do planeta Plutão, que ora transita
em Capricórnio, transformando a sua Alma, durante este “Estágio de Amadurecimento da Alma”
(2008-2023), visto no item 2.4.1. Trabalhando o "Desprendimento Capricorniano AÉMH", estará
apto, durante o próximo “Estágio da Implantação da Civilização da Era de Aquário” (2024-2067),
a atuar com "Magnanimidade Aquariana Fraterna AÉMH" e com grande sentimento de "gratidão",
como construtor da "Civilização da Era de Aquário".

4 “Super-Projetos AÉMH” dos Signos
Denomina-se de "Super-Projeto AÉMH" os projetos que o nativo virtuoso deverá realizar na
Terra (até o ano 2067)  a sua “Missão Cósmica”, enquanto encarnado, com profissão definida pelo
signo do Setor 10 do mapa astral. O prefixo “Super” significa “grandioso”, ou de difícil realização por
pessoas comuns. Personagens notáveis da humanidade possuem nos mapas natais pelo menos dois
dos quatro astros que compõem o sistema AÉMH: Alcyone, Éris, Makemake e Haumea. Com todos
estes astros ativados, nesta fase de “Regeneração Planetária” (2018-2046), potencialmente
podemos ser superpoderosos e iguais às pessoas AÉMH que nos precederam.

4.1 Áries: "Super-Arquiteto-Empresário AÉMH"
A missão do ariano virtuoso, até 2040, é realizar o seu “Super-Projeto”: ser um "SuperArquiteto-Empresário AÉMH" (Capricórnio no Setor da Profissão). Este, além da engenharia, arte e
administração de empresa, desenvolve a medicina holística que estimula pessoas a adquirirem bons
hábitos de viver. Busca um local paradisíaco, com bom saneamento, água potável saudável, ar puro
e iluminação, adequado aos exercícios físicos, meditação, ioga e isento de poluição sonora. É o
presente de Natal do ariano para a humanidade.
O êxito desse projeto depende da prática das virtudes: "Diligência Ariana AÉMH", e "Justiça
Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o ☊ transita em Leão,
em Trígono com o “CG” (6.3.1) (até 14/11/2018) (ver significado em 1.2), é importante que o nativo se
sintonize com este último, em 27°07’ de Sagitário com "Magnanimidade Leonina AÉMH para
desfrutar dos benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE ÁRIES

4.2 Touro: "Reformador Político-Social AÉMH"
Até o ano 2040, o "Super-Projeto" do taurino é ser co-criador da "Civilização da Era de
Aquário", como "Reformador Político-Social AÉMH" (Aquário no Setor 10). Sua meta é reformar o
atual sistema político social, predominantemente oligárquico, transformando-o em democrático. É o
presente de Natal que o nativo deverá ofertar, até o ano 2040, à humanidade.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Temperança Taurina
AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", com "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o ☊
transitando em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018 (ver significado em 1.2), o nativo
deve sintonizar com o último em 27°07’ de Sagitário com "Magnanimidade Leonina AÉMH", para
usufruir dos benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE TOURO
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4.3 Gêmeos: "Super-Atendente Fraterno AÉMH"
Até o ano 2040, o “Super-Projeto” do geminiano é um “Super-Atendimento Fraterno AÉMH”,
especialmente voltado para pessoas desvalidas. O nativo acolhe fraternal e incondicionalmente,
pessoas com este perfil, necessitadas e asiladas do meio social, presenteando-as com “lâmpadas
mágicas”, símbolos do caminho para a libertação de sofrimentos. Este é o presente de Natal (seu
“Super-Projeto”), que o nativo deverá distribuir à humanidade. O fruto deste trabalho será atuar, até
2040, na “Civilização da Era de Aquário”, quando pessoas não mais vivenciarão o sofrimento.
O êxito desse projeto depende da prática das virtudes: "Paciência Geminiana AÉMH" e
"Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Como o ☊ transita em Leão,
em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018 (ver significado em 1.2), é importante que o nativo
sintonize com este último, em 27°07’ de Sagitário, com "Magnanimidade Leonina AÉMH, para
desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE GÊMEOS

4.4 Câncer: "Construtor do Paraíso Terrestre AÉMH"
Até o ano 2040, o “Super-Projeto” do canceriano é ser um "Construtor do Paraíso Terrestre
AÉMH" (Áries no Setor 10), construindo o lar da grande família ─ a Humanidade e funcionando como
co-criador da “Civilização da Era de Aquário”. Reportando-se ao Mestre japonês super-AÉMH, Mokiti
Okada, que afirmou ser o “Construtor do Paraíso Terrestre” (mundo isento de doença, pobreza e
conflito), o nativo tem como missão transformar o interior de cada indivíduo da humanidade em um
mundo paradisíaco, pelo cultivo da Verdade, do Bem e do Belo.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Disciplina Canceriana
AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o
☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018) (ver significado em 1.2), é
necessário que o nativo sintonize com este último, em 27° de Sagitário, com "Magnanimidade
Leonina AÉMH", para desfrutar dos benefícios emanados pelo “CG”.
<- RETORNAR AO SIGNO DE CÂNCER
4.5

Leão: "Super-Investidor de Valores AÉMH"

Até o ano 2040, o “Super-Projeto” do leonino é ser um "Super-Investidor de Valores AÉMH"
(Touro no Setor 10), com muitos desafios, funcionando como co-criador da “Civilização da Era de
Aquário”. “Super” significa que os valores não são fins, e sim meios para viver feliz. Ademais, isto não
se aplica apenas a valores materiais, como dinheiro, mas aos éticos, artísticos e espirituais. Destacamse: honestidade, lealdade, respeito, sinceridade e cumprimento do dever. Como “Investidor” deverá
aplicar tempo e dinheiro ensinando pessoas a serem felizes, sendo um brilhante e magnânimo leonino.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Magnanimidade Leonina
AÉMH", "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o ☊
transita em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018 (ver significado em 1.2), o nativo deve
sintonizar com o último, em 27°07’ de Sagitário, com "Magnanimidade Leonina AÉMH, para desfrutar
os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE LEÃO
<- RETORNAR

4.6 Virgem: “Super-Educador AÉMH”
Até o ano 2040, o “Super-Projeto” do virginiano é ser um “Super-Educador AÉMH” (Signo
de Gêmeos, onde transita Alcyone, no Setor 10), com desafios, sendo co-criador da “Civilização da
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Era de Aquário”. O nativo deve transformar a visão antiga de educador, que privilegia conhecimentos
intelectuais, para a de educador inteligente, que desenvolve nos alunos a capacidade de pensar, o
senso crítico e seleciona conhecimentos úteis e inúteis. Conhecimentos éticos, morais e espirituais
são muito importantes no mundo contemporâneo. O virginiano adulto deverá ensinar bons hábitos de
vida às pessoas, contribuindo para a saúde física, mental e espiritual do planeta. Poderá usar o método
“Anne Sullivan” de educação (5.1.1), sendo um “Super-Educador” de todo o conhecimento humano.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Perfeição Virginiana
AÉMH", "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Além disso, como o
☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018, (ver significado em 1.2), o nativo
deve sintonizar com o último, em 27° de Sagitário, com "Magnanimidade Leonina AÉMH, para
desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE VIRGEM

4.7 Libra: "Super-Mãe AÉMH"
Até o ano 2040, o libriano deverá realizar o seu "Super-Projeto": ser uma "Super-Mãe AÉMH"
(Câncer no Setor 10) da humanidade, com tranquilidade. Deve enxergar os filhos dos outros como
sendo seus, educando-os no estilo “Anne Sullivan” (5.1.1), oferecendo-os ao Cósmico como presentes.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Desprendimento
Capricorniano AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão".
Além disso, como o ☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG”, até 14/11/2018 (ver significado em
1.2), é importante que o nativo sintonize com este último, em 27° de Sagitário, com "Magnanimidade
Leonina AÉMH, para desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE LIBRA
<- RETORNAR

