Impresso pelo Sistema Wprint98

Elo Místiko Livros e Produtos Esotéricos
tel 19 3294-9276 whatsapp 19 99872-6927
www.elomistiko.com.br

VEGAPLUS 7.0 CD - AMS
N. Série 2707769
24/ 7/2020

-------------------------------------------------------------------------------Progressões para Ele - de Jul/2020 a Jul/2021
pg. 1
-------------------------------------------------------------------------------INTRODUÇÃO
------------

Leia este texto com
funciona sua progressão.

atenção

para

poder

entender

bem como

A progressão secundária, que você conhece pelo nome comum de
"previsão anual", é um método astrológico de se prever o futuro. Não
é nada diferente do método que os astrólogos antigos usavam para
prever o futuro dos reis !
Além deste método, há vários outros. Um deles, também bastante
utilizado, é o dos Trânsitos. Pode-se usá-los separadamente, mas
usando-os juntos você pode ter mais informações sobre cada período.
A progressão e os trânsitos planetários não devem ser feitos
para crianças, pois os planetas andaram muito pouco e ainda não
tiveram tempo de fazer aspectos importantes. Podem aparecer aspectos
que, na realidade, já estavam no mapa natal e ainda não mudaram de
lugar. Este tipo de trabalho é mais indicado
a
partir
da
adolescência, quando a pessoa já tem mais condições de entender fatos
realmente marcantes em sua vida.
Não podemos nos esquecer, no entanto, que nenhuma previsão dá a
verdade absoluta. A previsão indica tendências fortes, mas o ser
humano tem sempre o livre-arbítrio que o ajuda a lidar melhor ou pior
com cada uma delas. Você não conseguirá anular um aspecto, mas pode
apender a tirar o melhor proveito de cada tendência positiva ou a ter
jogo de cintura para lidar com as negativas.
Você vai perceber que
indicações. Isso não quer
Você pode viver uma, duas ou
ninguém é igual, o mesmo
diferentes por cada pessoa.

cada aspecto (cada texto) dá várias
dizer que tudo aquilo vai lhe acontecer.
algumas dessas indicações. Assim, como
tipo de aspecto vai ser vivido de formas

Lembre-se também que pusemos nos textos todas as
indicações de cada aspecto, mas não esgotamos o assunto.

principais

Ao ler o texto de um aspecto, entenda que qualquer fato não
descrito, mas de natureza similar aos que lá estão, pode vir a
acontecer.
Repare que na primeira parte você encontra textos referentes a
Ascendente, Meio do Céu ou Sol progredidos. Esses aspectos têm longa
duração (às vezes de anos), e nesta previsão valem para todo o
período (12 meses).

Elo Místiko Livros e Produtos Esotéricos
tel 19 3294-9276 whatsapp 19 99872-6927
www.elomistiko.com.br

VEGAPLUS 7.0 CD - AMS
N. Série 2707769
24/ 7/2020

-------------------------------------------------------------------------------Progressões para Ele - de Jul/2020 a Jul/2021
pg. 2
-------------------------------------------------------------------------------Os aspectos longos desta primeira parte indicam acontecimentos e
tendências a longo prazo. Você não vai sentir seus efeitos nos 365
dias do ano, mas são acontecimentos importantes em sua vida. Eles
podem ficar de certa forma latentes, até que um aspecto mais dinâmico
os ativem.
Esses aspectos mais dinâmicos podem ser os da segunda parte (Lua
progredida), que duram alguns meses, ou então os trânsitos, que podem
ser analisados separadamente.
Na segunda parte das progressões, os aspectos de Lua duram em
média alguns meses, por isso você percebe com mais clareza quando
eles estão agindo.
Nunca subestime nenhum aspecto por ser longo ou curto. Todos têm
sua forma de agir.
Pode acontecer de haver vários aspectos com o mesmo planeta.
Assim, você vai perceber muitos textos parecidos. Isso significa que
aquelas tendências vão estar mais fortemente acentuadas.
Por outro lado, você pode ter, num mesmo período, aspectos
aparentemente contraditórios. Não se espante ! Um aspecto nunca anula
outro de natureza oposta.
O que vai ocorrer é que, naquele período, você viverá as duas
tendências ao mesmo tempo. Será um período dúbio com relação aos
assuntos daqueles aspectos; ora acontecerá algo positivo, ora algo
negativo.
Leia e releia sua progressão várias vezes e faça um acompanhamento ao longo do ano. Assim, você vai aprender a tirar todo o
proveito de sua progressão, para viver um ano positivo e produtivo !
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Você estará sentindo um ânimo extra, que vai ajudá-lo a manter a
saúde. Para as mulheres, é uma fase boa para a saúde e para
tratamento de estética e beleza. Você se sente mais jovem e
magnético, o que vai atrair a simpatia das pessoas. Pode ter boas
oportunidades, porque os outros vão se lembrar de você. Irá a muitas
festas e ganhará presentes. Pode redecorar a sua casa ou comprar
objetos de arte. Também é uma fase boa para remodelar suas roupas. O
contato com mulheres estará favorecido, social ou profissionalmente.
Para a vida afetiva e matrimonial, é um
período
excelente,
fortalecendo relacionamentos ou trazendo novos romances. Bom período
também para ganhar um dinheiro extra.

ASCENDENTE Progredido em conjunção com MARTE natal
Você vai se sentir muito cansado e propenso a estafas neste período.
Estará muito agitado e precipitado, o que acaba desperdiçando suas
forças. Pode estar mais agressivo do que o normal, e assim acaba se
envolvendo em discussões e conflitos. A saúde não anda muito bem.
Você estará propenso a febres, inflamações e doenças agudas. Não é
boa época para cirurgias, a menos que sejam urgentes. Está propenso a
pequenos acidentes domésticos com frequência. Se dirige, procure ser
cauteloso e não corra demais. É uma época ruim para contatar homens
ligados à medicina, esportes, indústria ou militares.

PERIODO : até Set/2020
LUA Progredida em mau aspecto com SOL natal
Não é boa época para pedir aumento de salário ou promoções. Pode
inclusive se desentender com seu chefe e sofrer alguma "puxada de
tapete". O período aconselha prudência para manter a situação que
você já tem. Nestes meses, você estará mais antipático e impopular ou
sofrerá com as atitudes antipáticas de seus superiores. A vista e o
coração andam enfraquecidos e a vitalidade física está baixa. Procure
não se deixar levar pelo desânimo.

PERIODO : até Jan/2021 e de Abr/2021 em diante
LUA Progredida em mau aspecto com LUA natal
Há um forte desejo de mudanças, seja de trabalho, seja de residência.
Mas nem sempre as mudanças poderão ocorrer de forma agradável;
passará por muitas tensões. Fará muitas viagens, mas muitas delas
serão desagradáveis, com problemas ou impedimentos. Poderá ter

Elo Místiko Livros e Produtos Esotéricos
tel 19 3294-9276 whatsapp 19 99872-6927
www.elomistiko.com.br

VEGAPLUS 7.0 CD - AMS
N. Série 2707769
24/ 7/2020

-------------------------------------------------------------------------------Progressões para Ele - de Jul/2020 a Jul/2021
pg. 4
-------------------------------------------------------------------------------problemas em casa, com a empregada ou talvez com mulheres ou crianças
pequenas. Nesta fase, você estará instável emocionalmente, toda hora
se irritando com as pessoas. Pode ocorrer uma gravidez não planejada
na família.

