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Esta pequena legenda explicativa visa dar-te as bases para que possas vivenciar o teu
mapa. Ela funciona como um complemento ao estudo que fazemos juntas. Aqui encontras
pontos de partida para um entendimento maior. No entanto é importante lembrar que na
prática astrológica cada casa, signo e planeta constituem um universo muito maior do que
aquele aqui apresentado. Ao usares esta legenda vais trazer mais consciência para o teu
mapa, e logo para a tua vida. Isso também fará com que nas nossas consultas futuras
possamos estudar juntas e aprofundar o teu mapa tendo como base o sentir pessoal e
intuitivo acerca de cada um destes arquétipos (afinal de contas, ninguém melhor que tu
sabe qual a sinfonia de que és feita). Para quem faz um trabalho aprofundado de
orientação pessoal comigo, esta legenda é uma ferramenta importante, que complementa
o resto do nosso trabalho conjunto.
Agora vamos olhar para o teu Mapa para o Centro

O Mapa Natal é a representação da fotografia do céu no momento em que
respiraste na terra pela primeira vez, fala-nos de onde vieste, para onde vais e o que vais
encontrar pelo caminho. É o roteiro que te mostra o caminho para o centro sagrado e
alquímico a partir do qual tu teces a tua vida. Não serve (pelo menos não na minha linha
de trabalho), para fazer previsões, mas sim para indicar a sinfonia sagrada com que a tua
essência dança a dança do Universo, para que possas entender essa sinfonia, perceber
onde ela é harmónica por natureza, ou onde precisa de ajustes, e um olhar e consciência
mais aprofundados. O teu futuro decorre de uma equação complexa em que a palavra
final é sempre tua e onde tu és o génio que resolve e manipula o resultado da equação.
Entender o teu mapa e os seus movimentos, ajuda-te a fazeres melhores escolhas e abre
o caminho para a cura profunda dos teus “dilemas existenciais”.
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O mapa é pura vibração, tal como a música, por isso dança-o, canta-o, imagina-o fala
com ele, medita sobre as casas, os aspetos, pede guiança a estes arquétipos que vivem
dentro de ti que são os signos e os planetas. Ele é uma entidade vida, por isso vive-o e
viverás assim em consciência e sintonia com os teus ciclos e os ciclos sagrados do
universo.
Ele consiste num circulo dividido em 12 partes (casas), tendo uma cruz no meio
onde na linha horizontal estão representados o Ascendente e o Descendente e na linha
vertical o Fundo do Céu (Imum Coeli, em latim) e o Meio do Céu, conforme a figura. Esta
cruz é chamada de cruz da encarnação.
Ascendente - a qualidade energética que viemos adquirir nesta vida, a forma como nos
apresentamos ao mundo.
IC Imum Coeli - as nossas raízes e fundações emocionais.
Descendente - o que projetamos nos outros, o tipo de relações que atraímos.
MC Meio do Céu - o nosso destino, a nossa contribuição no mundo
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Casas
As casas representam as diferentes áreas da nossa vida, sendo que no seu conjunto
representam o Ser Humano nas várias dimensões como um todo. Há muito para falar
sobre as casas, mas nesta legenda abordamos o mais básico, é importante reter que:
– o princípio das casas é feminino, elas são o vaso que recebe a energia dos signos
e planetas. São o palco onde os planetas e signos interagem.
– O signo que abre a casa, informa-nos sobre a maneira como vivemos aquela área
da nossa vida.
– Cada casa têm um signo regente e cada signo por sua vez tem um planeta
regente.
CASA 1 (Carneiro/Marte) – O signo que abre a Casa 1 corresponde ao Ascendente.
A forma como nos apresentamos no mundo e consequentemente a forma como os outros
nos veem. Personalidade; Temperamento; Inícios.
CASA 2 (Touro/Vénus) – Valores; Posses e a forma como lidamos com as nossas posses;
Os nossos dons e a forma como eles nos ajudam a ganhar estabilidade e abundância; O
que valorizamos; Segurança.
CASA 3 (Gémeos/Mercúrio) – O ambiente que nos envolve; Irmãos; Pessoas do nosso
quotidiano; A forma como aprendemos e lidamos com a informação; Comunicação,
Expressão.
CASA 4 (Caranguejo/Lua) – O signo que abre a casa 4 corresponde ao Fundo do Céu.
Lar; Raízes; Família; Origens; Ancestralidade; Passado; Fundações emocionais.
CASA 5 (Leão/Sol) – Autenticidade; A forma como expresso o Ser autêntico; Diversão;
Tempos Livres, Romance; Filhos.
CASA 6 (Virgem/Mercúrio) – A forma como vivemos e organizamos o quotidiano; Rotinas;
Trabalho; Saúde; Cuidar do próximo, Organização.
CASA 7 (Balança/Vénus) – O signo que abre a casa 7 corresponde ao Descendente.
Parcerias; Casamento; Relações; O que projetamos no outro e esperamos ver projetado
de volta.
CASA 8 (Escorpião/Plutão) – Subconsciente; A forma como lidamos com a nossa sombra;
Como lidamos com o poder em geral, com o nosso poder psíquico e com as poses dos
outros; O que em nós é profundo e de difícil acesso; Morte e renascimento.
CASA 9 (Sagitário/Júpiter) – Aspiração a valores mais elevados; Estudos superiores; O
que nos impulsiona a sair da zona de conforto e ir em busca de algo mais nobre que nos
devolva um visão mais completa do todo; Filosofia; Viagens ao estrangeiro e relações
com outras culturas.
CASA 10 (Capricórnio/Saturno) – O signo que abre a casa 10 corresponde ao Meio do
Céu. Responsabilidade Social; Carreira; Contribuição; Reconhecimento.
CASA 11 (Aquário/Úrano) – Causas Humanitárias; Grupo/Tribo; Comunidade; Inovação.
CASA 12 (Peixes/Neptuno) – União ao Todo; Inconsciente; Reino dos Arquétipos;
Sonhos; Espiritualidade; Serviço Universal; As águas do inconsciente coletivo.
Ps. Ter uma casa sem planetas não significa que ela tenha menos importância, é importante olhar para o
regente da casa e o regente do signo que abre a casa, entre outros fatores...
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Planetas e outros itens analisados