4.8 Escorpião: "Super-Rei AÉMH"
Até o ano 2040, o escorpiano deverá realizar o seu “Super-Projeto” com desafios, sendo cocriador da “Civilização da Era de Aquário” e atuando como um “Super-Rei AÉMH” (Leão no Setor
10). Por “Super-Rei” se entende o rei, o presidente, o governante, o chefe democrático que coordena
vontades e desejos dos governados, visando a tornar um paraíso: a empresa, a associação ou o país.
Um exemplo desse profissional é o ex-presidente dos EUA, o super-leonino Barack Obama. Cabe
uma leitura do horóscopo do signo de Leão, porque, na profissão, o escorpiano atua como um leonino.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Diligência Escorpiana
AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o
☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018 (ver significado em 1.2), é
importante que o nativo sintonize com este último, em 27°07’ de Sagitário, com "Magnanimidade
Leonina AÉMH", para desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE ESCORPIÃO

4.9 Sagitário: "Super-Terapeuta Holístico AÉMH"
Até o ano 2040, o sagitariano deverá realizar o seu “Super-Projeto”, com desafios, sendo cocriador da “Civilização da Era de Aquário” e atuando como um “Super-Terapeuta Holístico” (Virgem
no Setor 10, da Profissão). Pode ser enfermeiro, nutricionista, educador, psicoterapeuta, fisioterapeuta,
hidro terapeuta, massoterapeuta, acupunturista, iogue, espiritualista e outras funções.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Caridade Sagitariana
AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o
☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG”, até 14/11/2018 (ver significado em 1.2), é importante que
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o nativo sintonize com este último, em 27° de Sagitário, com "Magnanimidade Leonina AÉMH", para
desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE SAGITÁRIO

4.10 Capricórnio: "Super-Juiz AÉMH"
Até o ano 2040, o capricorniano deverá realizar o seu “Super-Projeto”, com desafios, sendo
co-criador da “Civilização da Era de Aquário” e atuando como um "Super-Juiz AÉMH" (“SuperLibra” no Setor 10, da Profissão) da “Civilização da Era de Aquário”. Atribui-se esta denominação ao
profissional que desenvolve sistema judiciário que oferece serviços com Justiça Super-libriana
AÉMH, sem o uso do foro privilegiado. Um exemplo é a atuação do juiz AÉMH Sérgio Moro no Brasil.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Desprendimento
Capricorniano AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão".
Além disso, como o ☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018 (ver significado
em 1.2), é importante que o nativo sintonize com este último, em 27°07’ de Sagitário, com
"Magnanimidade Leonina AÉMH", para desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE CAPRICÓRNIO
<- RETORNAR

4.11 Aquário: "Super-Banqueiro Metafísico AÉMH"
Até o ano 2040, o aquariano deverá realizar o seu “Super-Projeto” com harmonia, sendo cocriador da “Civilização da Era de Aquário” e atuando como um “Super-Banqueiro Metafísico
AÉMH” (Escorpião no Setor 10, da Profissão) da “Civilização da Era de Aquário”. Atribui-se esta
denominação ao profissional que desenvolve sistema bancário, oferecendo serviços sem explorar
financeiramente os clientes, cobrando taxas e juros mínimos e funcionando como uma entidade
humanitária sem fins lucrativos. O termo “Metafísico”, ao lado da palavra banqueiro, simboliza o
recurso espiritual oferecido pelo mundo extraterreno às pessoas por meio de canais ou médiuns.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Magnanimidade Aquariana
Fraterna AÉMH", "Desprendimento Capricorniano AÉMH" e "Justiça Super-libriana AÉMH", junto
a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o ☊ transita em Leão, em Trígono com o “CG”, até
14/11/2018 (ver significado em 1.2), o nativo deve sintonizar com este último, em 27° de Sagitário,
com "Magnanimidade Leonina AÉMH", para desfrutar os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE AQUÁRIO

4.12 Peixes: "Super-Filósofo AÉMH"
Até o ano 2040, o pisciano deverá realizar o seu “Super-Projeto” com desafios, sendo cocriador da “Civilização da Era de Aquário” e atuando como um "Super-Filósofo AÉMH" (Sagitário
no Setor 10) desta civilização. “Super-Filósofo AÉMH” é a denominação do profissional com título de
Doutor em Filosofia, cujos modelos são: Laozi, Confúcio, Buda e Cristo, que ensinaram o sentido
verdadeiro de viver feliz, trabalhando na construção de um mundo melhor.
O êxito desse projeto depende da prática das seguintes virtudes: "Piedade Pisciana AÉMH" e
"Justiça Super-libriana AÉMH", junto a um "Sentimento de Gratidão". Ademais, como o ☊ transita
em Leão, em Trígono com o “CG” (6.3.1), até 14/11/2018 (ver significado em 1.2), o nativo deve
sintonizar com o último, em 27°07’ de Sagitário, com "Magnanimidade Leonina AÉMH, para desfrutar
os benefícios emanados por ele.
<- RETORNAR AO SIGNO DE PEIXES
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5 Programação dos próximos 3 anos (21/12/2017 a 17/12/2020)
Após termos vivenciado a influência do raio “Sagitário A*”, oriundo do “CG” (6.3.1), em 18 de
dezembro de 2017, a humanidade ingressou na Fase de "Regeneração Planetária" (2018-2046),
iniciando-se um novo ciclo galáctico de 26.000 anos. Posto isto, será abordada a etapa que privilegia
o “crescimento pessoal”, como de extrema relevância na Astrologia Evolutiva.

5.1.1 Método Anne Sullivan de educação AÉMH"
Recomenda-se que adotem, a partir de 2018, a postura de agir como Papai Noel Quaoar/Anne
Sullivan (6.1.3.2). Um exemplo é a atitude desta senhora, imitando o bispo São Nicolau, que conseguiu
formar crianças virtuosas, doando brinquedos na noite de Natal. Ela cuidou e educou a criança cega
e surda Hellen Keller, abrindo sua visão espiritual, proporcionando que ela se tornasse, quando adulta,
conferencista de renome internacional.
Em verdade, o propósito maior dessas doações não é o ato de dar presente material, mas sim,
de educar o ser. Anne presenteou Hellen, transferindo para esta a sua visão espiritual da vida e
habilidades de ensinar outras pessoas deficientes a enxergar as belezas da vida. Recomenda-se
assistir aos vídeos em Youtube sobre a educadora, o retrato perfeito de uma pessoa AÉMH.
O “CG” (6.3.1), na atualidade, como astro em evidência, refere-se à um sistema educativo, ao
estilo Anne Sullivan, no ambiente de convivência do nativo, respeitando limites individuais. Este pode
ensinar pessoas do seu relacionamento social, profissional ou familiar, através de ações, direta ou
indiretamente. Para isto, deve sintonizar-se com o raio “Sagitário A*”, emitido pelo “CG”, junto com
Quaoar, Plutão, Ixion e Saturno e com os planetas pessoais, além da Lua. Cumpre observar que o
trânsito de Saturno e Quaoar em Capricórnio determinarão o período em que a humanidade deve
implantar a estrutura básica da “Civilização da Era de Aquário”.
<- RETORNAR

5.2 Provável passagem do Planeta X
Entre abril e julho de 2018, iniciou-se o trânsito do planeta Elenin P/2011 NO1 (ver item 6.5),
em periélio (posição mais perto do Sol), citado pelo astrônomo e professor Laércio Fonseca, membro
do “Projeto Transição Planetária”, com base em informações da Jet Propulsion Laboratory (JPL) da
NASA. Seu efeito, no futuro, poderá ser catastrófico se o astro transitar em conjunção com a Terra,
entre a sua órbita e a de Vênus. Foi diferente com a passagem do Elenin C/2010 X em 2012, sem
causar danos à Terra, talvez porque o astro tenha passado no lado oposto, onde transitava a Terra.
Segundo a astróloga Barbara Hand Clow, no período acima, pode ocorrer o reconhecimento da
existência de extraterrestres de elevado nível de espiritualidade na esfera terrestre, com grande
conhecimento científico, podendo o evento também significar a “segunda vinda de Cristo”.

