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-------------------------------------------------------------------------------INTRODUÇÃO
-----------"Sinastria" significa a comparação de mapas astrológicos, para a
verificação das compatibilidades ou não entre os parceiros. Ela pode
ser usada para avaliar relacionamentos afetivos, de amizade, ou mesmo
comerciais. Em qualquer caso, os textos devem ser lidos com enfoque
para sua situação específica.
O programa analisa as influências dos planetas de um dos
parceiros caindo nas diferentes casas astrológicas do outro, e viceversa. Assim, pode-se perceber as tendências de cada planeta de um
parceiro, em relação aos diferentes assuntos da vida do outro, que
são as casas.
Por fim, o programa analisa os aspectos interplanetários, ou
seja, como cada planeta de um dos parceiros se relaciona com cada
planeta do outro. Isso mostra o dinamismo desse relacionamento e onde
há facilidades ou atritos.
Dependendo da comparação feita, alguns textos podem se repetir,
porque há aspectos que aparecem no mapa de um dos parceiros com
relação ao outro, e vice-versa. Leve em conta que essas tendências
que aparecem repetidamente são bastante fortes no relacionamento.
Também podem aparecer textos contraditórios, mas isso significa
que as duas tendências têm força, e cabe aos parceiros escolher o
melhor modo de agir juntos.
Este tipo de análise não esgota o assunto "Sinastria", mas dá as
informações principais sobre as compatibilidades ou não entre os
parceiros, facilitando a vida entre casais, amigos ou sócios.
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-------------------------------------------------------------------------------1. Planetas de Ele nas Casas de Ela

Sol na Casa 5 do Parceiro
O relacionamento tem um toque muito criativo. Juntos, os parceiros podem desenvolver hobbies ou atividades artísticas. É um aspecto
que estimula o romance e os sentimentos afetivos. A dupla pode gostar
de compartilhar atividades de lazer e os prazeres da vida.

Lua na Casa 8 do Parceiro
Este aspecto traz emoções muito intensas entre os dois. Pode
haver uma forte atração sexual ou também uma grande repulsão, dependendo dos outros aspectos existentes. A herança de um dos parceiros
pode ser importante para a situação financeira de ambos.

Mercúrio na Casa 5 do Parceiro
Você pode ter conhecido seu parceiro enquanto praticavam algum
hobby juntos, ou em um ambiente educacional. Um pode ser incentivo à
criatividade do outro, dando-lhe novas idéias. Vocês tendem a racionalizar muito os afetos, em vez de darem atenção aos sentimentos. Sua
vida em comum pode ter influência de muitas crianças por perto.

Venus na Casa 5 do Parceiro
Os dois podem se divertir muito juntos. Podem passear ou ter
hobbies em comum. A vida afetiva entre ambos é ótima. Vocês vivem num
clima constante de romance. Gostam de conviver com crianças e desenvolver atividades artísticas juntos.

Marte na Casa 6 do Parceiro
Se os parceiros trabalharem juntos, um dá bastante estímulo ao
bom desempenho do outro. Ambos podem se ajudar através das suas habilidades específicas e controlar a excessiva impaciência que pode prejudicar seu trabalho. Se outros aspectos forem negativos, pode ser
que um dos parceiros seja muito crítico em relação ao trabalho do
outro. Pode ser também que um tenha boa energia para ajudar o outro a
se recuperar de alguma doença.
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-------------------------------------------------------------------------------Júpiter na Casa 5 do Parceiro
O romance entre ambos é bastante favorecido. Um estimula a criatividade do outro e procuram atividades de lazer para praticar juntos. Podem também desenvolver atividades artísticas ou hobbies. Enfim, um alegra a vida do outro e lhe traz bem-estar.

Saturno na Casa 5 do Parceiro
Podem haver dificuldades de apreciação mútua. A simpatia entre
ambos nem sempre é fácil e isso prejudica o relacionamento. Há certa
tendência a que um tolha a criatividade do outro, tirando o sabor da
vida. Numa relação afetiva, este aspecto traz certa frieza ou severidade entre ambos. É necessário cultivar mais a alegria na vida de
ambos.