Glifos Planetas

Palavras-Chave

A

Sol

Vitalidade; Magnetismo; Identidade; Ego.

B

Lua

Intuição; Nutrição; Emoção; Ancestralidade; Conexão; Cuidar.

E

Marte

Força; Desejo; Iniciativa; Foco; Explosão.

C

Mercúrio

Mente; Ligeireza; Comunicação; Destreza Mental; Informação,
Magia.

D

Vénus

Prazer; Beleza;
Abundância.

F

Júpiter

Oportunidade; Expansão; Estudos; Busca; Visão; Explorar novas
culturas e novas possibilidades.

G

Saturno

Trabalho; Responsabilidade; Compromisso; Liderança; Tempo;
Experiência; Lei.

H

Úrano

Mudança; Iluminação; Descoberta; Cooperação; Comunidade;
Imprevisível; Original.

K

Plutão

Empoderamento; Poder; Intensidade; Paixão; Transformação;
Dinâmicas Psíquicas; Catalisador da Sombra; Sub-Mundo.

I

Neptuno

Imaginação; Espiritualidade; Compaixão;
Sacrifício; Conexão com o Todo; Empatia.

t
P

Quiron

O curador ferido; Transcendência; Aceitação; Cura; Auto-Cura.

Roda
Fortuna

da Onde encontramos o que naturalmente nos alimenta e que nos dá
felicidade e prazer; O ponto balsâmico.

L

Nódulo Lunar Para onde vamos;O
Norte
desconhecido.

M

Nódulo Lunar Passado; A experiência que trazemos de outras vidas; Zona de
Sul
conforto.

Estética;

que

Arte;

Recetividade;

precisamos
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Signos
Glifos Signos

Casas Palavras-Chave

Carneiro

1

Guerreira; Protetora da Tribo; Busca da Individualidade;
Inícios; A força da semente que rompe a terra rumo ao Sol.

B

Touro

2

Recebe prazer sem culpas; O prazer dos sentidos;
Intimidade; O prazer de saber-se espírito encarnado na
matéria; A vivência plena da matéria e como tal do corpo; A
beleza enquanto experiência e fonte de prazer.

C

Gémeos

3

Fonte de eterna juventude; Comunicação; A contadora de
histórias; A que percebe o humor por detrás do plano
divino; Liberdade; A que transmite a mensagem.