5.3 Eclipse Lunar de 16 de julho de 2019
Às 18:38 do dia 16 de julho de 2019, em Brasília, ocorrerá o Eclipse da Lua, em 24° de
Capricórnio. Em “conjunção” com Plutão a 22° faz “quadratura em T” () com Haumea a 25° de Libra e
Éris e a 24° de Áries, enquanto Saturno, dispositor do eclipse, junto com Plutão e ☋, fazem conjunção
com Netuno (Jesus) no Mapa do Brasil. Alcyone, regente da Era de Aquário, a 0° de Gêmeos, está
em harmonia com o Ascendente a 0° de Aquário do Mapa de Brasília, a capital da Era de Aquário. O
envolvimento da “Super-Libra” na “Quadratura em T” (7.2.2), junto ao Eclipse, no eixo CapricórnioCâncer, além de ☊ e ☋, pode significar o “juízo-final bíblico”, uma destruição-reconstrução,
acompanhada ou não de catástrofes naturais. Todos esses fatos são passíveis de ocorrer, em vista
da provável passagem do citado Planeta Apocalíptico, entre as órbitas de Marte e Júpiter ou entre as
de Vênus e Terra, promovendo desequilíbrios e com possível reorientação do eixo da Terra.
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5.4 Recomendações para superar prováveis efeitos catastróficos
À luz de informações oriundas da declaração do “Projeto Transição Planetária” e do Encontro
Mundial de Guardiões, entre 30/03 e 01/04/2018, em Belo Horizonte e de orientações de entidades
espíritas, como as previsões dos médiuns Chico Xavier, Robson Pinheiro, Divaldo Franco e outros,
relatadas em várias ocasiões, uma provável III Guerra Mundial e eventual cataclisma na Terra podem
ser evitados através de ações humanas virtuosas.
Astrólogos e esotéricos da Astrology Hub’s Inner Circle, da qual sou membro, o astrólogo Nilton
Schutz e outros fazem no momento trabalho de suporte espiritual para evitar que a catástrofe acima
ocorra no mundo. Focam no aprimoramento do ser, perseguindo o mesmo objetivo ─ a evolução
humana pessoal, seguindo a Vontade Cósmica.
Sendo todos nós co-autores do nosso destino, recomendamos aos usuários deste horóscopo
que busquem mobilizar-se para atividades que promovam a paz mundial. Caso haja dificuldades para
desempenharem estes papeis, podem exercê-los em si mesmo, investindo em sua paz interior,
através de recursos disponíveis, como: prece, meditação ativa, ioga e outros. As vibrações positivas
de muitas auras podem somar-se e dissolver negatividades e eventos cataclísmicos na humanidade.
No contexto astrológico, podemos superar a provável catástrofe acima, empenhando-nos pela
realização de nossos “Super-Projetos” (4), individualmente ou ligadas a ONGs. Por outro lado,
ocorrendo essas tragédias, os nativos virtuosos poderão desempenhar papeis de voluntários para
salvar náufragos dessas calamidades. Mas, com o trânsito de Saturno Trígono Orcus, imprimindo
energia de fortalecimento pessoal ao nativo, com certeza, caminhamos para uma superação.

5.5 Programação para o Ano 2018
Se 2017 foi um ano de novos e grandes inícios, 2018 será um período de construção,
reestruturação e de realizações concretas. Alguns eventos contribuirão para isto: o período de
"Amadurecimento da Alma" da humanidade (2008-2023), regido pelo trânsito de Plutão em
Capricórnio, o contexto da fase de “Regeneração Planetária” (2017-2040) e o “evento AÉMH” (4),
com o advento da “Super-Libra” (6.4.1) motivado pelo “Grande Alinhamento Galáctico” (6.4.2).
O ano de 2018 é um período para consolidar as bases de fundação da futura “Civilização da
Era de Aquário”, implantando na consciência do nativo o hábito de presentear pessoas com a
“Lâmpada Mágica”, um caminho para tornar pessoas felizes.
Devido a prováveis efeitos do trânsito do Planeta Apocalíptico acima mencionado (6.5),
devemos intensificar os nossos “Super-Projetos”, visando superar expectativas negativas esperadas.
Urano ingressa em Touro, em 16 de maio, onde permanecerá até abril de 2026, abrindo uma
nova fase para realizar grandes mudanças paradigmáticas no que se refere a valores, essencialmente
os financeiros. O nativo deve aplicar o dinheiro ganho em investimentos que beneficiem a
humanidade, tais como, a agricultura natural/orgânica ou uma clínica médica de natureza holística.
Plutão, Saturno, Quaoar e Urano, juntos em signos de TERRA, infundem uma energia que nos
impulsiona a sermos pessoas mais pragmáticas, profundas e conscientes em suas vidas. Convivendo
com essa energia de "morte e renascimento", poderemos plantar sementes para colher frutos futuros.
Durante o ano de 2018, teremos o seguinte ciclo de “Retrogradações” (7.3): Mercúrio (23/03
a 15/04), Marte (27/06 a 27/08), Vênus (06/10 a 16/11) e Mercúrio (17/11 a 06/12). Cabe observar que
energias retrógradas são parte da lei natural, fazendo-nos refletir sobre a nossa movimentação atual.
São momentos para desacelerar ou diminuir a velocidade de nossas ações. Os nativos farão muitas
reflexões, impulsionados que se sentirão em rever o passado.

5.5.1 "Efeito Júpiter Profundo”
Até 08/11/2018 ocorrerá o chamado "Efeito Júpiter Profundo”. Dentro do ciclo de Saturno,
até 2052, o ano de 2018 será regido por Júpiter em Escorpião. Seu efeito é a expansão, visando o
crescimento pessoal: positivo para o virtuoso, negativo, para o não virtuoso. Ademais, Escorpião
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imprime profundidade ao nativo. Haverá vivência e intensificação do processo regenerativo da Alma
e prosperidade para os nativos virtuosos e sofrimento e doenças para os não virtuosos. O livre-arbítrio
determinará os resultados e o destino individual, em vista dos trânsitos no horóscopo de cada nativo.
Observa-se, todavia, que os que mantiverem atitudes direcionadas para o bem podem reverter
prováveis efeitos negativos previstos. (ver recomendações no item 5.4)

5.5.1.1"Ativação do Efeito Júpiter Profundo"
Em 05/07/2018, o Sol fará conjunção exata com a estrela Sírius (6.6.1), em 13º50’ de Câncer e
trígono exato com Júpiter “proeminente”, devido ao chamado “Efeito Júpiter Profundo” (5.5.1) Além
disso, Sedna faz Conjunção exata com ALGOL, em 27° 07’ de Touro e Quicúncio com “"CG"”. Será
um dia muito importante no ano, de grandes oportunidades para os nativos virtuosos e de extremo
desafio para os não evoluídos, espiritualmente.
<- RETORNAR

5.5.2 Eclipses em 2018
Simultaneamente aos trânsitos acima, 2018 vivenciará 5 eclipses nos signos de Leão, Aquário
e Câncer. Eles impulsionarão os nativos para um novo ciclo energético, fortalecendo a intuição e
aumentando a sensibilidade humana.
•
•
•
•
•

31/01/2018 às 11:26: Eclipse Lunar total, em 11°37’ de Leão
15/02/2018 às 19:05: Eclipse Solar Parcial, em 27°07’ de Aquário
12/07/2018 às 23:47: Eclipse Solar Parcial, em 20°41’ de Câncer
27/07/2018 às 17:20: Eclipse Lunar Total, em 04°44’ de Aquário
11/08/2018 às 06:57: Eclipse Solar Parcial, em 18°41’ de Leão

Alguns esclarecimentos devem ser feitos sobre eclipses. Quando fazem “aspectos” (7.2)
planetas, Ascendente ou Meio-do-Céu, no mapa do nativo, os efeitos desses tendem a ser muito fortes
para ele. E o “Setor” (7.1), onde se processa o eclipse é bastante afetado, a partir do dia do evento.
De posse do diploma de graduação de “Universidade da Vida”, sendo profissional AÉMH
(2.4.4.1), devemos todos nós praticar o aprendizado nela adquirido, visando a construir a “Civilização
da Era de Aquário”. Consciente ou inconscientemente, para isto, deve-se ter praticado virtudes nos
dois últimos anos e recebido orientações do Centro Galáctico ("CG"), a partir de 2018.

