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Casas
1

Planetas

Identidade

Angular

Vida

Lua

2

Valores

Emoções, necessidade de
proteção familiar

começos, aparência, perspectiva de vida, corpo
físico, personalidade

Posição dos Planetas - Meridiano
O Destino está em suas mãos

Direita

O Destino está em mãos alheias

Onde você tem altos e baixos emocionais
Sucedente

Bens

Mercúrio

Materiais

Capacidade de raciocínio,
necessidade intelectual, forma de
expressão

valores, liberdade, recursos internos e
externos, capacidade de ganho, posses

Onde e como você se comunica melhor

3

Vênus

Percepção

Esqueda

Cadente

Relações

Afeição, necessidade social,
senso de valores

pequenas viagens, comunicação, mente

Qualidades
Cardeais
Tem iniciativa, ativos, ardentes,

Autoritários,

entusiásticos, ambiciosos e

demasiado

independentes. Mente rápida e

vigorosos

insaciável

consciente, educação primária, irmãos

Do que você realmente gosta

Fixos

4

Sol

O Ser interior impulso do poder, a

Determinados, capazes de se

Teimosos,

personalidade, o ego

concentrar, estáveis, resolutos,

egoístas,

econômicos e majestosos.

demasiado

Mente penetrante e memória

presos à

excelente. Alcançam resultados

sua própria

vagarosamente mas com

forma de

segurança.

encarar as

Segurança

Angular

Conclusões

lar, conclusões, imóveis, mãe, alicerces, última
parte da vida
5

Indica onde você deseja brilhar

Criatividade

Sucedente

Vida

Marte

esportes, filhos, criatividade, diversões, amor
dado, casos de amor, especulação, romance
6

Dever

Cadente

Bens
Materiais

saúde, hábitos, mente inconsciente, serviço
prestado, trabalho, animais de estimação
7

Cooperação

Angular

Relações

casamento, associações, relações públicas,
inimigos declarados, os outros
8

Regeneração

Sucedente

Conclusões

sexo, impostos, morte, recursos do parceiro,
heranças, regeneração
9

Aspiração

Cadente

Vida

religião, filosofia, mente super consciente,
viagens longas, lei, família do cônjuge
10

Honra

Angular

Bens
Materiais

reputação, profissão, autoridades, um dos pais,
status, ego
11

Consciência

Sucedente

Relações

Social
objetivos, amigos, desejos e esperanças,
circunstâncias fora do controle, amor recebido
12

Subconsciente Cadente

Conclusões

limitações, frustração, força oculta, mente
subsconsciente

Energia, ação, impulso agressivo,
iniciativa

Onde você despende mais energia
Júpiter

coisas

Epansão, impulso de
benevolência e proteção

Mutáveis

É onde você tem boa sorte e gosta de passar

Versáteis, adaptáveis,

Ladinos,

seu tempo de lazer

variáveis, sutis, simpáticos e

inconstantes

Saturno

intuitivos. Sua mente é

e indignos

engenhosa e flexível

de confiança

O mestre, impulso de segurança e
garantia

Onde você é mais inseguro e tende a
supercompensar

Regências

O Despertador, impulso de

Áries

Marte

Libra

Vênus

liberdade, "divino descontente"

Touro

Vênus

Escorpião

Plutão

Onde você tende a fazer algo fora do comum

Gêmeos

Mercúrio

Sagitário

Júpiter

Netuno

Intuição, impulso espiritual ou

Câncer

Lua

Capricórnio

Saturno

escapista

Leão

Sol

Aquário

Urano

Virgem

Mercúrio

Peixes

Netuno

Urano

Onde você tende a enganar e/ou enganar os
outros; onde você procura um ideal
Plutão

Transformação, impulso
destruidor, reformador, fusão

Onde você vai encontrar complexidade. Onde
vai ter que resolver os problemas sozinho
Posição dos Planetas - Horizonte
Acima do Horizonte

Extrovertido

Abaixo do Horizonte

Tímido

Tempo dos Planetas
Lua

28 dias

Sol

-

Vênus

224 dias

Mercúrio

88 dias

Marte

22 meses

Júpiter

12 anos

Saturno

28~30 anos

Urano

84 anos

Netuno

165 anos

Plutão

248 anos
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Elementos dos Signos

Signos - I (cont)

Fogo

Paciente,

auto-indulgente,

conservador,

teimoso, lento,

doméstico, sensual,

propenso a discutir,

escrupuloso, estável,

irascível,

digno de confiança,

possessivo, guloso,

prático, artístico, leal

materialista

Gêmeos

Versatilidade

Ígneos, ardentes, entusiásticos,

Autoritários

espontâneos, auto-suficientes e

,

românticos

demasiado
vigorosos

Terra
Práticos, realistas, prudentes,

Insensíveis

conservadores e sensuais.

