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APRESENTAÇÃO
-------------Este trabalho é uma interpretação de seu mapa astrológico de
nascimento.
Ele
retrata as principais características da sua
personalidade, e tendências da sua vida. O mapa astrológico indica
"tendências", mas você tem o livre arbítrio de seguir ou não cada
uma delas.
Cada mapa é calculado levando em conta a posição astronômica dos
planetas, em relação a você. Assim, ele indica setores chamados
"casas", signos e aspectos que os relacionam entre si. Por isso, você
não tem apenas as características de seu signo solar (aquele que você
costuma ler nos jornais). Você é uma mescla de todos esses fatores, e
o que vai determinar o peso de cada um deles é a sua escolha pessoal.
Numa interpretação feita pelo computador, você pode
com informações contraditórias.

se

deparar

É frequente aparecerem, no mesmo mapa, tendências opostas. Qual
dessas tendências vai predominar, é algo que um astrólogo pode
perceber e lhe indicar, mas o computador ainda não sabe fazer. Você,
conhecendo tanto a si mesmo, vai saber qual tendência está agindo
mais.
Também podem aparecer repetidos várias vezes os mesmos tipos de
informações. Isso significa que tais tendências são muito reforçadas
no seu mapa, marcando com maior intensidade a sua vida.
Por último, cabe lembrá-lo que este mapa tem a finalidade de
ajudá-lo a se conhecer um pouco mais. Use-o para este fim, e não
apenas como curiosidade e diversão.
Você pode se surpreender com os caminhos que vai descobrir !
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-------------------------------------------------------------------------------SOL em TOURO
Você é uma pessoa perseverante e muito paciente. Preza muito a
segurança e também é de tipo conservador e autoritário. Tem talento
artístico e uma boa voz. Seus sentimentos são intensos e duradouros.
Tem grande resistência física e grande capacidade de trabalho. É
sincero e muito leal, mas tem um lado bastante egoísta e possessivo.
Costuma se aferrar às suas opiniões e não se deixa influenciar pelos
outros. É muito tenaz, prático e bastante realista. Costuma se deixar
levar pela rotina. Gosta dos prazeres materiais, conforto e do
dinheiro.

LUA em LEÃO
Coloca muito entusiasmo no que faz. Suas emoções são ativas, é
carinhoso e dado a afetos duradouros. Mesmo tendo bom coração, é
muito seletivo em suas relações. É uma pessoa enérgica e cheia de
vitalidade. Gosta de demonstrar expansivamente seus sentimentos. Tem
talento teatral.

MERCURIO em TOURO
Tem uma mente calma e ponderada. É uma pessoa prática, com uma
habilidade manual acentuada e com tendências artísticas. Sua memória
é excelente, embora o raciocínio possa ser lento. Tem facilidade em
lidar com cálculos e com assuntos financeiros. É firme em suas
decisões, podendo ser até um pouco teimoso.

VENUS em TOURO
Seus afetos são intensos e profundos. É uma pessoa passional, mas
muito afetuosa. Costuma ser fiel no amor. Atrai a simpatia das
pessoas e gosta de vida social. Tem talento artístico acentuado.
Gosta de objetos de arte, pinturas, esculturas, e tem atração pelo
canto e pela música. Tem talento para lidar com assuntos financeiros
e tem sorte para ganhar dinheiro.

MARTE em GEMEOS
Você tem muita habilidade manual e é bastante agitado. Tem um
raciocínio muito rápido, é engenhoso e falador. É muito inteligente,
mas nervoso e propenso a discussões. Costuma agir precipitadamente e
fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
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Gosta do conforto, dos prazeres da vida e de tranquilidade. É muito
generoso e bondoso. Sabe controlar bem suas finanças e tem capacidade
para ganhar um bom dinheiro na vida. Seus ideais de vida incluem o
bem-estar econômico e a prosperidade. Tem tendência a engordar.

SATURNO em TOURO
A prudência é uma palavra-chave para você. Nunca decide nada com
rapidez; pensa muito antes de fazer suas escolhas. É lento em tudo o
que faz e muito discreto. Não costuma falar muito e é bastante
fechado. Pode se tornar excessivamente conservador, tendência que
deve combater. Talvez viva dificuldades financeiras e se torne
excessivamente econômico. A garganta é muito sensível.

URANO em AQUARIO
Você é um altruista por excelência. É capaz de ajudar os outros sem
pensar em si mesmo. Ninguém sabe ser tão fraternal quanto você. É uma
pessoa altamente criativa e intuitiva; aprecia tudo que é diferente e
moderno. Tem interesse por Eletrônica, Aviação, Meteorologia e
Astrologia. Pode ter problemas circulatórios ou cãimbras nas pernas.