6 Novas descobertas astronômicas e astrológicas
Embora novos astros descobertos possuam classificações astronômicas diferentes das listadas
abaixo, para efeitos astrológicos, todos serão chamados “planetas”, porque seus efeitos são de
intensidades iguais ou até maiores quando aspectados por pontos importantes como o “CG”, o “SCG”
e o "GA". É o que ocorre, por exemplo, com o diâmetro de Quaoar, que corresponde à metade do de
Plutão, mas que atualmente desempenha um papel de muita relevância nos mapas astrais.

6.1 Astros novos
6.1.1 Planetas anãos (PA)
6.1.1.1 Éris ò (PA)
Éris (Elemento TERRA). Segundo vários astrólogos, Éris é o novo regente do signo de Libra
(antes, Vênus). Diferentemente de Vênus, que usa a balança libriana para julgar, favorecendo
poderosos e ricos, fisicamente belos e atraentes e direcionando seu amor a pessoas de sua crença,
raça e familiares, os nativos que cultivam o amor erisiano amam pessoas sem discriminação,
escolhendo parceiros segundo valores morais e espirituais, em vez de materiais. Erisianos aplicam a
justiça universal, com amor universal. São alguns deles: Albert Einstein, Abraham Lincoln, Barack
Obama, Juscelino Kubitscheck, Papa Francisco, Shakespeare, Sérgio Moro, Walt Disney e outros.
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6.1.1.2 Makemake æ (PA)
Makemake (Elemento AR, segundo Sue Kientz), é o astro das ações e realizações repentinas,
inesperadas e bizarras, demolidoras de paradigma, “impossíveis" e praticadas com a "mágica" do
ocultismo ou do esoterismo. O makemakeano general George Washington derrotou a poderosa força
armada britânica com pequeno exército, proclamando a independência dos EUA. Ele usou a magia
da astrologia, escolhendo dia e hora (2h14m da madrugada do dia 4/7/1776), quando Urano, com o
seu componente de liberdade, ascendia na Filadélfia. A batalha foi repentina, surpreendendo os
britânicos. São makemakeanos: Salvador Dali, Leonardo da Vinci, Stephen Hawking, Shakespeare,
Sérgio Moro, Imperador Hirohito e Juscelino Kubitcheck. Quase todos os presidentes dos EUA são ou
foram makemakeanos. A astróloga Sue Kientz denominou os EUA de United States of Makemake.
Embora criticado por muitos astrólogos, concordo com a ideia da astróloga Denise Siegel ser
Makemake regente de Leão, e não o Sol. Além disso, conforme o astrólogo pesquisador Nick Anthony
Fiorenza, o nodo da órbita de Makemake está apontado para a estrela Capella da constelação de
Orion e dá a este astro uma imagem leonina.

6.1.1.3 Haumea ç (PA)
Haumea (Elemento ÁGUA) é o provável regente de Câncer. Tem o papel de “super-mãe”, nome
atribuído à deusa mitológica da fertilidade da ilha de Havaí. Diferente da mãe lunar que somente
satisfaz os desejos do filho, prejudicando o seu amadurecimento, a super-mãe Haumea presenteia-o
com educação desafiadora e benéfica para o seu futuro. Um exemplo da atuação de Haumea: as duas
bombas nucleares que atingiram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Foram presentes terríveis para
os japoneses, mas trouxe paz ao povo, erradicando os "Gunbatsus", "nazistas japoneses", que
propagavam as guerras civis e internacionais. Esse episódio beneficiou muito a humanidade. Ações
haumeanas: a descoberta da equação E = mc2 por Albert Einstein, a invenção do para-raios por
Benjamin Franklin, o descobrimento do Brasil, o ataque à Pearl Harbor. Vale observar que atitudes
haumeanas embutem sacrifícios pelo outro. São haumeanos: Luther King, Papa Bento XVI e Mozart.

6.1.1.4 Ceres Æ (PA, anteriormente AS)
Ceres (Elemento ÁGUA) tem como qualidade positiva a nutrição, e a negativa, sufocamento,
opressão, estrangulamento. Revela conhecimentos de relacionamento mãe-filho. Tem um significado
de como se nutre o outro e como se necessita ser nutrido. Também se relaciona com a capacidade
de amar a si mesmo e a outros, incondicionalmente. Com a criação da categoria de planeta anão, o
astro possui esta classificação atualmente.

6.1.1.5 Palas Ä (As)
Palas (Elemento FOGO). Tem como qualidade positiva ser protetor e, como negativa, ser
mercenário. O astro aponta como o nativo percebe as coisas e como usa a inteligência criativa. É mais
mental do que emocional. Revela capacidade para pensamentos originais. O nativo possui habilidades
artísticas? Como expressa sua criatividade?

6.1.1.6 Juno Å (As)
Juno (Elemento Ar). Tem como qualidade positiva a parceria e, como negativa o individualismo,
de natureza egoísta. É ele quem dita o relacionamento entre cônjuges, a lealdade, a falsidade ou a
infidelidade no casamento. Também revela a tendência para os relacionamentos comprometidos.

6.1.1.7 Vesta Ã (As)
Vesta (Elemento TERRA). Tem como qualidade positiva a dedicação e, como negativa, o
excesso dela, sendo um "workaholic" (pessoa muito dedicada ou "viciada em trabalho”). Representa
o comprometimento. Isso inclui comprometimento com serviço ou trabalho e com pessoas do seu
relacionamento. Onde está o seu compromisso? Onde o nativo está concentrando suas energias?
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6.1.2 Centauros
Os centauros são astros com órbitas muito excêntricas, capazes de penetrar em outras (do
planeta Saturno e, às vezes, de Júpiter), no periélio e exteriores (Urano, Netuno, Plutão), no afélio.
Há cerca de 30 centauros já nomeados, sendo os principais: Quíron (descoberto em 1977),
Pholus (em 1992), Nessus (em 1993), Asbolus (em 1995) e Hylonome (em 1995). Neste horóscopo
apenas analisaremos o centauro Quíron – tradicionamente o mais usado.

6.1.2.1 Quíron Â (Centauro)
Quíron transita entre as órbitas de Saturno e Urano. Com grande excentricidade, quando perto do
Sol (periélio), penetra na órbita de Saturno. Afastado do Sol (afélio), adentra a órbita de Urano.
Saturno expressa o mundo material; Urano, o espiritual. O descobrimento de Quíron (em 1977)
simboliza o início do evento "religare": ligação da ciência e a religião, fusão da medicina oriental e a
ocidental (Terapia Holística) e difusão da medicina oriental no ocidente (acupuntura e ioga).

6.1.3 Objetos Transnetunianos (OTNs)
Diferentemente de asteroides e planetoides, os objetos transnetunianos transitam além da
órbita de Netuno e não recebem a classificação de planetas anões pelos astrônomos. Localizam-se
no chamado Cinturão de Kuiper.

6.1.3.1 Ixion ñ (OTN)
O astro é simbolizado por uma causa maior, expressa assim por Martin Luther King, que cita:
"Todo povo deve obedecer às leis justas (...) Eu diria também que uma lei injusta não é absolutamente
uma lei". Continuando: "a lei da segregação racial não é ética, e sim agente de controle dos poderosos"
(Ref.: Kientz). Vê-se que a lei que rege o "foro privilegiado" no Brasil é de um tipo combatido por Ixion.