Urano na Casa 3 do Parceiro
Um traz muita novidade e agitação à vida diária do outro. Podem
gostar de passeios e viagens repentinas e de correr nas estradas;
cuidado! O entendimento mental é bom e vocês gostam de jogos e desafios intelectuais ou de fazer cursos sobre assuntos exóticos. Um estimula o raciocínio do outro, fazendo-o usar mais a intuição.

Netuno na Casa 2 do Parceiro
Um pode ser responsável por confusões financeiras do outro. Não
é bom que um dos parceiros tome decisões econômicas pelo outro, pois
há grandes chances de prejuízo. É prudente que se procure enxergar as
idéias do outro com bom-senso e não se deixar levar por ilusões.

Plutão na Casa 12 do Parceiro
Esta posição é incômoda, pois um percebe claramente, no outro,
seus defeitos e fraquezas. Assim, o parceiro se sente muito vulnerável e não consegue usar seus mecanismos de defesa psicológica. Por
mais unido que seja um casal, cada um quer ter um espaço dentro de
si, que não seja invadido por ninguém. É necessário saber respeitar o
outro e não questioná-lo ou exigir demais dele.
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-------------------------------------------------------------------------------Ascendente na Casa 6 do Parceiro
É um bom aspecto entre patrão e empregado ou entre colegas de
trabalho. Um pode dar apoio e boas sugestões ao desempenho profissional do outro. É um aspecto que faz com que um se preocupe com a saúde
do outro e dê boas idéias sobre sua alimentação. Talvez a energia de
um faça bem ao ânimo e bem-estar do outro.

Meio do Céu na Casa 4 do Parceiro
Este aspecto tem uma espécie de ação complementar, onde um tem
as características que faltam ao outro. Juntos, vocês podem se sentir
mais fortes do que separados. A vida e carreira de um têm forte influência na vida doméstica e na família do outro. É um aspecto que
indica boa compatibilidade.

2. Planetas de Ela nas Casas de Ele

Sol na Casa 2 do Parceiro
Um dos fatores importantes nessa relação são os recursos financeiros. Um dos parceiros pode ajudar a melhorar a situação financeira
do outro, ou ajudá-lo quando houver uma crise, servindo de retaguarda. Mas também pode acontecer de um dos parceiros acabar sempre precisando do dinheiro do outro. A dupla deve aprender a lidar com essa
situação de forma a não passar por altos e baixos.

Lua na Casa 10 do Parceiro
Um entende o que o outro espera da vida e é capaz de ajudá-lo a
conquistar seus objetivos. A carreira de um dos parceiros pode levar
um empurrão para a frente, graças aos conhecimentos do outro, que vai
sempre agir como um pai. A dupla pode ter um bom convívio entre si e
levar uma vida social interessante para ambos.

Mercúrio na Casa 3 do Parceiro
A dupla pode se dar muito bem a nível mental. Têm bom diálogo e
um sabe respeitar e valorizar as idéias do outro. Se os parceiros
forem amigos ou vizinhos próximos, podem ter um bom entendimento.
Podem estudar juntos ou terem uma boa comunicação com parentes próximos de ambos. Gostam de fazer pequenas viagens juntos.
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Venus na Casa 2 do Parceiro
Um dá senso de estabilidade ao outro. Juntos podem conseguir
bons resultados financeiros, aumentando a sensação de segurança.
Depois de estarem juntos, aumentam as chances de adquirirem posses e
bens materiais. No amor, um se sente "dono" do outro, e pode haver
ciúme nessa relação.

Marte na Casa 9 do Parceiro
Os ideais e a visão da vida de um são bastante valorizados pelo
outro. Um gosta de dar força e apoio às idéias do outro. Caso o resto
da comparação seja negativa, pode acontecer de um discutir muito com
o outro, por diferenças de pontos de vista. As viagens feitas pela
dupla podem ser muito dinâmicas e frequentes.

Júpiter na Casa 2 do Parceiro
Um parceiro ajuda muito o outro no setor financeiro. Está sempre
disposto a dar conselhos ou até emprestar dinheiro, se for preciso,
porque sabe que o receberá de volta. Em casos mais negativos, um dos
parceiros é esbanjador e pode comprometer as finanças do outro. É
necessário cautela e ponderação nestes casos.