NETUNO em AQUARIO
Você é cheio de ideais humanitários e gostaria de ver o mundo com
saúde e paz. Com essa combinação de Netuno e Aquário, você tem muita
intuição, sensibilidade e até mediunidade. Sabe ser racional e
lógico, mas dá a devida atenção às suas premonições e pressentimentos. Pode ter amigos diferentes e estranhos, mas tome cuidado com
possíveis decepções nas amizades.

PLUTÃO em SAGITARIO
Plutão ficou neste signo por muitos anos, por isso sua influência
marcou toda uma geração e não, especialmente, você. Seu idealismo é
muito acentuado e você o leva até as últimas consequências. Sua fé em
Deus ou na vida são muito profundas, e você pode até tomar atitudes
drásticas por causa dela. As viagens sao vitais para você e tem
verdadeiro fascínio pelos locais estrangeiros.
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-------------------------------------------------------------------------------ASCENDENTE ou CASA 1
A primeira casa fala sobre sua personalidade, seu exterior, sua forma
de aparecer aos olhos dos outros.
Com a casa 1 em GEMEOS, sua mente é seu grande trunfo. Tem ótimo
raciocínio e muita agilidade de pensamento. É muito mais racional que
sensitivo, e tem uma grande curiosidade por coisas novas. Está sempre
aprendendo algo novo, e matriculado em algum curso. Por outro lado,
não tem persistência no que faz e, se não for obrigado, deixa muitas
tarefas inacabadas. É ativo, ágil e bastante irriquieto. Sabe se
adaptar a novas situações com muita versatilidade, e costuma fazer
várias coisas ao mesmo tempo. Tem ótimo poder de comunicação, é muito
educado e cortês no trato com as pessoas. Tem muitos amigos, com quem
exerce sua jovialidade e vivacidade.

CASA 2
A segunda casa fala sobre suas finanças. Ela se refere ao dinheiro ou
bens que você ganha pelo seu trabalho, ou sobre o desejo de ganhar
esse dinheiro.
Com a casa 2 em CANCER, você é ambicioso e sabe economizar o seu
dinheiro. Mesmo assim, sua situação financeira vai passar por altos e
baixos várias vezes. Talvez sua vida financeira seja mais tranquila
já na idade madura.

LUA na casa 2
Sua situação financeira é sempre instável. Há períodos de fartura,
seguidos de fases muito difíceis em termos de dinheiro. Você não sabe
lidar racionalmente com o seu dinheiro, fazendo gastos excessivos e
não sabendo economizar para o futuro. Sua mãe ou outras mulheres
podem contribuir para seus ganhos financeiros. Você é uma pessoa que
gosta de comer bem, mas pode ganhar peso com isso.

CASA 3
A terceira casa tem vários significados. Ela mostra sua inteligência,
seus estudos, suas comunicações em geral. Também significa as viagens
curtas, os colegas, irmãos e vizinhos.
Com a casa 3 em LEÃO, sua mente é ágil e organizada, e você tem uma
grande capacidade de síntese. Tem facilidade em lidar com assuntos
educacionais e pode até trabalhar com isso. Tem parentes próximos ou
vizinhos em boa situação financeira que podem ajudá-lo. As viagens
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CASA 4
A quarta casa significa seu lar, sua herança psicológica, seus pais,
seu patrimônio e sua época final de vida.
Com LIBRA na casa 4, seu lar, na infância, era harmonioso e
confortável. Seus pais lhe deram boas condições de vida. Para você, a
vida doméstica deve sempre ter muita paz. Sua época final de vida
será tranquila e com bem-estar.

CASA 5
A quinta casa mostra suas relações sentimentais, suas habilidades
artísticas, seus prazeres, o jogo e os filhos.
Com a casa 5 em ESCORPIÃO, no amor você é passional e ciumento. Pode
se envolver em discussões com o parceiro com frequência. Pode ter
vários filhos, com quem terá um relacionamento bastante guiado pelas
emoções.

CASA 6
A sexta casa lhe traz as tendências de saúde, o relacionamento com
colegas de trabalho ou seus empregados, e as condições de seu
emprego.
Com a casa 6 em ESCORPIÃO, pode trabalhar com a área médica, química
ou psiquiátrica com bons resultados. No seu relacionamento com
colegas de trabalho ou empregados, pode passar por situações de
intriga e inveja. Pode ter problemas genito-urinários.

PLUTÃO na casa 6
Você tem uma forte inclinação para trabalhar com a Computação. Também
pode trabalhar em multinacionais, empresas orientais ou de petróleo.
É esforçado e trabalhador, mas mesmo assim pode
passar
por
imprevistos repentinos no trabalho. Na saúde, pode passar por
momentos complicados de vez em quando. Talvez faça alguma cirurgia de
extração.
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A sétima casa fala de seu casamento, das associações comerciais, do
seu cônjuge e dos inimigos declarados.
Com a casa 7 em SAGITARIO, seu cônjuge pode ser uma pessoa liberal e
muito ativa. O casamento pode lhe trazer vantagens sociais ou
econômicas. Pode ter uma associação comercial com alguém estrangeiro
ou ligado a assuntos estrangeiros. Também é vulnerável a enfrentar
algum processo legal.