PERIODO : até Jul/2020
LUA Progredida em mau aspecto com MERCURIO natal
Podem ocorrer mudanças de trabalho ou de residência, que a princípio
parecerão
ruins, mas se mostrarão benéficas mais tarde. Suas
comunicações estão problemáticas; pode estar sujeito a se envolver em
mal-entendidos ou fofocas. Pode discutir com parentes, irmãos ou
vizinhos, e ter problemas com crianças e jovens. A mente anda pouco
alerta e você pode se esquecer de compromissos importantes ou perder
algum documento. Se estuda, estará
sentindo
dificuldades
de
concentração e memória fraca. Vai viajar muito, mas muitas dessas
viagens serão desagradáveis ou não darão certo. Assuntos ligados a
comércio ou negócios não estão favoráveis; se puder, deixe-os para
mais tarde.

PERIODO : até Nov/2020
LUA Progredida em mau aspecto com JUPITER natal
É uma fase ruim para dinheiro. Você vai gastar muito mais do que pode
e isso vai afetar suas finanças. Pode fazer maus investimentos e ter
prejuízos. Não é um bom período para lidar com assuntos legais; evite
dar entrada em processos, pois pode perder. Pode levar multas de
trânsito ou fiscais. Pode ser que você venha planejando uma viagem ao
exterior, mas ela provavelmente terá de ser adiada. Os negócios e os
contratos podem não dar muito certo neste período. Você vai estar
muito mal-humorado e se irritando à toa. Sua digestão vai estar ruim
e o fígado pode ser afetado. Talvez tenha alterações circulatórias.

PERIODO : até Set/2020
LUA Progredida em mau aspecto com SATURNO natal
Você estará mais pessimista e deprimido que o normal. As coisas
sofrerão atrasos e impedimentos, o que o perturbará bastante. Pode se
sentir mais velho e cansado. Procure quebrar a rotina com passeios e
viagens. Vai desanuviar a sua cabeça. Talvez tenha problemas com
pessoas de idade, de convívio próximo. Os negócios imobiliários vão
se arrastar. Seria melhor tentar resolvê-los quando o aspecto
terminar. Vai trabalhar muito, mas os lucros não
serão
tão
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origem nervosa. As doenças do frio ou doenças crônicas podem afetálo. Os ossos, principalmente os joelhos e a coluna, estarão mais
frágeis. Pode ter problemas com dentes, pele e cabelos. A vitalidade
física cai, tornando-o mais vulnerável a doenças.

PERIODO : até Ago/2020
LUA Progredida em mau aspecto com URANO natal
Ocorrerão mudanças repentinas em sua vida, que serão tensas, no
trabalho ou em casa. Vai estar agitado e impaciente, não sabendo
esperar o momento correto para conseguir as coisas. Isso o levará a
ter
frustrações.
Pode estar propenso a estafas, pois andará
excessivamente nervoso e tenso. Corre o risco de se envolver em
rupturas ou separações de pessoas do convívio próximo. Estará cheio
de criatividade e idéias modernistas, mas não usará adequadamente
toda essa energia. Pode se envolver com pessoas comprometidas ou com
complicações. Estará propenso a desobedecer as leis e regras sociais;
sentirá certo espírito anarquista. Não é bom período para cirurgias,
exceto se necessárias, nem para viagens de avião. Sua agitação o fará
correr muito no trânsito; modere-se.

PERIODO : de Set/2020 em diante
LUA Progredida em mau aspecto com NETUNO natal
Você estará muito mediúnico e sensível, tornando-se vulnerável a
qualquer tipo de influência psíquica. Pode ser um período em que você
se torne inseguro e cheio de dúvidas, vendo tudo como muito difícil.
Pode não ver as coisas claramente, correndo o risco de fazer maus
negócios. Estará distraído e esquecerá muitos compromissos. Muitas de
suas viagens serão atrapalhadas pela chuva. Pode ter problemas de
vazamento ou outros problemas hidráulicos em casa. Estará com
tendências a intoxicações por alimentos fortes, bebidas ou remédios.
Procure ter uma alimentação natural e saudável. Também terá certa
tendência a anemias.

PERIODO : de Nov/2020 a Mai/2021
LUA Progredida em mau aspecto com VENUS natal
Você estará se sentindo desamparado e triste neste período. Muitas
vezes terá vontade de chorar sem motivos. Pode ter problemas em casa,
com empregados ou mulheres da família doentes. Para as mulheres, é um
período
ruim para a saúde. Pode ocorrer também uma gravidez
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ter problemas. Não é um bom período para cuidar de tratamentos de
beleza ou renovar suas roupas. Você não estará com bom gosto. Também
não deve redecorar a casa ou comprar objetos de arte agora; fará más
escolhas. Pode gastar muito dinheiro e acabar tendo prejuízos;
economize!

PERIODO : de Jan/2021 em diante
LUA Progredida em conjunção com VENUS natal
Você vai estar alegre e motivado para a vida social. Vai estar mais
simpático e jovial, e isso atrairá a boa vontade dos outros. Pode ter
boas oportunidades porque vão lembrar de lhe oferecer. Receberá
presentes e convites para festas; vai passear bastante. A vida
afetiva vai estar ótima; pode viver novos romances ou reacender os
antigos.
Para quem já é casado, a vida matrimonial vai ser
harmoniosa. Bom período para cuidar da sua
aparência,
fazer
tratamentos de beleza ou renovar suas roupas. Pode lidar com objetos
artísticos ou resolver trocar a mobília de sua casa. Boa fase para
lidar com mulheres, na vida social ou no trabalho. Bom também para
ganhar mais dinheiro.

PERIODO : de Jul/2021 em diante
LUA Progredida em conjunção com JUPITER natal
Você se sentirá muito bem disposto, com boa saúde e se alimentará
bem, mas pode engordar. Se ficar doente, vai se recuperar rapidamente. É um período excelente para ter lucros financeiros, ter
aumento de salário ou fazer negócios lucrativos. É um período de
proteção extra contra os problemas, e de grandes progressos na vida.
Pode conhecer novas pessoas ou encontrar pessoas que não vê há muito
tempo, que podem ajudá-lo. É uma boa época para estudos superiores ou
para viagens ao exterior. Pode resolver fazer estudos filosóficos ou
de línguas estrangeiras. É uma época excelente para firmar ligações e
até se casar. Pode resolver bem assuntos legais, entrar com processos
e ganhar causas.
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Analisar os trânsitos planetários é um dos métodos de previsão
bastante utilizados e que dá ótimos resultados. Os trânsitos podem
ser analisados isoladamente ou associados às progressões secundárias.
Utilizamos os trânsitos de planetas lentos, a partir de Júpiter,
porque os planetas rápidos (Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte) fazem
aspectos de curta duração, e não dão as informações mais úteis que
você precisa. Observe, no entanto, que este método de previsão só
indica efeitos a partir de certa idade, por isso não deve ser usado
para crianças. Como os planetas lentos andam muito devagar, se fizer
os trânsitos planetários de uma criança, você terá uma listagem de
aspectos que são apenas a repetição do mapa astral. Você estaria
tirando conclusões erradas, a partir de posições que não chegaram a
se alterar suficientemente no tempo.
Há trânsitos que duram poucos meses e outros que podem durar até
vários anos. Você pode encontrar mais de um trânsito referente ao
mesmo planeta e numa mesma época. Assim, vai ter textos muito
parecidos se repetindo. Isso significa que essas tendências estarão
bastante acentuadas.
Mas se você encontrar textos aparentemente contraditórios, não
se espante. Você pode estar vivendo bons e maus trânsitos com relação
a alguns assuntos, ao mesmo tempo. Isso vai mostrar um período cheio
de altos e baixos para aqueles assuntos.
Se você tiver feito também sua progressão, poderá associar todas
as informações. Existe uma hierarquia astrológica, onde os trânsitos
podem servir, em alguns momentos, como estopins para
detonar
tendências
que
ainda estavam latentes, naquele período, pela
progressão.
Não deixe de dar a devida importância a nenhum aspecto, seja de
trânsito ou de progressão. O trânsito pode ativar um aspecto de
progressão, ou agir sozinho se não houver mais nenhum aspecto para
aqueles assuntos.
Acompanhe periodicamente seus trânsitos planetários para não
esquecê-los. Tire proveito dos bons aspectos e aprenda a lidar o
melhor possível com os maus aspectos.
Esperamos que você tenha um ano de ótimos resultados !
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JUPITER transitando em bom aspecto com o SOL natal
Você estará de muito bom humor, com pensamentos otimistas e bastante
auto-confiança. Mesmo tendo problemas, você enxergará tudo mais ameno
e pelo lado mais positivo. Poderá ganhar mais dinheiro, seja do próprio trabalho, seja através da sorte em jogos. Mas cuidado, pois também estará excessivamente generoso e gastador. Otimo período para fechar bons negócios, assinar bons contratos e para a situação profissional em geral. Também é boa época para firmar relacionamentos ou se
casar. Boa fase para quem trabalha com Educação, Direito ou Línguas.
Pode aparecer uma boa oportunidade de viagem. Aproveite! Sua saúde
estará boa e a vitalidade física estará mantida. A circulação sanguínea vai estar muito ativada, assim como o fígado e a digestão. Este
período é muito agradável e, mesmo que não lhe aconteçam muitas coisas boas, você terá uma sensação de bem-estar e alegria.