Saturno na Casa 1 do Parceiro
Nesta relação há uma sensação muito forte de dependência entre
ambos. Um se apóia no outro procurando estabilidade e segurança. Num
primeiro contato pode haver certa antipatia entre ambos, que mais
tarde se mostra como uma sensação de que a relação entre os dois era
predestinada. Precisam tomar cuidado para não deixar este aspecto
"pesar" muito e transformar a relação num castigo.

Urano na Casa 9 do Parceiro
As idéias e filosofia de vida de um são fortemente afetadas pelo
outro, que se mostra muito original e vanguardista. Juntos podem estudar coisas novas e diferentes ou terem forte atração por viagens a
países estrangeiros.
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-------------------------------------------------------------------------------Netuno na Casa 8 do Parceiro
Pode ser que um se sinta incomodado com o outro, porque sente que
o parceiro sabe entendê-lo muito profundamente, em suas qualidades e
defeitos; isso o deixa muito exposto. No relacionamento sexual pode
haver muita fantasia e pouca visão da realidade. Ambos podem compartilhar interesses por assuntos esotéricos ou qualquer assunto misterioso.

Plutão na Casa 6 do Parceiro
Se forem parceiros no trabalho, um exige muito do outro a ponto
de criar inseguraças quanto à real capacidade de cada um. Devem controlar a crítica excessiva e procurar ser mais condescententes um com
o outro. Em mapas que combinam bastante, um pode ajudar o outro a revolucionar sua alimentação e seu modo de encarar a saúde ou o trabalho.

Ascendente na Casa 7 do Parceiro
Este aspecto indica grande compatibilidade entre ambos. É um dos
melhores aspectos para sociedades ou casamento. As características de
personalidade de um complementam as do outro e isso torna a união
muito completa. De certa forma, um enxerga no outro tudo aquilo que
sente faltar em si mesmo.

Meio do Céu na Casa 3 do Parceiro
O dia-a-dia de um pode ajudar o outro em sua carreira ou na vida
social. O convívio diário com parentes, irmãos ou vizinhos ajuda a
dupla a resolver assuntos sociais ou de trabalho. Têm bom diálogo e
fazem muitas viagens curtas juntos, a passeio ou a trabalho.

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

-------------------------------------------------------------------------------Sinastria entre Ele e Ela
pg. 7
-------------------------------------------------------------------------------3. Planetas de Ele em Aspectos com Planetas do Parceiro

Sol em Quadratura com Sol do Parceiro
Pode haver certa tensão no relacionamento, por diferenças
importantes de personalidade. Com o tempo, pode se criar um clima de
ressentimentos ou mesmo conflitos abertos. Nenhum dos dois quer abrir
mão de seu ponto de vista e nem renunciar às suas próprias vontades.
Para que o relacionamento progrida é necessário cada um ceder um
pouco e tentar tirar lições positivas das dificuldades.

Sol em Trígono com Mercúrio do Parceiro
Há bom diálogo entre os dois parceiros. A troca de idéias pode
fazer bem a ambos. Um sempre incentiva a criatividade do outro. Podem
ter interesses culturais ou literários em comum. O convívio entre os
dois é em bases francas e abertas, e os sentimentos tendem a ser
sempre declarados. Não é o tipo de relação onde ficam coisas sem
serem ditas ou resolvidas.

Sol em Quadratura com Venus do Parceiro
Este não é um aspecto que prejudique muito o relacionamento.
Pode ocorrer de um dos parceiros usar seu poder de sedução para
conseguir favores do outro ou tirar proveito de alguma situação.
Também pode acontecer de um dos parceiros exercer muita autoridade
sobre o outro, empanando o convívio afetivo.

Sol em Trígono com Meio do Céu do Parceiro
Este aspecto favorece muito os relacionamentos, pois dá interesses em comum, até mesmo profissionais. Um pode ajudar o outro a progredir e a crescer socialmente. Podem viver bons momentos juntos, em
ocasiões sociais ou mesmo na vida diária.