6.1.3.2 Quaoar ─ a Anne Sullivan / "Lâmpada Mágica"
Descoberto em 04/06/2002, o astro, segundo o astrólogo Richard Brown, simboliza o
instrumento do Cósmico, de um “Deus Todo Poderoso e criador do Universo” e o retorno à “sacralidade
da vida”. Quaoar mostra o “caminho harmonioso virtuoso” a ser trilhado pela Alma (Plutão) do nativo,
com o auxílio de outros astros, objetivando atingir a “sacralidade da vida pessoal”, educando pessoas
com vistas a construir a "Civilização da Era de Aquário". A prática das virtudes é o caminho, como
citou Cristo  “Eu sou o Caminho (...)”.
A esse “caminho”, o autor deste site denominou de “Lâmpada Mágica”, que aponta como ser
feliz, usando a força mágica dos astros, especialmente a dos novos descobertos após 2002.
Com o advento do Período de "Transição Planetária" (2013-2046), Quaoar passou a transitar
em Capricórnio, no signo regido pelo Saturno e estará aí até o final deste período, viabilizando a
construção da "Civilização da Era de Aquário", realizando ações quase impossíveis para pessoas
comuns, em curto espaço de tempo e com o auxílio dos astros que compõem o sistema AÉMH (5.1.1).
São quaoarianos: Anne Sullivan, Thomas Edison, Leonard Berstein e Leonardo da Vinci. Anne
tem no mapa natal muitos astros importantes para este Período de "Transição Planetária" (20132046): Quaoar sextil Sol, Quaoar sextil Mercúrio; “CG” trígono Sol; “SCG” trígono Júpiter, "GA"
quadratura Urano, Alcyone sextil Ceres; Éris semi-quadratura Sol, Éris trígono Saturno, Éris semisextil Netuno; Makemake conjunção Quíron, Makemake semi-quadratura Vênus; Haumea semiquadratura Marte, Haumea quadratura Júpiter, Haumea sextil Urano e Haumea sextil Sedna.
Convém ressaltar que os aspectos acima são exatos, isto é, com “orbes” menores que 1°! O
fato de Quaoar aspectar Mercúrio (comunicação) e Makemake aspectar Quíron (Cura), revela o
propósito da educadora de curar a cegueira e surdez da menina Hellen Keller, impossível pela
medicina convencional, e a aptidão para ser terapeuta (Quíron) e comunicadora (Mercúrio).
<- RETORNAR
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6.1.3.3 “Edison” - (oficialmente chama-se 2002 AW197) (OTN)
Nome sugerido para este astro, pela astróloga Sue Kientz e possuindo como símbolo
astrológico uma lâmpada -. Mitologicamente, é o deus criador do mundo moderno, representando
invenções obtidas com muito esforço (transpiração). É personificado por Thomas Edison, Galileu,
Papa João Paulo II, Isaac Newton, Albert Einstein, Copérnico, Lincoln, Hitler e outros. Seu significado
diz respeito à obtenção de ideia inspiradora pelo esforço.

6.1.3.4 “Repórter” , (oficialmente chama-se 2002 TX300) (OTN)
Nome provisório de pequeno objeto transnetuniano, neto de Plutão. As suas frases-chave,
segundo Kientz, são: "All Talk, All the Time" ("Tudo fala, todo o tempo"). O vício do Repórter é mudar
e manipular informações e conhecimentos, praticando propagandas enganosas. Instituições como
Rádio Liberdade e Comitê Nacional da Europa Livre têm esse astro proeminente em seus mapas
natais. Poderia chamá-lo de "marqueteiro", mas acho mais coerente "Repórter". Kientz adota como
símbolo astrológico, um aparelho de TV ,.

6.1.3.5 OR10 ♥ (ou 2007 OR10) (OTN)
Kientz denomina esse astro de "outro, do outro, do outro". Interpretando a sua influência, ele
gera o sentimento de acolher pessoas com amor sem julgamento. Fazendo oposição a Éris, tende ao
combate de injustiças praticadas entre clãs. Talvez o "Amai os inimigos” de Jesus Cristo se assemelhe
à ação de 2007OR10 (♥). A astróloga Kientz, sem sugerir nome ao astro, simboliza-o com um (♥).

6.1.3.6 Orcus ú (OTN)
Descreve, entre outras coisas, uma personalidade que vive de forma compulsiva e obsessiva,
almejando ser o maior, o mais perfeito e o primeiro do mundo. Pode ser um profissional qualquer:
político, cientista, desportista, artista. Ou, então, o bandido perfeito, o assassino e o causador de
desastres. Um exemplo recente de personalidade Orcus é a de Donald Trump, que tem o astro em
conjunção com o Sol em seu Mapa Natal.

6.1.4 Varuna Í (OTN)
Representa a deusa védica, cujo significado principal é a "palavra". Odeia quem não a cumpre.
Varuna simboliza a pessoa que tem poder da palavra muito forte. Lembra a citação da Bíblia (João
1:1): “Com o poder da palavra Ele (Deus) criou o mundo”. Materialmente, o astro é representado por
pessoas que criaram o dicionário (o Webster, por exemplo) e obras literárias (de Shakespeare).

6.1.5 Sednóides
Os sednóides são OTNs com periélios superiores a 50 UA e um semieixo maior superior a 150
UA. Apenas dois objetos são conhecidos: Sedna e 2012VP113.

6.1.5.1 Sedna (< ou ñ) (renúncia pessoal pelo benefício à humanidade)
Descoberto em 2003 na Nuvem de Oort, com órbita muito excêntrica (periélio de 76 UA e afélio
de 447 UA), simboliza o extremo sacrifício pelo bem da humanidade. Ou seja: sofrimento de longa
duração para atingir a realização. Kientz sugeriu um símbolo para o astro: a cruz sobre o monte (< em
vez de ñ), em alusão a Jesus crucificado entre dois ladrões. Afirma que a pessoa que sofre sem
compaixão pelos outros é acometida de depressão. São pessoas que possuem Sedna aspectando
planetas pessoais: Buda, Jesus, Hellen Keller, Stephen Hawking, Isaac Newton, entre outras. O astro
entrou em Áries em 1867, em Touro em 1966 e estará em Gêmeos em 2024. A nível pessoal, o trânsito
de Sedna revela onde se situa uma impotência pessoal e como superá-la, cuidando-se do planeta e
da humanidade. Kientz não vê o astro sendo parte do Cinturão de Kuiper, e sim, da Nuvem de Oort,
com período de translação em torno de Sol de 11.400 anos, contra 248 de Plutão e 557 de Éris.
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6.1.5.2 2012 VP113
Foi descoberto em 05/11/2012 e anunciado publicamente em 26/03/2014. Situado na Nuvem
de Oort, tem órbita muito excêntrica (periélio de 80 UA, afélio de 447 UA), similar à de Sedna. Tem o
periélio mais distante que qualquer outro objeto conhecido do Sistema Solar. Leva mais de 4000 anos
para dar uma volta completa em torno do Sol. Ainda não há interpretação astrológica para este objeto.
<- RETORNAR

6.2 Sistema Alcyone
Os astrônomos descobriram que o nosso Sistema Solar gira em torno da estrela Alcyone,
conforme ilustração no cabeçalho dessa Página. Além disso, existe o "Cinturão de Fótons", que faz
parte do Sistema Alcyone e que rodeia a estrela, cujo plano é perpendicular ao plano da nossa galáxia.
Todas as estrelas, inclusive o Sol, giram em torno dessa estrela central.
Alcyone está localizada no aglomerado de estrelas Plêiades, na constelação de Touro. A
translação do Sistema Solar, em torno da estrela, dura cerca de 26.000 anos. Após cerca de 24.000
anos de translação, nas trevas siderais, esse sistema, inclusive a Terra, em torno do ano 2000, iniciou
a entrada no "Cinturão de Fótons", completando o seu trânsito neste cinturão no ano 4148.
A faixa do Cinturão de Fótons que corta a órbita do Sol gira em torno de Alcyone. A travessia
do Sistema Solar nessa faixa leva cerca de 2000 anos. Considerando que a Era de Aquário teve início
em 1781, teria uma duração de 2028 anos, ao invés dos tradicionais 2160 anos. O exame do mapa
das constelações aqui consideradas mostra uma incrível coincidência: o ano 4148 marca o fim do
trânsito de Alcyone no signo aéreo de Gêmeos, em harmonia com Aquário. O caminho percorrido pelo
“Ponto Vernal” corta quase perpendicularmente a divisa Aquário-Capricórnio, por volta desse ano.
O trânsito do sistema solar no “Cinturão de Fótons”, entre 2000 e 4138, aponta para o período
em que a humanidade vivencia a “Era da Luz”, chamada de “Civilização da Era de Aquário” onde o
bem prevalece sobre o mal. Mudanças paradigmáticas de valores na humanidade marcaram o
Período de “Mudança Paradigmática” (2000-2012) (2.4.3), muito importante para o mundo, quando
o nosso sistema solar penetrou totalmente no Cinturão. A partir de então, após grandes sofrimentos
na terra, os que resistirem às mudanças serão progressivamente conduzidos para outros planetas.
Chamamos este momento de Período de “Transição Planetária” (2013-2046) (2.4.4).
<- RETORNAR