PERIODO : até Mai/2021, Jul/2021 em diante
NETUNO transitando em bom aspecto com o SOL natal
Você está altamente sensível e perceptivo neste período. Se você já é
intuitivo normalmente, agora você o estará muito mais. Confie em seus
pressentimentos e saiba tirar mensagens importantes de seus sonhos.
Estará contando com a ajuda do plano espiritual. Saberá pegar as dicas "no ar", por isso se alguém estiver tramando contra você, não terá sucesso. Você perceberá tudo antes. Bom para passeios à praia, que
restaurarão suas energias psíquicas. Nesta época, você poderá fazer
todos os consertos em vazamentos ou encanamentos que sua casa precisa. Bom período para quem trabalha com Psicologia, assuntos marítimos
ou com Artes, como pintura, cinema, dança, música, etc.

PERIODO : até Nov/2020
JUPITER transitando em bom aspecto com MERCURIO natal
Este trânsito é muito favorável a negócios e qualquer assunto comercial. Se tem contratos a resolver, aproveite o momento, que é excelente. A vida social pode ser beneficiada, pois você estará muito comunicativo e cultivando as relações sociais. Bom período para tratar
de assuntos publicitários, propaganda ou comunicações em geral. Poderá receber boas notícias e ter bom convívio intelectual com crianças
e jovens. Sua mente estará altamente estimulada e seu raciocínio estará ágil e alerta. Terá idéias otimistas e boa capacidade de julgamento. As viagens estarão beneficiadas e trarão prazeres e bons resultados.
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PERIODO : até Set/2020, Jan/2021 em diante
NETUNO transitando em bom aspecto com MERCURIO natal
Você poderá aliar muita sensibilidade e intuição à rapidez de raciocínio. O resultado poderá ser excelente no campo mental. Estará aberto e muito perceptivo. Saberá usar de sutilezas e muita perspicácia
no convívio com as pessoas. Vai saber usar as palavras certas, na hora certa. Acredite em sua sensibilidade para escolher seus negócios e
ter bons lucros. Pode fazer viagens muito agradáveis e que tragam uma
renovação de suas energias psíquicas. Vai ser bom para você conviver
com crianças e jovens. Pode lhe fazer bem ao espírito.

PERIODO : até Jan/2021
PLUTÃO transitando em bom aspecto com MERCURIO natal
Você estará com a mente muito ligada e ágil. Seu senso estratégico
estará apuradíssimo e vai ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Para
estudos e pesquisas, este é um excelente aspecto, que traz um raciocínio muito rápido, que chega às respostas num estalo. Poderá ter
boas surpresas no seu dia-a-dia ou nos negócios. Fará várias viagens
nesta época, que serão benéficas e trarão vantagens. O estudo de assuntos orientais pode atrair seu interesse. Podem ocorrer mudanças
repentinas na sua casa ou no trabalho. Será um período tumultuado mas
muito produtivo.

PERIODO : até Out/2020, Abr/2021 em diante
URANO transitando em conjunção com VENUS natal
Você poderá passar por problemas na vida afetiva. Poderão ocorrer
rompimentos ou desentendimentos repentinamente. Também pode acontecer
uma atração inesperada por uma pessoa já comprometida ou casada. Cuidado para evitar confusões ou escândalos. Procure ser organizado com
seu dinheiro, pois pode ter surpresas desagradáveis. Se você tem tendência à má circulação nas pernas, nesta época isso vai se acentuar.
Seu gosto artístico estará pendendo para o moderno, mas você não estará fazendo boas escolhas de roupas ou objetos de arte. Você estará
se sentindo agitado e desorientado emocionalmente. Procure se acalmar
e ter paz interior.
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JUPITER transitando em bom aspecto com JUPITER natal
Este aspecto traz muito bem-estar à sua vida. Seu humor fica ótimo,
você vê tudo pelo lado mais brilhante e tem mais sorte em geral. Pode
ganhar mais dinheiro, seja no trabalho, seja em jogos ou loterias.
Vale a pena arriscar! Se tem assuntos de justiça a serem resolvidos,
o momento é excelente. Pode dar entrada em processos, ou obter o resultado positivo de alguma ação pendente. Pode fazer alguma viagem
muito marcante e alegre. Terá mais contato com pessoas ou assuntos
estrangeiros. Para quem estuda Línguas, Direito ou Filosofia, o momento é de se obter bom rendimento. Este aspecto traz sorte para vencer concursos, passar no vestibular ou receber elogios e honrarias.
Sua vida melhora, você tem mais conforto em casa, mas começa a comer
muito e pode engordar. O aspecto é ótimo para assinar contratos, marcar noivados ou até se casar!

PERIODO : até Mar/2021
NETUNO transitando em bom aspecto com JUPITER natal
Será um período em que sua fé e suas crenças religiosas passarão por
uma reafirmação. Você vai se sentir mais próximo do meio espiritual,
mais sensitivo e mais religioso. É uma época em que você terá sorte,
pois estará bem sintonizado com as boas oportunidades que possam surgir. Assim, pode fazer ótimos negócios e ter bons lucros. Bom para
viagens ao exterior, que farão bem ao seu espírito. Boa fase para desintoxicar seu organismo, principalmente o fígado, através de uma
alimentação leve e saudável. Será um período de paz e harmonia para
você.