Lua em Oposição com Netuno do Parceiro
Há muita sensibilidade às reações psíquicas de ambos. Isso traz
um exagero nas emoções e certa confusão no convívio. Há desentendimentos e coisas mal-explicadas que acabam minando a relação. Um dos
parceiros tende a ter pouca força de vontade nas coisas que faz,
atrapalhando o bom convívio. Também pode acontecer de um tentar ser
falso com o outro, criando um clima de pouca confiança.
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-------------------------------------------------------------------------------Lua em Trígono com Plutão do Parceiro
Há bastante atração entre ambos e o convívio tende a ser proveitoso. Um ajuda o outro a ampliar seus horizontes e a desenvolver o
senso estratégico. Para sociedades comerciais ou no trabalho, este
aspecto traz benefícios, expansão e facilidade em trabalhar com pesquisas. No casamento, um pode ajudar o outro a se defrontar com seu
inconsciente. Assim, o entendimento pode ser muito profundo.

Mercúrio em Quadratura com Sol do Parceiro
Não há grandes dificuldades no relacionamento por conta deste
aspecto. No entanto, sempre existe uma certa tensão pela diferença de
pontos de vista. Um tende a irritar o outro, pois em discussões
ninguém quer ceder. As vezes, há a sensação de que um não entende o
outro, e nem se esforçam para isso.

Mercúrio em Trígono com Mercúrio do Parceiro
Há muita harmonia mental e bastante possibilidade de entendimento mútuo. É ótimo aspecto entre parceiros comerciais ou colegas de
trabalho ou de estudos. Vocês gostam de resolver juntos seus problemas e têm também muitos interesses em comum. Num casamento, este
aspecto traz muito diálogo e estímulo intelectual.

Mercúrio em Quadratura com Venus do Parceiro
Não é um aspecto muito forte para estragar uma relação, mas num
relacionamento afetivo pode trazer aborrecimentos. Um pode dar pouca
atenção às necessidades emocionais do outro, criando certa frieza no
relacionamento. Entre parceiros comerciais este aspecto pode trazer
má gestão dos assuntos financeiros e futuras dificuldades. Convém
ficarem alertas.

Mercúrio em Conjunção com Nodo do Parceiro
A associação pode ser muito produtiva intelectualmente. As
idéias de um são interessantes aos olhos do outro. Esse contato pode
aproximá-los bastante.
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-------------------------------------------------------------------------------Venus em Quadratura com Netuno do Parceiro
Pode haver atração e simpatia, mas o mais provável é que um só
se apaixone platonicamente pelo outro. Também pode acontecer de um
desiludir o outro ou ser infiel. Nos negócios, este aspecto pode trazer desentendimentos ou fraudes; é necessário muito cuidado.

Marte em Sextil com Lua do Parceiro
Este é um ponto importante para relacionamentos afetivos, pois
dá compatibilidade sexual muito positiva. As emoções são muito
compartilhadas pelos dois e há sempre o esforço para conseguirem
satisfazer todos seus desejos. É um bom aspecto para a cooperação e o
trabalho em conjunto. Em uma sociedade este aspecto traz muita
eficiência.

Jupiter em Trígono com Mercúrio do Parceiro
Há otimismo e desejo de progresso em ambos. Um inspira o outro e
o ajuda a desenvolver-se intelectualmente. É ótimo aspecto para parcerias de trabalho e comerciais, dando sempre boas idéias e talento
para gerir as finanças. De forma geral, ambos podem partilhar ideais
de vida e interesses espirituais e éticos.

Jupiter em Trígono com Meio do Céu do Parceiro
Ambos podem se dar bem e repartir muitas alegrias. Um pode
ajudar muito ao desempenho profissional do outro. O relacionamento
pode ser otimista e benéfico para ambos.