,

Gostam de conforto material e

demasiado

tem bons poderes de

materialist

recuperação

as

Ar
Comunicam-se bem, tendem a

Frios e

ser intelectuais e são capazes de

sem senso

lidar com o raciocínio abstrato.

prático

São lógicos, de mente aberta,
objetivos, realistas e sem
preconceitos
Água
São emotivos, apoiadores e

Auto

receptivos. São emocionais,

indulgentes

intuitivos, responsivos, sensíveis

, auto

e profundos. Tendem a variar de

piedosos e

humor e são facilmente

indecisos

influenciados pelo ambiente
Signos - I

Signos - II (cont)

agradável, curioso,

mutável, ingrato,

adaptável,

estouvado,inquieto,

expressivo, perspicaz,

intrigante, sem

literário, inventivo,

concentração, sem

destro, inteligente

persistência

Câncer

Devoção

tenaz, intuitivo,

melindroso, magoa-

maternal, doméstico,

Escorpião

Intensidade

motivado, penetrante,

vingativo,

realizador, cheio de

temperamental,

expedientes,

reticente,

determinado, científico,

arrogante, violento,

investigativo,

sarcástico,

explorador, passional,

desconfiado,

consciente

ciumento,
intolerante

Signos - III
Sagitário

Visualização

honesto, filosófico,

inclinado a discussões,

amante da

exagerado, tagarela,

se com facilidade,

liberdade, tolerante,

procrastinador, auto-

sensível, retentivo,

negativo,

atlético, generoso,

indulgente, brusco,

ajuda os outros,

manipulativo,

otimista, justo,

impaciente, jogador,

simpático, emocional,

cauteloso demais,

religioso, estudioso,

intrometido, irascível

patriótico, boa

preguiçoso, egoísta,

entusiástico

memória, tradicional

tem pena de si
mesmo

Signos - II

Capricórnio

Ambição

cauteloso,

egoísta, dominador,

responsável,

rancoroso, fatalista, a

escrupuloso,

cabeça governa o

Magnetismo

convencional,

coração, teimoso,

dramático, idealista,

vaidoso, preocupado

profissional,

sorumbático, inibido,

orguhoso, ambicioso,

com o seu status,

perfeccionista,

busca status

criativo, majestoso,

arrogante, tem medo

romântico, generoso,

do ridículo, cruel,

autoconfiante, otimista

jactancioso,

Leão

Áries:

Atividade

Pioneiro, executivo,

dominador, iracível,

pretensioso,

competitivo, impulsivo,

violento, intolerante,

autocrático

animado, corajoso,

apressado,

independente,

arrogante, "eu

dinâmico, vive no

primeiro", brusco,

presente, rápido

sem persistência

Touro

Estabilidade

tradicional, prático,
trabalhador,
econômico, sério
Aquário

Visualização

independente,

imprevisível,

Praticidade

inventivo, tolerante,

temperamental, se

diligente, estudioso,

crítico, mesquinho,

individualista,

aborrece com detalhes,

científico, metódico,

melancólico,

progressista,

frio, opiniões demasiado

discriminativo,

egocêntrico, tem

artístico, científico,

fixas, tímido,

apurador de fatos,

medo da doença e da

lógico, humano,

excêntrico, radical,

exigente, asseado,

pobreza, difícil de

intelectual, altruísta

impessoal, rebelde

humano, busca a

agradar, pedante,

Peixes

Compreensão

perfeição

cético

compreensivo,

procrastinador, tagarela,

Libra

Harmonia

caridoso, simpático,

melancólico,

cooperativo,

insconstante, apático,

emocional,

pessimista,

persuasivo, amistoso,

intrigante, a paz a

sacrifica-se,

emocionalmente inibido,

amante da paz,

qualquer preço,

intuitivo,

tímido, indolente, sem

refinado, imparcial,

rabugento, indeciso,

introspectivo,

praticidade, muitas

artístico, diplomata,

desanima facilmente

musical, artístico

vezes se sente

Virgem

sociável

incompreendido

By Marcos Cesar (marcoscesar)

Published 17th April, 2016.

Sponsored by CrosswordCheats.com

cheatography.com/marcoscesar/

Last updated 30th November, -0001.

Learn to solve cryptic crosswords!

www.arietis.com.br

Page 2 of 2.

http://crosswordcheats.com