PERIODO : até Nov/2020
JUPITER transitando em bom aspecto com SATURNO natal
Neste período você vai sentir um efeito de solidez e construtividade.
Você se torna mais sério e responsável, e sente que está encarando a
vida de forma mais produtiva. É um bom período para resolver problemas imobiliários, como compra ou venda de imóveis. É bom também para
aluguéis ou para reformar e ampliar sua casa. Pode se entender melhor
com pessoas de idade e até ser prestigiado por elas. Se você tem problemas ósseos, principalmente de coluna ou joelhos, pode conseguir
uma boa melhora. Você tem mais ânimo para se dedicar a pesquisas ou
qualquer estudo que exija muita concentração. É um bom período para
você fazer as pazes consigo mesmo, tornando-se mais consciente e realista.
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PERIODO : até Jul/2021
NETUNO transitando em bom aspecto com SATURNO natal
Você estará aliando toda a sua sensibilidade e intuição à sua capacidade de realização, de colocar as coisas em prática. Sua sensitividade vai ajudá-lo a resolver assuntos imobiliários, como compra, venda
ou reformas. Bom período para escolher estilos de construção e decoração, que sejam bonitos e agradáveis de se morar. Bom também para
lidar com toda a parte hidráulica das construções. Pessoas que gostam
de explorar cavernas ou de pesca submarina podem se deliciar nesta
época. É uma fase de seriedade e intuição, que vai ajudar quem trabalha com pesquisas profundas. A saúde pode se estabilizar, e quem tem
problemas dentários ou tendência a reumatismos e artrites pode experimentar bons tratamentos medicamentosos.

PERIODO : até Set/2020, Fev/2021 em diante
NETUNO transitando em mau aspecto com o ASCENDENTE natal
Você viverá momentos de confusão e muita distração. Será difícil se
concentrar nos estudos ou no trabalho, e você não renderá bem. Evite
maiores aproximações de assuntos mediúnicos, pois você estará vulnerável demais e pode acabar "pegando" más influências. Passeios à
praia não serão muito agradáveis nesta época. Prefira o campo! Pegará
chuva ou nevoeiros na maioria das vezes em que sair numa estrada. Pode ter problemas com vazamentos ou encanamentos em casa. Cuidado nos
negócios, pois você estará com pouca clareza de idéias e pode fazer
péssimos contratos. Mau para assuntos ligados à Psicologia ou Artes.
Na saúde, precisa tomar cuidado com intoxicações ou com doenças de
tipo contagioso. Tenha uma alimentação leve e bem digestiva.

PERIODO : até Ago/2020, Nov/2020 a Jan/2021
SATURNO transitando em bom aspecto com o MEIO DO CÉU natal
Você vai passar por uma fase de maior estabilização profissional. O
trabalho se torna mais sólido e você sentirá que realmente está criando uma carreira. Começa a encarar a vida com maior seriedade, facilitando também seu contato com chefes ou pessoas de idade. Bom para
quem trabalha com Engenharia, principalmente civil, Arquitetura ou
mesmo a arte da escultura. Você pode sentir que, na vida social e no
trabalho, as coisas evoluem, mas com muita lentidão, por isso cultive
a paciência. Boa época para lidar com assuntos imobiliários em geral.
Só evite que sua vida se torne rotineira. Procure passear e se diver-
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PERIODO : Ago/2020 a Nov/2020
PLUTÃO transitando em bom aspecto com o SOL natal
Este será um período bastante revolucionário em sua vida. Vai ser difícil você acompanhar o ritmo das mudanças que vão ocorrer. Podem
aparecer surpresas agradáveis e repentinas em sua vida. Algum antigo
projeto que você tinha deixado de lado pode renascer e trazer vantagens interessantes. Seu senso estratégico estará altamente apurado.
Use-o para tomar decisões importantes. Pode contar com ajudas inesperadas, que lhe trarão bastante satisfação. Bom período para o contato
com pessoas e assuntos orientais. Bom também para quem lida com Psicologia, Computação, Física ou Biologia; podem ocorrer progressos no
trabalho.

PERIODO : Ago/2020 a Nov/2020
PLUTÃO transitando em bom aspecto com SATURNO natal
Podem ocorrer reviravoltas benéficas que agitem os negócios imobiliários que você vinha planejando. Aproveite sua estratégia para planejar o melhor negócio ou organizar sua reforma. Podem ocorrer mudanças
de residência inesperadas, mas absolutamente necessárias. O convívio
com pessoas de idade melhora e você pode contar com a ajuda delas.
Excelente para quem trabalha em indústrias, principalmente ligadas a
maquinário pesado. Este aspecto vai aliar sua organização e sensatez
a um grande senso estratégico, e isso vai ser ótimo para sua capacidade de trabalho. A saúde estará mantida num bom nível e não há doenças importantes acontecendo, a menos que outros aspectos o indiquem.

PERIODO : Set/2020 a Out/2020
SATURNO transitando em bom aspecto com MERCURIO natal
Sua mente estará organizada e isso tornará seu trabalho mais produtivo. Estudos, leituras e pesquisas podem correr muito bem neste período. Pode resolver problemas ligados à comunicação, como telefone, ou
colocar sua correspondência em dia. As viagens que fizer vão ser bemsucedidas, principalmente se forem por motivo de trabalho. O seu diaa-dia vai se tornar mais produtivo. Tudo correrá bem, com calma e
eficiência. Seu contato com crianças e jovens será bom e você sentirá
que eles se interessam pelos seus conselhos. É um período bom para
fazer negócios sólidos e garantidos.

Elo Místiko Livros e Produtos Esotéricos
tel 19 3294-9276 whatsapp 19 99872-6927
www.elomistiko.com.br

VEGAPLUS 7.0 CD - AMS
N. Série 2707769
24/ 7/2020

-------------------------------------------------------------------------------Trânsitos para Ele - de Jul/2020 a Jul/2021
pg. 7
-------------------------------------------------------------------------------PERIODO : Set/2020
JUPITER transitando em bom aspecto com VENUS natal
Este trânsito é muito benéfico para quase todos os assuntos. Mesmo
que você esteja com problemas, eles são amenizados por este aspecto.
Os assuntos afetivos estarão excelentes. Novos romances podem acontecer, ou mesmo um renascimento num relacionamento que andava meio sem
graça. Bom período também para casamentos e noivados. A fase também é
ótima para lidar com finanças. Seus investimentos vão render bastante
e pode até ganhar mais dinheiro em algum golpe de sorte. Para quem
precisa lidar com mulheres no trabalho ou na vida social, o momento é
favorável. A saúde estará protegida e você se sentirá bem animado. A
digestão e a circulação, regidas por Júpiter e Vênus, estarão ótimas,
mas você terá tendência a engordar. Bom período para tratamentos estéticos e assuntos artísticos.

PERIODO : Out/2020 a Mar/2021
URANO transitando em mau aspecto com NETUNO natal
Não deixe que a afobação e precipitação atrapalhem sua sensibilidade.
Se você lida com artes, passará por uma fase de criatividade descontrolada. Não saberá aproveitar bem seu talento pessoal. Repentinamente pode ter problemas com assuntos hidráulicos, vazamentos ou outros
tipos de defeitos em casa. Não confie muito em suas intuições, porque
na verdade você estará é se enganando e iludindo. Procure não perder
a clareza de raciocínio e evite muitos devaneios.

PERIODO : Dez/2020 a Jan/2021
JUPITER transitando em bom aspecto com MARTE natal
Vai se sentir muito dinâmico e ativo. Se não pratica esportes, agora
vai querer praticar. Isso lhe fará bem ao organismo e à vitalidade. A
saúde estará boa e, se estava doente, agora tem ótimas chances de sarar. Estará cheio de planos e projetos, e vai fazer o possível para
pô-los em prática imediatamente. Você se sentirá corajoso e cheio de
audácia para tentar fazer coisas que antes achava difícil. É boa época para começar coisas novas. Bom período para comprar um carro novo.
Também é favorável ao convívio com homens ligados à área militar, médica ou industrial; pode fazer bons negócios com eles.
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SATURNO transitando em bom aspecto com MARTE natal
Este aspecto dá muita força de vontade e resistência física. Com essa
combinação, você se tornará bastante produtivo em tudo que faz. Tome
cuidado para não se tornar uma pessoa fria, que só pensa no trabalho.
Para as mulheres, é um período em que podem fazer contatos com homens
sérios e muito trabalhadores. Bom período para comprar um carro novo
ou máquinas de qualquer tipo. Você poderá tirar bastante proveito
deste aspecto, pois além dele dar muita coragem e senso de iniciativa, também dá força para levar as tarefas até o fim, com perfeição.