6.3

“CG”, “SCG” e “GA”

Segundo a Astrologia Cármica Transcendental, as três principais "áreas celestes": o “buraco
negro” Centro Galáctico “CG”, o “buraco negro” Super-Centro Galáctico “SCG” e a anomalia Grande
Atractor “GA” têm funções especiais. Por um lado, eles agem como aspiradores cósmicos, capazes
de sugar objetos ou elementos obsoletos, tóxicos, transmutando-os em "ouro". Os elementos tóxicos
são padrões de comportamentos culturalmente aceitos e baseados em valores equivocados que
bloqueiam o crescimento pessoal. O "ouro" simboliza novas formas de pensamento, ideias, atitudes e
padrões comportamentais virtuosos. Ademais, essas "áreas celestes” são fontes de conhecimento
cósmicas, que emanam mensagens que precisam ser decifradas para proveito pessoal. Quando o
“CG”, o “SCG” ou o "GA" estão "proeminentes" (7.7) no mapa natal, o nativo possui muita força para
mudanças necessárias, que visam o Bem Maior, sendo receptor universal da sabedoria divina.

6.3.1 Centro Galáctico ("CG")
O Centro Galáctico “CG” é o centro da nossa galáxia, onde o Sistema Alcyone e outros astros
similares giram ao seu redor. Comparando com a Terra que gira em torno do Sol durante um ano, o
sistema solar faz o mesmo em torno da estrela Alcyone, perfazendo 25.770 anos. O sistema Alcyone,
em torno do “CG”, por cerca de 225 a 250 milhões de anos.
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Dentro do “CG” está o “Buraco Negro” de onde é emitido o raio “Sagitário A*”. O “CG” avança
1° a cada 27 anos. Atualmente, está em 27°07' de Sagitário. Em 1900, estava em 22°40’ do signo. O
conhecimento de graus é importante porque, se o nativo tiver o “CG” proeminente (7.7), poderá se
notabilizar na sociedade, quando planetas em trânsito acionarem esse centro no mapa natal.
A partir de dezembro de 2017, o efeito do “CG” está mais poderoso, figurando como "planeta"
proeminente, por sua participação no "Grande Alinhamento Galáctico" (6.4.2). Muitos astrólogos
recomendam considerá-lo nas interpretações astrológicas com status semelhante ao Sol. O "CG"
simboliza o grande propósito evolutivo da Alma, traçando caminhos de evolução espiritual.
O nativo com o “CG” proeminente no mapa busca valores diferentes dos paradigmas atuais.
Age de forma valente e responsável. Realiza tarefas desafiadoras. Sua Alma é protegida por um anjo
de guarda muito poderoso.
O "CG" é especialmente proeminente em mapas natais de especialistas de cura de doenças
causadas por uso de valores equivocados, vistos em uma ótica universal. Se o nativo consegue ativar
o seu "CG", mudanças profundas podem ocorrer, superando dificuldades em sua vida, entre outras.
O “CG” faz o nativo deparar-se com o grande dilema: ou o nativo focaliza a sua atenção em
ações viciosas que estimulam o orgulho e egoísmo, beneficiando o ego, ou em ações virtuosas e
desafiadoras, com magnanimidade e humildade que beneficiem a humanidade. Não há meio termo.
O “CG” (longitude 27°07' Sagitário e declinação 29°00’ Sul - em 2018) é fonte emissora de
sabedoria, que mostra o caminho desafiador virtuoso para alcançar a verdadeira
felicidade, desafiando o dilema "Céu" versus "Inferno" (em linguagem religiosa).
<- RETORNAR

6.3.2 Super Centro Galáctico (“SCG”)
O Super Centro Galáctico situa-se no centro da maior galáxia conhecida do Universo –
Messier 87 ou M87. Ambos foram descobertos em 1781, mesmo ano do descobrimento de Urano. É
maior que a nossa Via Láctea e está em 02°03’ de Libra.
O nativo com este ponto proeminente possui raízes para ser um curandeiro galáctico como
Jesus, Buda, Chico Xavier, Robson Pinheiro e outros, todos guiados por mestres extragalácticos. Este
ponto se compara, com relação à forma, ao "CG", mas sua potência é ainda maior.
O nativo com o “SCG” proeminente é portador de fome insaciável por comida, ou por
conhecimentos, para preencher um grande vazio interior (“super-buraco negro”). Consome energia,
poder e conhecimento para adquirir bens materiais, intelectuais e status social, até que finalmente
percebe ser impotente para preencher o vácuo de sua vida. O caminho para o bem-estar é
transformar-se completamente, passando a doar-se para pessoas necessitadas da humanidade e
influenciando outras pessoas nesta direção.
A ação do “SCG” é semelhante à do curandeiro Quíron, simbolizando a existência de feridas
sofridas do passado e incuráveis pela medicina material. As diferenças são: enquanto a ferida
provocada por Quíron tem origem em pais e antepassados, a do “SCG” é de natureza existencial.
Neste há um vazio existencial, tratando-se de doença da alma e a causa está na escolha de valores
equivocados de vida: os morais adotados como sendo “verdades”, o uso intenso de alimentos
industrializados e outros. São doenças da alma, a depressão e a psicopatia.
O grande dilema do nativo com “SCG” “proeminente” é a escolha do tipo do alimento: o bom
que satisfaz plenamente e o mau que nunca satisfaz.
O “SCG” (02°03’ Libra), coração da Super Galáxia, é a fonte da sabedoria suprema: o
fluxo de Supraconsciência. Seu grande dilema: ou aceita o alimento que o satisfaz
totalmente para ter a vida feliz ou o alimento equivocado traz para ele a infelicidade.
<- RETORNAR
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6.3.3 Grande Atractor (“GA”)
O “GA” situado em 14°02’ do signo de Sagitário e declinação 64°55’ Sul (em 2000), é uma
"anomalia Galáctica". Trata-se de imensa concentração de massa e energia, que permanece em
mistério. Constantemente essa massa suga galáxias vizinhas a uma velocidade surpreendente.
Segundo a Astrologia Cármica Transcendental, o "GA" liga-se ao tema “livre arbítrio versus
fatalidade”. Somos capazes de exercer o livre arbítrio, para mudar nosso destino? Ou continuamos
sujeitos às leis imutáveis das forças físicas da natureza?
O nativo com "GA" proeminente tem consciência de que é predestinado a ser perfeito (feliz). E
essa perfeição somente ocorre pela prática do bem, através de ações virtuosas. Ademais, sabe que,
se deseja evoluir escolherá o caminho desafiador, como fizeram grandes missionários da humanidade,
como: Jesus, Buda, Einstein, Isaac Newton, Gandhi, Chico Xavier, Steven Hawking e outros.
A chave (caminho) para o sucesso, visando a evolução pessoal, será a sintonia com a "voz do
criador." O "GA" emana informações (caminhos) livremente em todos os espectros, ampliando a visão
do nativo. Visão estreita e natureza opinativa não combinam com o "GA". A ampla visão leva à
verdadeira sabedoria, mas deve existir maneiras e abordagens diferentes e espectros mais amplos.
O "GA" (14°02’ de Sagitário, declinação 64°55’ Sul) é uma anomalia galáctica, imensa
concentração de massa e energia. Suas frases chave são: a Voz do Criador, o Assento
da Fonte Universal, o Equilíbrio Cósmico e Dilema (predestino versus livre arbítrio).
<- RETORNAR

6.4 Grandes alinhamentos: “Super-Libra” e “AÉMH”
6.4.1 "Grande Alinhamento Planetário (2013 – 2046)
Observa-se que os alinhamentos planetários são relativamente frequentes, mas não cobrem
período tão grande como entre 2013 e 2046, ou seja, de 33 anos, como ocorre com este. Daí o
chamaremos de “Grande Alinhamento Planetário”. Como ocorre no signo de Libra, onde está o
SCG”, chama-se de “Super-Libra”. Ademais, astros do sistema AÉMH (Alcyone, Éris, Makemake e
Haumea) aí se encontram. Em virtude disto, todos os nativos terão personalidade AÉMH. O nível de
abrangência das ações AÉMH depende de ter proeminentes no mapa natal o “CG”, o “SCG” e o "GA".
Este Grande Alinhamento Planetário na “Super-Libra” é responsável pela fase de
"Regeneração Planetária" (2018-2046), vivenciada por toda a humanidade (pessoas AÉMH).
Precursores de pessoas AÉMH possuem, no mínimo, dois de seus planetas pessoais
aspectadas por dois dos quatro astros acima.
Merece destaque aqui uma personagem tipicamente AÉMH - a educadora Anne Sullivan, que
tem os quatro astros AÉMH: Quaoar, “CG” “SCG” e “GA” proeminentes em seu mapa natal (5.1.1).
Cabe salientar que, através do “Grande Alinhamento Planetário”, o Cósmico nos convoca a atuarmos
como essa educadora, com as pessoas do nosso relacionamento.