Saturno em Quadratura com Sol do Parceiro
Mesmo sendo um aspecto negativo, a relação tende a ser forte e
duradoura. O convívio pode ser afetado pelo peso deste aspecto. Um
pode se sentir tolhido pelo outro, assumindo um papel de mártir. O
casamento ou sociedade tende a sofrer com a falta de calor e pode
sempre ficar uma sensação de frustração. Há uma forte sensação de
segurança no convívio, embora fique faltando agitação e criatividade,
que podem ser compensados por outros aspectos.
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-------------------------------------------------------------------------------Saturno em Trígono com Mercúrio do Parceiro
Esta relação pode ser muito produtiva, já que um pode aprender
muito com o outro que tenha mais experiência. Isso pode dar mais
estabilidade à mente e à aprendizagem de ambos e pode estimulá-los a
se envolver em atividades bastante produtivas. É ótimo aspecto para
relacionamentos comerciais e profissionais.

Saturno em Quadratura com Venus do Parceiro
O relacionamento afetivo pode ser muito difícil, pois haverá um
clima de crítica e exigência de um com o outro. Ambos podem ser
infelizes por causa da dominação e ciúmes de um dos dois. Um exige
muita responsabilidade do outro e isso tudo não favorece o romance.
Em sociedades comerciais, um dos sócios pode ser muito dominador com
o outro, mas com boa vontade, o negócio pode dar certo.

Saturno em Trígono com Meio do Céu do Parceiro
Neste aspecto, um incentiva muito a carreira e vida profissional
do outro. Um dos parceiros pode ter boas oportunidades de trabalho
graças à ajuda do outro. Juntos podem ter uma relação muito produtiva
e construtiva.

Urano em Oposição com Sol do Parceiro
Aqui existe um forte grau de tensão no relacionamento que pode
criar conflitos. Podem haver diferenças de opiniões que parecem
intransponíveis. É necessário que a dupla procure ter flexibilidade
no convívio. Mesmo assim, há um clima de atração e sedução, seja a
nível afetivo, seja mesmo numa amizade.

Urano em Oposição com Venus do Parceiro
Há muita incerteza nesse relacionamento. Pode ser um contato
estimulante, mas tende a ser também muito irregular. Um pode se
desapontar com o outro e é provável que estejam sujeitos a separações, a menos que outros aspectos dêem estabilidade.
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-------------------------------------------------------------------------------Netuno em Sextil com Lua do Parceiro
Há um grande entendimento entre ambos a nível psíquico, com
muita empatia. Um sempre sabe o que o outro está sentindo ou pensando. Ambos podem compartilhar interesses artísticos ou mesmo por
assuntos esotéricos. No casamento ou em sociedades comerciais, este
aspecto pode trazer bastante harmonia e compreensão mútuas.

Ascendente em Sextil com Sol do Parceiro
O relacionamento pode ser muito harmonioso, já que há muita
compatibilidade de personalidades. Têm os mesmos gostos e interesses,
o que facilita muito o convívio. A compatibilidade é grande, seja
para casamento ou para sociedade comercial.

Ascendente em Quadratura com Mercúrio do Parceiro
Este aspecto não dificulta o relacionamento, pois não é propriamente negativo. Mesmo assim, há tendência a discussões frequentes,
até por assuntos banais. Deve-se lembrar, no entanto, que a troca de
idéias pode ser muito produtiva, desde que seja bem conduzida.

Ascendente em Sextil com Venus do Parceiro
Pode haver bastante semelhança nos gostos e no modo de agir
afetivamente. Isso cria bastante compatibilidade, simpatia e amor
entre os dois. É um bom aspecto para casamentos pois cria harmonia e
afetos duradouros. Nos negócios, é um aspecto que favorece bastante
os lucros dos sócios; juntos sabem como ganhar um bom dinheiro.

Meio do Céu em Conjunção com Lua do Parceiro
Os dois têm boas chances de se darem bem, pois têm gênios compatíveis e podem compartilhar os mesmos interesses. No trabalho, este
aspecto traz uma possibilidade de associação bastante produtiva. A
vida social pode ser um fator que aproxime a ambos. Vocês podem gostar de ir a festas juntos ou programar passeios muito agradáveis.
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-------------------------------------------------------------------------------Meio do Céu em Quadratura com Ascendente do Parceiro
Apesar de parecer negativo, este aspecto mostra certas compatibilidades entre a personalidade de um e o estilo de vida social do
outro. Podem compartilhar interesses profissionais que os aproximem
bastante.