PERIODO : Dez/2020 a Jan/2021
JUPITER transitando em bom aspecto com o MEIO DO CÉU natal
Sua vida profissional vai passar por um período de elevação e prestígio. Pode receber aumentos de salário ou contar com a boa vontade dos
chefes. Alguma boa oportunidade pode aparecer. Não a deixe escapar. É
boa época para arrumar um novo emprego, fazer contratos lucrativos ou
marcar casamento. A vida social estará mais alegre. Você participará
de festas e poderá até receber alguma homenagem. Sua personalidade
brilhará mais que o normal e isso o deixará de ótimo humor. De certa
forma, este aspecto trará uma proteção extra à sua vida. Os problemas
serão sempre um pouco amenizados graças a Júpiter. Pode aparecer a
chance de uma viagem ao exterior. É uma época excelente para entrar
numa faculdade ou passar em um concurso público. Boa fase para professores e para quem faz estudos superiores ou de línguas.

PERIODO : Jan/2021 a Fev/2021
JUPITER transitando em mau aspecto com VENUS natal
Apesar de ser um aspecto negativo, seus efeitos não são tão maléficos. No entanto, você talvez se torne um pouco indolente e procure a
satisfação mais fácil de seus desejos. Procure evitar esse caminho,
pois essa despreocupação excessiva pode acabar lhe trazendo prejuízos
depois. Seus investimentos tendem a não dar bons lucros. Cuide também
de suas despesas, que serão demasiadas. Sua digestão estará complicada, afetando o fígado e o estômago. Procure ter uma alimentação leve
e natural. Mesmo assim, corre o risco de engordar. Para quem tem problemas circulatórios, o período exige cautela; pode haver alterações
na pressão sanguínea ou tendência a varizes. A vida afetiva estará em
baixa. Você se sentirá desmotivado e sozinho. Podem acontecer brigas
e rompimentos em romances. Sua tendência é estar triste, se sentir
sem amor e ficar irritado. Mau período para lidar com mulheres, em
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PERIODO : Jan/2021 a Fev/2021
JUPITER transitando em conjunção com NETUNO natal
Você estará muito mediúnico e interessado pelo lado espiritual da vida. Pode confiar em suas intuições, pois elas estarão lhe revelando
coisas importantes. É um bom período para praticar meditação, yoga ou
estudar filosofia. Contará com a proteção do plano espiritual; seu
anjo da guarda estará zelando por você. O contato com a praia e o mar
lhe trarão bem-estar. Pode fazer consertos em encanamentos, esgotos
ou escoamento de telhados que vinham atrapalhando sua vida. Bom período para quem trabalha com arte e sensibilidade, como músicos, pintores, atores. Também é bom para psicólogos e praticantes de meditação.

PERIODO : Jan/2021 a Mar/2021, Jul/2021 em diante
SATURNO transitando em conjunção com NETUNO natal
Pode ter problemas com infiltrações e vazamentos em casa. Mau período
para passeios no mar ou pesca submarina. Sua saúde está fraca e você
sente sua energia sendo minada. Pode ter problemas ósseos ou dentários relacionados a infecções. Seu estado de espírito não é dos melhores. Tende a se deixar levar por tristezas ou depressão. Procure
combater essas tendências. Não estimule seu lado intuitivo ou mediúnico, pois você pode estar vulnerável a impressões erradas.

PERIODO : Fev/2021 a Abr/2021
JUPITER transitando em mau aspecto com o SOL natal
Seu humor andará horrível! Você vai perder o senso de medida e vai
exagerar em tudo. Comerá demais e sem critérios, e isso, além de engordá-lo, vai afetar sua digestão, principalmente o fígado. Não vai
saber resistir aos prazeres e isso poderá afetar sua saúde. A circulação sanguínea não estará muito boa e convém você controlá-la. Maus
aspectos de Júpiter trazem sempre uma auto-valorização exagerada, o
que poderá lhe dar ares de arrogância. Evite isso, pois pode prejudicá-lo não só na vida social, mas também no trabalho. Cuidado com seu
dinheiro, pois você tende a se descontrolar nas contas. O dinheiro
pode faltar ou, mesmo que ele seja bastante, você vai gastar demais.
Cuidado com liquidações e ofertas, porque pode acabar se envolvendo
em dívidas. As viagens ao exterior não estão muito favorecidas, nem o
contato com assuntos estrangeiros. É um mau período para assinar contratos, fechar negócios e mesmo para se casar.
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PERIODO : Fev/2021 a Mar/2021
JUPITER transitando em mau aspecto com a LUA natal
Sua digestão pode estar muito afetada neste período. O fígado estará
sobrecarregado e não aguentará. Cuide-se, pois você estará muito guloso e propenso a engordar. Também estará mais preguiçoso e só buscará os prazeres da vida. Talvez você exagere na sua auto-estima e se
torne um pouco convencido. Procure evitar isso, pois a arrogância pode prejudicar sua simpatia e popularidade. Você estará muito gastador
e pode acabar passando por apertos financeiros. Pode ter momentos desagradáveis em passeios que esperava serem muito divertidos. Em casa,
pode ter problemas com mulheres ou crianças doentes. Pode também enfrentar crises de mau-humor ou dificuldades financeiras em família.

PERIODO : Fev/2021 em diante
SATURNO transitando em mau aspecto com VENUS natal
Sua saúde vai se ressentir neste período. Pode ter problemas de mádigestão com frequência. Modere sua alimentação, pois isso pode se
tornar crônico. Para quem tem propensão a varizes, este período promete problemas e dores frequentes nas pernas. Mesmo assim, não é um
bom período para operar as varizes. Aguarde uma fase mais positiva.
Você se sentirá desanimado e tristonho. Sairá pouco e, se não reagir,
vai acabar se enterrando na rotina, do trabalho para casa, sem diversões. Não é um bom período para comprar roupas ou decorar sua casa.
Seu bom-gosto habitual vai estar defasado. Economize, pois seu dinheiro andará curto.

PERIODO : Fev/2021 a Mar/2021
JUPITER transitando em mau aspecto com JUPITER natal
Não há grandes males vindos deste aspecto, mas há a falta de limites,
que pode fazê-lo pender ao exagero. Você se torna guloso e pode acabar tendo problemas de fígado. Convém escolher uma alimentação leve e
natural. Controle seus gastos, pois você estará muito generoso com
todos e quando perceber, o dinheiro já acabou. Não é um bom período
para pedir empréstimos ou mexer com assuntos bancários. Pode levar
multas no trânsito ou ter problemas fiscais. Se tiver assuntos legais
a tratar, convém esperar o aspecto acabar, pois pode perder a causa.
Controle seu gênio; você estará mal-humorado e talvez até arrogante.
Não perca o seu jeito natural de ser. Cuidado para não queimar sua
imagem. Procure ser modesto e discreto. Pode planejar viagens ao ex-
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contratos ou para se casar.