D

Caranguejo

4

Cuidadora; Mãe; Raízes; Ligação às ancestrais; Hierarquia
pessoal; A que cuida da família, da comunidade e que
garante a perpetuação da sabedoria ancestral pelas
próximas gerações.

E

Leão

5

Rainha; Atriz; Estrela; A que brilha sem ter de provar nada
a ninguém; A que retira a sua criatividade da fonte sem
precisar de atalhos ou inspirações externas; Empodera as
outras através da sua radiância.

F

Virgem

6

Sacerdotisa, Criadora de espaços sagrados; Serviço sem
esperar nada em troca; Guardiã da Tenda da Lua; A que
conhece os ciclos; Curandeira.

G

Balança

7

Pacificadora; A que busca relações de igual para igual, sem
hierarquias; A que busca o consenso; Diplomata;
Companheira; A que colabora; Equilíbrio entre dar e
receber.

H

Escorpião

8

A Xamã; Feiticeira; Paixão; Desejo; A que dança com as
sombras.

I

Sagitário

9

A peregrina em busca da verdade da liberdade e da
iluminação; Busca; A que tem a Visão; A que impulsiona a
tribo para a frente; Fé.

J

Capricórnio

10

A Sábia; A líder; A responsável pela comunidade; A que traz
o espírito para a matéria.

K

Aquário

11

Revolucionária, A que rompe barreiras para trazer o novo;
A que entende a mente divina; A que viaja para lá da
consciência para a poder aumentar e expandir.

L

Peixes

12

Curadora; Visionária; Rendição; Serviço a partir do
coração; Compaixão; Sonho; Doação.

A
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Aspectos
Os aspetos contam-nos como é que os planetas conversam entre si. São eles que nos
mostram o princípio dinâmico do mapa.

!

Conjunção
0º

Quando os planetas estão conjuntos num mapa, trazem a
possibilidade de cantarem em uníssono, o que quer dizer que podem
se inter-ajudar e equilibrar e como tal trazer grande poder; mas pode
acontecer que um cante mais alto, ou em desarmonia com os
demais, ou ainda, que um planeta não esteja a ter voz.

”

Oposição
180º

Quando dois planetas se opõem, eles voltam as costas um para o
outro e cada um tenta puxar a corda para o seu lado, gerando
tensão. O que pode refletir-se na nossa vida através do exterior, por
exemplo: pessoas que nos podem mostrar a força oposta de um dos
planetas, ou situações em regra geral paradoxais. É importante
aceitar e integrar os dois pontos de vista. O grande poder da
oposição acontece quando os dois planetas se encontram a meio
caminho para conversar e ambos são ouvidos e se ouvem entre si.

#

Quadratura Tensão e luta, as quadraturas representam o que está em crise, e
90º
por isso são o motor do nosso crescimento pessoal e espiritual.
Normalmente as quadraturas não passam despercebidas, elas doem
e são difíceis de ignorar. No mito da heroína são elas que nos
chamam para a aventura e nos obrigam a sair da zona de conforto
em busca da poção mágica, da visão sagrada ou da cura profunda.

$

Trígono
120º

Os trígonos são os aspetos favoráveis que indicam os nossos dons e
o que é fácil para nós, no entanto estes dons podem facilmente
passar
despercebidos;
podemos
tornarmos
indulgentes,
descuidadas ou excessivamente confiantes.

%

Sextil
60º

Planetas que trabalham bem em conjunto, sinergias. Tal como no
trígono, estas oportunidades podem passar-nos ao lado. O estudo
dos trígonos e dos sêxtis no mapa é de extrema importância pois
são eles que nos mostram as possíveis soluções para os conflitos,
os as possibilidades e ferramentas disponíveis para dançar com um
aspeto mais desafiante. Eles mostram-nos os tesouros aos quais
temos direito por nascença, mas que temos de conscientemente
aceitar e integrar na vida, são os materiais nobres à disposição para
tecermos a nossa vida com inspiração e fluidez.

Obrigada por partilhares este tempo/espaço interno comigo.
Caminhamos juntas e quando uma de nós avança, avançamos todas.
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ESTE É O CAMINHO PARA A ARTE DE TECER A VIDA
Ondes encontras os fios para

TECER O VERDADEIRO EU
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