6.4.2 Grande Alinhamento Galáctico
O efeito astrológico do “CG” intensificou-se, após 18/12/2018, com o “Grande Alinhamento
Galáctico” impulsionado pela conjunção da Lua Nova com o “CG” a 27°07’ de Sagitário, em conjunção
com Ixion (6.1.3.1), Mercúrio e Saturno, no último grau de Sagitário, em Trígono com Éris, Urano e
Palas em Áries, significando o fim do trânsito milenar de 26.000 anos, definido pelo Sistema Alcyone.
Segundo a Universal Life Tools.com, em 18/12/2018, o Sol faz conjunção com o “CG”, a 27°07'
de Sagitário, formando Triângulo Evolucionário Galáctico com as estrelas Sírius, Alcyone e o Sol.
Esse triângulo isóscele tem como base Sírius e Alcyone e seu vértice aponta para o Sol, onde está o
“CG”. Ele gerou no cosmos um Tetraedro de Energia formado pela Terra, Sírius, Alcyone e Sol, em
conjunção com o “CG”. É um amplificador de energia cósmica semelhante às pirâmides do Egito.
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Quando Saturno entrou em Capricórnio no dia 21/12/2017, junto com Quaoar, iniciou-se a
construção de grande ciclo de 26.000 anos da humanidade a nível galáctico. Seu efeito é o
recebimento direto do raio “Sagitário A*” oriundo do “CG” na Terra e em todo o nosso Sistema Solar.
Há uma mudança do Planeta Terra, de tridimensional para multidimensional. A humanidade, tendo ao
se adaptar a essa mudança, está sofrendo grandes transformações: os objetivos materiais mudando
na vida pessoal para os espirituais, sofrendo grande salto quântico e outros. A própria astrologia sofreu
mudanças drásticas: por exemplo, o uso maciço de astros transnetunianos: o “CG”, o “SCG” e o "GA",
antes ignorados e vistos como tão importantes quanto o Sol nos atuais mapas natais.

6.5 Planetas apocalípticos
Existem planetas que provocam efeitos apocalípticos, a cada 13.000 anos, como o Elenin
P/2011 NO1 (3.600 anos como Nibíru), Hercólubus ou Elenin C/2010 X ou, ainda, simplesmente o
Planeta X. Devido a seus efeitos serem bastante catastróficos, sua existência não é revelada
publicamente por entidades governamentais, para não provocar pânico a nível mundial.
Entre dezenas ou mais de publicações na Internet a respeito do assunto acima merece
destaque a palestra do astrônomo e professor Laércio Fonseca, do Projeto Transição Planetária, sobre
Elenin C/2010 X e Elenin P/2011 NO1, com informações da JPL-NASA. Cita ele que o efeito poderá
ser catastrófico se o astro transitar em conjunção com a Terra, entre a sua órbita e a de Vênus.
Segundo a astróloga mística Barbara Hand Clow, em seu livro Quíron: Ponte de Ligação entre
os Planetas Interiores e Exteriores, a bíblica Estrela de Belém poderia ter sido Nibíru e já era conhecida
pelos antigos sumérios.

6.5.1.1 Mês de Abril de 2018
No mês de abril de 2018 inicia-se o provável trânsito do planeta Elenin P/2011 NO1, em periélio
(posição mais perto do Sol), conforme descrito acima.
Vale ressaltar finalmente o crescente movimento espiritualista visando reverter essa provável
catástrofe e a divulgação na mídia por entidades governamentais (TV Câmara, por exemplo e site
Vinha de Luz). Todavia, acredito que a temível previsão não deverá acontecer e, acontecendo, não
deverá ser tão trágica como vem sendo veiculada por estudiosos e pessoas no mundo.
<- RETORNAR

6.6 “Estrelas chaves”
Segundo Cristal Window.ca, além das "áreas celestes"  “CG”, “SCG” e "GA"  por comporem
o chamado "Tetraedro de Energia" (6.4.2), as estrelas Alcyone e Sírius passaram a ser “estrelas
chaves”, com poder acentuado em relação às outras, a exemplo da estrela Capella, responsável pela
civilização egípcia, descrita no item 2.1. Seus papeis e palavras-chave são:

6.6.1 Estrela Sírius
A estrela Sírius que compõe o tetraedro acima, simboliza o doador da vida, a fonte de
conhecimento e o poder. O poeta e astrólogo Manilius refere-se à estrela como “um sol distante para
iluminar corpos distantes”.
Sírius: estrela masculina yang: indica como a humanidade coletivamente abraça o divino
masculino. Sua polaridade sombra é a abordagem mental, lógica e patriarcal.

6.6.2 Estrela Alcyone
Tradicionalmente, a estrela Alcyone era de natureza predominantemente maléfica, causadora
da cegueira, febres, varíola e acidentes no rosto, embora dissemine o amor. Após 2000 tem o seguinte
perfil, segundo a Universal Life Tools.com:
Alcyone: estrela feminina yin: indica como a humanidade, coletivamente, abraça o divino
feminino. Sua polaridade sombra: abordagem matriarcal, criativa, sentimental, emocional.
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7 GLOSSÁRIO ASTROLÓGICO
Como esta página se destina aos leitores em geral, citamos, abaixo, os significados de palavras
usadas em Astrologia para astros que transitam no zodíaco como: Nodo Norte ( ) e Nodo Sul (☋).
Estas aparecem em destaque (negrito, itálico ou entre aspas), diferenciando-se dos significados
existentes entre homônimos. Assim:

7.1 "Setores"
As informações necessárias às análises astrológicas pessoais são basicamente: dia, mês, ano
e local de nascimento do nativo e de antepassados. Como a hora de nascimento é desconhecida
neste trabalho, as interpretações estão baseadas no sistema de 12 setores, abaixo descritos, que
apresentam resultados aproximados.
No sistema de Setores, o Setor 1 corresponde ao signo solar do nativo e os demais possuem
os significados abaixo. Assim, para o leonino, o Setor 1 é o signo de Leão. Uma consulta a esta lista
pode auxiliar na compreensão dos significados das previsões.
Setor 1: Personalidade, aparência física, ego;
Setor 2: dinheiro, valores materiais, ético-morais e espirituais
Setor 3: comunicação, irmãos, vizinhos, comércio, viagens curtas; estudo, ensino, educação intelectual
Setor 4: família, lar, origem familiar, antepassados, vida na infância, vida na velhice;
Setor 5: filhos, criatividade, romance, jogos arriscados, diversão, lazer;
Setor 6: trabalho, rotina, saúde, nutrição, animais de estimação, empregados, serviços voluntários;
Setor 7: casamento, parceria, inimigos declarados, povo;
Setor 8: morte, perda de entes queridos, regeneração, mediunidade, metafísica, dinheiro dos outros;
Setor 9: estudos superiores, religião, filosofia, viagens internacionais e espaciais, “viagem astral”;
Setor 10: profissão, status social, imagem pública;
Setor 11: amizade, grupos sociais; e
Setor 12: reclusão, hospitalização, médicos e terapeutas, trabalho nos bastidores.