PERIODO : Fev/2021
JUPITER transitando em bom aspecto com PLUTÃO natal
Você pode receber surpresas repentinas e muito agradáveis. Alguma
coisa que você julgava muito improvável de conseguir pode acabar dando certo. Poderá se surpreender com a ajuda de uma pessoa por quem
você não dava nada. O contato com assuntos e pessoas orientais será
aumentado. Otimo período para quem trabalha com Eletrônica, Computação, Psicologia ou Biologia. Alguma mudança pode ocorrer, em casa ou
no trabalho, que vai marcar sua vida. Aproveite sua estratégia para
tirar melhor proveito das boas oportunidades que vão aparecer. Bom
período para fazer tratamentos regenerativos de saúde.

PERIODO : Mar/2021 a Abr/2021
JUPITER transitando em mau aspecto com MERCURIO natal
Não exagere em suas opiniões, pois você estará com pouca clareza de
idéias e poderá fazer maus julgamentos. Evite falar coisas sem pensar
bem antes, pois pode ser áspero com suas palavras, criando inimizades. Tenha calma ao tomar decisões, pois você estará precipitado ou
exagerado. Cuidado nos negócios, pois você pode avaliar de forma errada suas chances e acabar tendo prejuízos. Pense bem antes de assinar contratos e cuide bem de seu saldo bancário. Assuntos ligados à
publicidade não estarão favorecidos. Sua propaganda pode acabar dando
os resultados contrários ao esperado. As viagens podem sair mais dispendiosas do que você planejou.

PERIODO : Mar/2021 a Abr/2021
JUPITER transitando em mau aspecto com SATURNO natal
Se você tem problemas crônicos de saúde, eles podem se intensificar
neste período. Está sujeito a crises de artrite, reumatismo ou doenças do frio em geral. Você pode se tornar mais pessimista e desanimado do que é o seu normal. Não é uma época adequada para negociar imóveis, pois a documentação pode dar problemas, ou você pode ter prejuízos. Talvez tenha problemas com alguma pessoa de idade, que lhe causem despesas. Você fica sem vontade de assumir responsabilidades e se
torna descuidado.
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JUPITER transitando em conjunção com URANO natal
Você estará passando por um período de sorte e novas oportunidades
repentinas. Podem ocorrer mudanças repentinas e bastante positivas,
em casa ou no trabalho. Você terá condições de conseguir mais independência e liberdade, o que lhe trará felicidade. Sua intuição estará bastante aguçada nesta fase; aproveite-a bem. Podem surgir várias
oportunidades de viajar de avião. O seu ritmo de vida vai ficar muito
agitado e o tempo vai passar rapidamente, porque você vai estar ocupado com mil atividades ao mesmo tempo. Estará bastante interessado
em aparelhos eletrônicos ou num carro novo. Os esportes velozes vão
atrair bastante o seu interesse. Este trânsito trará um inesperado
progresso e modernização em sua vida.

PERIODO : Mar/2021 em diante
SATURNO transitando em bom aspecto com PLUTÃO natal
Pode conseguir solidificar os resultados de mudanças positivas que
estão ocorrendo com você. Provavelmente essas mudanças ocorrerão de
forma inesperada, por isso fique alerta para aproveitá-las da forma
mais construtiva possível. É um período em que você se torna mais sério e ponderado; assim, aprende a controlar atitudes muito drásticas
ou impensadas. Bom período para lidar mais a fundo com a Computação,
a Psicologia ou a Biologia. Pode ter bons e sólidos contatos com pessoas ou assuntos orientais. Se tem algum problema de saúde, agora é
um excelente período para tratamentos regenerativos e que podem curálo de uma vez. Este aspecto traz maturidade e pensamento estratégico,
mudando marcantemente seu modo de agir.

PERIODO : Mar/2021 a Abr/2021
JUPITER transitando em bom aspecto com o ASCENDENTE natal
Sua saúde estará bem protegida. Mesmo que fique doente, terá uma recuperação rápida e fácil. Há até mesmo uma vitalidade excessiva. Você
vai sentir necessidade de fazer coisas agitadas e estará mais entusiasmado. Júpiter rege a circulação, e por isso você sentirá o sangue
subindo facilmente às faces. Cuidado, pois toda essa alegria e conforto podem levá-lo a engordar. Estará muito auto-confiante e otimista, mas terá motivos, porque a boa sorte vai rondá-lo de perto. Atrairá simpatias e terá boas oportunidades. Poderá ganhar mais dinheiro
e fazer bons negócios. Por outro lado, talvez comece a se auto-valorizar muito, adotando atitudes arrogantes. Procure aproveitar bem o
que Júpiter lhe traz de bom, porque ele favorece o período, mas se
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PERIODO : Abr/2021 em diante
SATURNO transitando em mau aspecto com a LUA natal
Você passará por um período de falta de vitalidade e depressão. A saúde não estará boa. Você está mais propenso a gripes, resfriados,
friagens e doenças reumáticas. Pode ter enfraquecimento de dentes,
pele, cabelos e ossos. Sua digestão andará lenta e ruim. Para as mulheres, pode ser um período de problemas ginecológicos. Você estará
sempre sobrecarregado de trabalho e cheio de preocupações. Procure
quebrar a rotina para aliviar o peso sobre suas costas. Passeie e
procure se divertir. Talvez passe por aborrecimentos domésticos com
empregadas ou crianças pequenas. Também pode ter preocupações com mulheres de idade. Os negócios imobiliários ficam parados e, por mais
que você tente, não consegue finalizá-los bem.

PERIODO : Mai/2021 em diante
JUPITER transitando em mau aspecto com MARTE natal
Você estará com péssimo humor e tudo será motivo para brigas. Procure, mais que tudo, cultivar a paz e a calma. Sua saúde estará vulnerável a crises agudas, estados febris e inflamações. Também estará um
pouco estabanado, ferindo-se com facilidade. No trânsito, você estará
correndo muito, aumentando os riscos de acidentes. Seja mais prudente. Sem perceber, você pode passar a agir com muita arrogância, prejudicando seus relacionamentos sociais. Com este aspecto, você pode
perder o senso de medida e agir com muita audácia, sem planejar antes. Tente controlar essas tendências. Se você tem carro, prepare-se
para ter que pagar vários consertos de mecânica ou lataria.

PERIODO : Mai/2021
SATURNO transitando em mau aspecto com JUPITER natal
Seja cuidadoso, pois você pode ter problemas fiscais ou multas de
trânsito. Se tiver assuntos legais a tratar, é melhor esperar, pois
este aspecto cria obstáculos. Aquele processo judicial pode demorar
muito a ser julgado e, ainda por cima, você pode perder. Cuide bem de
seu dinheiro e seja muito econômico, pois vai passar por uma época de
vacas magras. Corte tudo que é supérfluo e previna-se. Talvez você
planeje uma viagem ao exterior que acabe atrasando ou não se realizando. Sua saúde pode apresentar problemas. A circulação sanguínea
pode ficar alterada e seu organismo pode tender a cristalizações,
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e seu fígado vai passar por uma fase ruim e crônica.

PERIODO : Jun/2021 em diante
URANO transitando em mau aspecto com a LUA natal
Procure ser calmo em tudo que faz. Será um período de muita agitação
e inquietação. Você estará muito ansioso e impaciente. Vai querer alcançar seus objetivos na hora e, como nem tudo é assim fácil, tenderá
a se frustrar. Podem ocorrer mudanças repentinas e desagradáveis que
o peguem desprevenido. Estará muito criativo e intuitivo, mas também
muito desorganizado, e por isso não saberá aproveitar toda essa energia criativa. Mau período para viagens de avião, que podem ser trabalhosas e cansativas. Há tendências a brigas bruscas e rompimentos no
relacionamento com mulheres. Pode tomar atitudes muito impensadas e
repentinas, das quais vai se arrepender mais tarde. Controle sua agitação e procure dirigir devagar. Descanse bastante, pois você tende a
se desgastar muito e pode ter uma estafa! Se você conseguir manter a
calma, vai diminuir muito as tendências deste aspecto.
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INTRODUÇÃO
------------

Uma Revolução Solar (RS) é um método para se calcular previsões,
baseado no retorno do Sol ao lugar exato que ocupava no momento do
nascimento da pessoa.
Poderíamos dizer
válido por um ano, até
astronômica.

que
que

é um mapa relativo ao "aniversário", e é
o Sol retorne a essa mesma posição

Ela é interpretada como um mapa normal, referindo-se aos mesmos
assuntos de um mapa, embora tenha relação direta com o mapa natal. E
por ser um mapa, dá uma infinidade de informações sobre todos os
assuntos.
No entanto, a RS só é bem interpretada se for associada a outros
métodos preditivos: a progressão
secundária
e
os
trânsitos
planetários. Hierarquicamente, analise a progressão, os trânsitos e,
em seguida, a RS.
Assim, você saberá quais assuntos de seu mapa de RS serão mais
importantes e não se perderá no excesso de informações.
É
conveniente
lembrar que esta é uma interpretação por
computador, e jamais poderá se igualar à perspicácia e capacidade de
observação e síntese de um astrólogo, para analisar todas as
previsões de uma pessoa em conjunto.
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Ascendente da RS na Casa 10 do Mapa Natal
Poderão ocorrer mudanças marcantes em sua situação social neste ano.
Será o momento de realizar suas ambições e projetos antigos. Vale
lembrar que as coisas não acontecerão por si próprias; você precisará
trabalhar bastante para consegui-las. É um bom momento para procurar
a sua afirmação profissional e ter sucesso.

Meio do Céu da RS na Casa 8 do Mapa Natal
Será um ano em que as entradas de dinheiro estarão em destaque.
Talvez
haja
algum assunto ligado a heranças ou dinheiro de
sociedades. Se a RS for desfavorável, podem
haver
problemas
financeiros em sociedades ou no casamento, e também notícias de
falecimento. Pode ter que lidar com dívidas por um certo período.

Casa 2 da RS na Casa 12 do Mapa Natal
Se você trabalha em alguma ocupação que exija isolamento
ou
pesquisas, este ano vai ser favorável para que isso lhe traga bons
lucros. Também é favorável para quem trabalha com ocultismo em geral.
Se seu trabalho nada tem a ver com esses assuntos, será um ano de
poucos lucros e que lhe deixarão insatisfeito. Com uma RS mais
negativa, você terá dificuldades financeiras ou muitas dívidas.

Casa 3 da RS na Casa 1 do Mapa Natal
Este será um ano em que você passará por grande desenvolvimento
mental. Pode se dedicar a estudos novos ou a algum tipo de exercício
mental ou meditação. Será um período de muitas idéias, e particularmente interessante para quem trabalha com escritos ou comunicações. A
vida na rotina diária e o contato com parentes, irmãos e vizinhos
também terão grande importância neste ano.

Casa 4 da RS na Casa 2 do Mapa Natal
Será um período em que você estará envolvido com seus assuntos
financeiros, preocupado em reforçar sua poupança. Caso consiga o
suficiente, pode se interessar em comprar uma nova casa. Talvez sua
situação financeira fique vulnerável e você precise recorrer à ajuda
de seus pais.
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Você fará várias viagens por lazer neste período. Poderá se divertir
bastante com leituras, algum estudo especial ou mesmo desenvolvendo
seus talentos literários. Talvez tenha alegrias afetivas graças a
cartas que receba. Também pode significar um noivado ou nascimento de
filho entre seus parentes próximos, como irmãos ou primos.

Casa 6 da RS na Casa 4 do Mapa Natal
A saúde em casa pode andar meio abalada. Seus pais podem estar mais
debilitados e precisando de um check-up médico. Sua situação profissional pode sofrer mudanças e talvez você venha a trabalhar em casa.

Casa 7 da RS na Casa 4 do Mapa Natal
Pode ser que você tenha que tratar de contratos com pessoas mais
velhas da família ou seus pais. Para quem pretende comprar a casa
própria, este período pode levá-lo a conseguir um bom contrato de
financiamento. Haverá uma aproximação maior entre seu cônjuge ou
sócio e sua família.

Casa 8 da RS na Casa 6 do Mapa Natal
Com uma boa RS, pode significar que você vai conseguir se livrar
radicalmente
de uma doença que estava se tornando crônica e
preocupante. Pode significar que seu cônjuge terá muitas preocupações
com sua situação financeira neste período. Você pode mudar de emprego
ou ter aborrecimentos no trabalho.

Casa 9 da RS na Casa 7 do Mapa Natal
Você pode resolver entrar para algum grupo de estudos ou um curso de
extensão cultural. Vai sentir afinidade intelectual com outra pessoa,
com quem vai repartir sua pesquisa. Pode significar uma viagem de seu
cônjuge, que os separará momentaneamente, ou talvez que vocês
precisem fazer uma longa viagem juntos.
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Se você estuda, pode fazer muitos amigos intelectuais neste período.
Se tem amigos estrangeiros, este pode ser um ano em que eles serão
muito importantes para você e vão ajudá-lo muito. Pode ter alguma
esperança ou projeto de vida que dependa de algum contato com
estrangeiros, e que poderá ser concretizado neste ano.

Casa 12 da RS na Casa 10 do Mapa Natal
Neste ano você não terá muitas oportunidades profissionais novas.
Contente-se em manter sua posição como está, e fique atento a colegas
invejosos que podem prejudicá-lo no trabalho. Se você tem uma
carreira voltada à área de pesquisas científicas, ou ao trabalho com
assuntos esotéricos, pode ser uma fase produtiva e de aprimoramento
profissional.

2. Casas da Rev. Solar nos Signos

Ascendente ou Casa 1 da RS em Touro
Neste período você estará com mais interesse em acertar sua situação
financeira, seja organizando os investimentos que já tem, seja se
dedicando a novos planos. Você estará mais sensual e voltado aos
prazeres da vida, mas também mais propenso aos exageros. Seu
comportamento estará mais para o possessivo que o seu normal, por
isso contenha-se um pouco. Aproveite o período para desenvolver
também seu lado mais sensível e artístico.

Casa 2 da RS em Touro
Seu dinheiro poderá render bem neste ano. Você estará muito cuidadoso
e paciente para lidar com suas economias. Não vai arriscar muito,
preferindo métodos tradicionais de poupança. Pode ganhar dinheiro com
um
trabalho
sólido e tradicional, mas também com atividades
artísticas.
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Este será um ano perfeito para você estudar alguma coisa, ler
bastante e desenvolver mais sua inteligência. Seu raciocínio estará
bastante ágil e você poderá ter bons resultados de seus contatos ou
assuntos comerciais. Poderá fazer várias viagens curtas, por lazer ou
por trabalho. O convívio com pessoas próximas, no dia-a-dia, será
fácil e comunicativo.

Casa 4 da RS em Leão
Poderá receber bastante apoio moral de seus pais neste período. Eles
o farão se sentir seguro e lhe darão a sensação de solidez familiar.
Você estará mais autoritário em casa, mas conseguirá organizar melhor
suas coisas e sua vida doméstica. Talvez consiga mais sucessos no
final do período da RS do que no começo.