Para aprimorar a precisão da interpretação astrológica, caso não se conheça o ascendente, é
recomendável calculá-lo através de um astrólogo ou utilizando-se de serviços gratuitos existentes em
sites de astrologia disponíveis na internet. Se o nativo tiver o signo do ascendente diferente do signo
solar, recomenda-se a leitura deste horóscopo, bem como do signo correspondente ao seu signo do
ascendente. As informações se complementam, enriquecendo o seu autoconhecimento.

7.2 "Aspectos"
Os astros e nodos transitam no Zodíaco de 360°, em 12 Signos, cada um com 30° longitude,
a partir de 0° de Áries, definido pela posição do Sol, visto da Terra no dia do equinócio da primavera,
no Hemisfério Norte, ou do outono, no Hemisfério Sul. Assim, se o Astro A está em 27° Touro, ele
situa-se a 27 + n x 30 = 57° de Longitude, porque n = 1 (caso do signo de Touro), sendo este é o 1°
signo depois de Áries. Se estiver no signo de Gêmeos usa-se n =2, e assim por diante.
Os astros A e B formam "aspecto" ou "aspectam-se" entre si, formando ângulos entre si e
recebendo nomes específicos. Assim, se o ângulo está próximo de 120°, diferindo do valor exato de
5°, dizemos que A e B formam "trígono", com orbe de 5°. Quanto menor o valor do orbe mais forte é
o efeito do "aspecto". Chama-se "aspecto exato" quando o orbe é inferior a 1°. Seu efeito é muito
forte. Pessoas notáveis sempre têm vários astros formando "aspectos exatos".
Consideramos, neste trabalho, os seguintes "aspectos":
•

“Conjunção”: ângulo de 0°, entre A e B: O dois caminham juntos. Harmonioso ou não, depende da natureza

•

particular de A e B. É um aspecto muito poderoso. Evolutivamente é o início de novo ciclo.
“Oposição”: ângulo de 180°, entre A e B: Extremamente poderoso. A e B, em confronto, produzem conflito,
cuja intensidade é tanto maior quanto menor a evolução da Alma do nativo: quando evoluída é capaz de
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•
•
•
•
•
•
•

conciliar os opostos, respeitando o direito do outro e buscando apreender a qualidade do outro para seu
crescimento pessoal. Se não evoluída, ocorrem conflitos.
“Trígono”: ângulo de 120°, entre A e B: aspecto intensamente harmonioso entre ambos.
“Sextil”: ângulo de 60°, entre A e B: aspecto fortemente harmonioso entre ambos.
“Quadratura”: ângulo de 90°, entre A e B: aspecto difícil e desafiador entre ambos. A tenta controlar B e viceversa. Seu efeito é fortalecer a Alma através de provas que exigem esforço, visando o crescimento pessoal.
“Semi-Sextil” (30°): o efeito é igual ou menor que o Sextil.
“Semi-quadratura” (45°): indica esforço para adequar-se a dois objetivos diferentes, ruptura e desistência.
“Sesqui-quadratura” (135°) indica reavaliar e esforçar-se em adequar-se a algo, sem outras opções.
“Quicúncio” (150°): nos relacionamentos, necessidade de ajuste, adaptação e de superar a irritação.

7.2.1 Aspecto “Aplicativo” e “Separativo”.
•

É “Aplicativo”, quando o orbe está diminuindo, tornando-se mais forte e “Separativo”, em caso contrário.

7.2.2 "Padrões de Aspectos"
Quando três ou mais planetas são aspectados formam o que chamamos de “padrões de
aspectos". São os seguintes os principais "padrões":
•
•
•
•
•
•

"Quadratura em T": efeito mais poderoso que o da "Quadratura". Sua superação traz muito sucesso na vida.
"Grande Cruz": efeito muito mais poderoso que o da "Quadratura em T".
"Grande Trígono": os planetas ocupam os vértices de um triângulo equilátero: seu efeito é três vezes mais
harmonioso que o do "Trígono".
"Yod" (Dedo de Deus): triângulo isóscele formado por dois "Quicúncios" e um "Semi-Sextil. O astro que está
no vértice do “yod” indica um determinado caminho ("Vontade de Deus"). Significa desafios para o nativo.
"Retângulo Místico": melhor uso construtivo de talentos pessoais para alcançar seu propósito de vida.
"Papagaio": significa pessoa "ultra ambiciosa".

7.3 "Retrogradações": Regra dos 3 “RS”
"Movimento retrógrado" de um astro. É quando, visto da Terra, o astro parece andar para
trás, ou seja, em movimento contrário ao direto, em direção ao signo seguinte. A ação planetária
parece que retrocede. É o momento do nativo para agir no Eu interior, reformular ações, com
consequências posteriores, a serem colhidas quando o planeta entrar em movimento direto. Por
exemplo, com Mercúrio em retrogradação aplique a chamada Regra dos 3 "RS": revise,
reconsidere e repense, antes de algum projeto ou atividade. Em conflitos pessoais, confrontos devem
ser adiados para após a fase de retrogradação. Ainda, tomar decisões e romper relacionamentos.

7.4 "Regência" planetária
Cada signo é regido por um astro definido pela natureza semelhante. Em outras palavras, o
astro regente é o proprietário do signo. Assim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áries é regido pelo planeta Marte
Touro é regido pelo planeta Vênus
Gêmeos é regido por Mercúrio
Câncer é regido provavelmente por Haumea
Leão é regido provavelmente por Makemake.
Virgem é regido por Mercúrio. Alguns atribuem a Quíron ou a Ceres a regência desse signo.
Libra é regido provavelmente por Éris, ao invés de tradicional Vênus.
Escorpião é regido pelo planeta Plutão
Sagitário é regido por Júpiter
Capricórnio é regido pelo planeta Saturno
Aquário é regido por Urano
Peixes é regido por Netuno.

7.5 "Peregrinação" planetária
Ilustrando, Plutão transita em Signo que não é Escorpião, Capricórnio, por exemplo. O astro é
"peregrino" neste signo. A interpretação astrológica da ação de Plutão é destruir tudo que está
malfeito no ambiente que se encontra. Como Capricórnio simboliza a estrutura, Plutão destruiria tudo
que está estruturado. Como exemplo, assim que Plutão passou a transitar em Capricórnio em 2008,
iniciou-se uma série de destruições: do sistema financeiro, de organizações criminosas, de
construções urbanas diversas, da estrutura política humana corrompida pelo poder, da estrutura de
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propaganda enganosa formadora da opinião pública elegendo políticos gananciosos e outras. É o que
ocorre atualmente no “Estágio de Amadurecimento da Alma” (2008-2023) (2.7.1).

7.6 "Disposição" planetária
"Dispositor" é o astro que cede seu signo para ser transitado ou habitado por outro. No
exemplo acima, se Plutão transita em Capricórnio, Saturno é o seu dispositor, porque o signo de
Capricórnio é regido por este astro. O "peregrino" Plutão destruirá (típica ação plutoniana) toda a
estrutura (Capricórnio) malfeita, deixando seu patrão (Saturno) em pânico. Esse deve ser o desenrolar
dos acontecimentos, desde 2008, quando Plutão passou a peregrinar no signo de Capricórnio.
A partir de 21 de dezembro de 2017, Saturno, o dono (“regente”) do signo de Capricórnio, voltou
a fazer a sua reconstrução (o que seu hóspede destruiu). Mas, como Plutão ainda não saiu do signo
(somente sairá em 2023), até lá a sua residência será um campo de batalha muito intenso. É o padrão
que atualmente a humanidade está sofrendo, inclusive com o provável evento apocalíptico acima.

7.7 "Proeminência" dos astros
Dizemos que um determinado astro é proeminente quando “aspecta” o Sol, a Lua, o
Ascendente ou o Meio-do-Céu do mapa natal ou do evento, com orbes menores ou iguais a 2,5° e
com os demais astros com orbe menor que 1°, sendo seu efeito mais forte quanto menor for esse
valor. Aplica-se esse conceito também a “CG”, “SCG” e "GA". Neste caso, adota-se o orbe de 2,5°.
<- RETORNAR
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