Casa 5 da RS em Virgem
Não será um bom período para jogos ou investimentos de risco, pois
você estará tão minucioso que não vai aceitar resultados incertos. No
amor, vai estar afetuoso e com bastante sensualidade, mas vai querer
que a relação seja bem clara e explicada. Não permitirá sentimentos
duvidosos ou relacionamentos parciais. Seu relacionamento com os
filhos será bastante produtivo, pois você os orientará e organizará
suas vidas.

Casa 6 da RS em Libra
O trabalho será uma tarefa agradável para você neste período. O
relacionamento com colegas será bom e harmonioso, e você pode
conseguir a simpatia dos patrões. Para equilibrar sua saúde, procure
controlar o açúcar e evitar alimentos fortes, pois seus rins se
sobrecarregarão.

Casa 7 da RS em Escorpião
Você passará por momentos tensos no casamento. Vai estar encarando a
união de uma forma muito passional. Assim, pode ter momentos de muita
paixão, mas também situações de discussões e ciúmes. Em sociedades,
pode passar por momentos de crise e desconfianças. Talvez isso seja
só uma sensação ruim. Evite inimizades, pois elas poderão se tornar
poderosas neste ano.
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Pode ser que precise providenciar um processo de inventário de algum
parente neste período. Apesar disso, não será neste ano que você
conseguirá a finalização desse processo. Apóie seu cônjuge, que terá
dificuldades financeiras e precisará de um empréstimo seu. Evite
investimentos duvidosos, pois tenha a certeza de que não darão bons
resultados. Em sociedades comerciais, poderá ter alguma crise que
traga certos prejuízos.

Casa 9 da RS em Sagitário
Este será um período cheio de idealismo de sua parte. Se você é uma
pessoa religiosa, esta será uma época de muita fé e dedicação. Será
um bom período para quem estuda algo da área científica, ou Direito.
Assuntos ligados ao exterior também estarão favorecidos. Poderá ser
um ano de muitas viagens longas, inclusive ao exterior. Você estará
altamente receptivo para isso.

Meio do Céu ou Casa 10 da RS em Aquário
Seu sucesso social vai depender de como você conviver com as pessoas
neste período. Você terá de ser mais amigo de todos. A cooperação
fraternal poderá lhe trazer facilidades
profissionais.
Estará
bastante moderno e vanguardista em seus projetos profissionais. Tudo
que for novo e original poderá despertar o seu interesse. Também será
um bom período para quem trabalha em alguma ocupação cooperativa, ou
sociedade com fins filantrópicos.

Casa 11 da RS em Peixes
Você poderá ter alguma decepção por causa de um amigo. Talvez sofra
as consequências de um ato equivocado da parte dele. De um modo
geral, seu relacionamento com amigos tenderá a ser confuso e
instável. Seus ideais serão bastante emotivos e sonhadores e, talvez,
difíceis de realizar. De qualquer forma, gostaria de poder realizar
algum projeto humanitário e abnegado, ou então alguma atividade
artística.
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Neste ano você sentirá que o mais difícil de lidar será com seu
excesso de energia e vitalidade. Talvez você não saiba o que fazer de
produtivo com isso, e acabe com uma carga maior de agressividade.
Seria bom praticar esportes ou fazer algum tipo de exercício físico.
Cuidado com sua impetuosidade em certas situações, pois poderá se
ferir. Estará muito estabanado.

3. Planetas nas Casas da Rev. Solar

Sol na Casa 1 da RS
Sua personalidade vai ter bastante destaque neste período. Suas
atitudes vão chamar a atenção das outras pessoas e você vai brilhar
mais. Se você for uma pessoa que já tenha certa liderança, neste ano
ela vai despontar com muito mais força. A vitalidade física pode
estar protegida por esta posição, a menos que o resto da RS indique o
contrário.

Lua na Casa 8 da RS
Se você tem algum processo judicial em andamento, pode sentir
instabilidades durante este ano. As coisas ocorrem de maneira incerta
e você acaba confuso a esse respeito. Se for casado ou tiver alguma
sociedade comercial, poderá perceber alguma insegurança financeira em
seu parceiro. Você pode ter preocupações com alguma mulher da sua
família, por doença ou algum outro assunto.

Mercúrio na Casa 1 da RS
Neste ano você estará mais falante e com maior vivacidade. Terá bons
momentos para estudos de qualquer tipo, ou para o trabalho com
escritos ou burocracia. Será bom para assuntos comerciais e as
viagens curtas a trabalho ou lazer. O período será tomado por
acontecimentos normais e atividades comuns do dia-a-dia.
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Neste ano você deverá ter facilidades para resolver seus problemas
financeiros
em geral. Terá boas oportunidades em negócios ou
investimentos, e vai saber escolher o melhor momento para agir nesses
assuntos. Por outro lado, poderá se tornar um pouco extravagante e
acabar contraindo dívidas incontroláveis. Também poderá ficar muito
guloso e preguiçoso, aumentando de peso como consequência.

Marte na Casa 10 da RS
Sua vida social pode ser
indisponha com alguém, e isso
trabalho, você deve usar a
muito prudente para não criar
será bom para quem trabalha
esportes.

afetada neste período. Talvez você se
queime um pouco a sua imagem. No
ousadia e a iniciativa, mas seja sempre
atritos com os superiores. O período
com Medicina, com a área militar ou com

Júpiter na Casa 9 da RS
Será um período positivo em geral, já que Júpiter estará em sua casa
natural neste ano. Você terá um bom ano para se dedicar aos estudos
superiores, principalmente se forem ligados ao Direito, línguas
estrangeiras ou à área filosófica e religiosa. Você se sentirá mais
expansivo, generoso e otimista que o normal, mas também poderá ter um
período ruim para a saúde, principalmente do fígado e da circulação
arterial.

Saturno na Casa 10 da RS
Este pode ser um período de estabilidade profissional, mas de uma
forma mais negativa e estagnada. Pode também significar dificuldades
nos negócios, que vão exigir muito esforço para serem vencidas e para
evitar maiores perdas. Sua vida social também vai diminuir um pouco,
e você vai estar mais recolhido, caseiro e preocupado com o trabalho.
Pode ter problemas com a saúde de um dos pais.

Urano na Casa 1 da RS
Provavelmente você terá um ano agitado por muitos acontecimentos
imprevistos. Saiba manter a mente aberta e tirar proveito de novas
situações. Talvez você descubra novos
interesses
por
coisas
diferentes e originais, até mesmo a Astrologia, e passe a se dedicar
a esses estudos. Procure ser prudente e calmo, pois a tendência é de
você ficar agitado e provocar acidentes por falta de jeito.
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Netuno na Casa 11 da RS
Talvez você se iluda e espere conseguir realizar alguns projetos que
você preza muito. No entanto, este não será um bom período para isso.
Muitos imprevistos e confusões podem impedir que você os coloque em
prática. Deixe-os para uma época mais positiva. Pode ter problemas
com algum amigo, que desmereça a sua confiança e cometa alguma
indiscrição. Por outro lado, pode melhorar sua relação com algum
amigo, chegando a um nível de comunicação e empatia bem profundos.

Plutão na Casa 9 da RS
Sua mente estará muito alerta, e você conseguirá ótimos resultados
nos estudos. Será ótimo período para quem lida com Psicologia ou
Computação, e para quem tem assuntos com o exterior ou política. É
comum, com esta posição, que a pessoa queira emigrar para um país
distante. No mínimo, uma viagem ao exterior pode acontecer. Também
pode se interessar por yoga ou algum tipo de meditação que lhe faça
viajar mentalmente.