CASA 8
A oitava casa traz as heranças a receber, o dinheiro do cônjuge, a
sexualidade e a capacidade de renovação que você tenha.
Com a casa 8 em CAPRICORNIO, se vier a receber alguma herança, será
de uma pessoa de idade, mas heranças não são muito prováveis para
você.
Seu cônjuge pode ser uma pessoa de poucas posses, ou
exageradamente econômica.

URANO na casa 8
Você tem interesse em estudos místicos ou psíquicos, mas talvez
prefira estudar sozinho, como autodidata. Pode receber uma herança
repentina. Depois do casamento, pode passar por períodos de crises
financeiras.

NETUNO na casa 8
Talvez receba um legado cercado de mistérios, ou pode receber uma
herança, mas depois de certa confusão e complicação. Tem interesse
pelo ocultismo e pela pesquisa psíquica. Costuma ter intuições ou
sonhos premonitórios. O cônjuge ou sócio comercial pode passar por
dificuldades financeiras.

CASA 9
A nona casa é das viagens longas ou ao exterior, as aspirações
espirituais, e os seus interesses quanto aos estudos superiores.
Com a casa 9 em AQUARIO, seus ideais são baseados na fraternidade, na
liberdade e no altruísmo. Tem atração por estudos científicos,
principalmente quando se referem a assuntos novos e progressistas.
Pode fazer interessantes viagens ao exterior, sempre por ar, onde
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MEIO DO CÉU ou CASA 10
A décima casa significa a sua carreira, as suas possibilidades de
êxito social, o caminho que você mesmo escolhe para sua vida.
Com a casa 10 em ARIES, você é ambicioso e tem bastante coragem no
que se refere a seu trabalho. Age sempre
com
dinamismo
e
objetividade. Não gosta muito de trabalhos subalternos, pois tem um
forte senso de liderança, que merece ser aproveitado. É audacioso e
vai direto ao ponto que interessa. Assim, pode exercer posições de
chefia ou de administração, sem se tornar um ditador. Pode agir com
certo egoísmo, mas sempre luta pelo que quer com bastante entusiasmo.
Tem talento militar, interesse por esportes, atividades industriais
ou a Medicina.

CASA 11
A décima-primeira casa mostra suas amizades e que atitudes você tem
frente a esses amigos. Mostra também seus sonhos, seus projetos e
esperanças.
Com a casa 11 em TOURO, você persegue a realização de seus projetos
com bastante tenacidade. Na realidade seus planos são simples, por
isso não são difíceis de serem conseguidos. Tem amizades sólidas e
fiéis; embora não sejam em grande número, duram a vida toda.

SOL na CASA 11
Suas amizades são seu grande tesouro. É provável que tenha amigos
fiéis e sinceros, podendo também ter amizades influentes e poderosas.
Enxerga o mundo de forma idealista e gostaria que a vida fosse mais
feliz para todos. É uma pessoa que tem muitos projetos na vida e pode
conseguir concretizá-los.

MERCURIO na casa 11
Seus amigos são pessoas intelectuais e que dialogam muito com você.
Podem ser pessoas mais jovens que você, ou com personalidade jovial e
alegre. Mesmo assim, isso não garante que suas amizades sejam muito
profundas. Faz amigos facilmente, mas deixa a amizade esfriar com
muita facilidade. Seus projetos de vida são bem elaborados e têm um
lado cultural.
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Você é muito apreciado entre os amigos. Conta com numerosas amizades
femininas. Se for homem, faz sucesso entre as mulheres. Seus amigos
são do tipo agradável e sociável. Pode contar com a ajuda e o bom
conselho de amigos na realização de seus projetos.

JUPITER na casa 11
Tem amigos influentes e de personalidade jovial e alegre. Pode se
beneficiar muito com seus amigos, seja graças a seus bons conselhos,
seja graças à sua ajuda financeira. Tem projetos ambiciosos e
otimistas para a sua vida e tem chances de realizá-los.

SATURNO na casa 11
Tem amigos sérios e ponderados. Podem ser pessoas mais velhas que
você ou que lhe transmitam segurança. Não é de muitos amigos, mas os
poucos que tem são para toda a vida. Seus planos de vida são poucos,
mas muito definidos e sérios, e você fará todo o possível para
realizá-los.

CASA 12
A décima-segunda casa significa os problemas e preocupações maiores
de sua vida. Mostra os inimigos secretos e as traições, mas também
sua evolução interior.
Com a casa 12 em TOURO, você tem especial dificuldade em lidar com
assuntos financeiros, o que o porá em situações delicadas várias
vezes na vida. Evite criar inimizades, pois estes inimigos serão
muito persistentes. Pode ter mais satisfação pessoal se aprender a
dividir mais as coisas e ser menos possessivo.

MARTE na casa 12
Você tem muita disposição para se dedicar a pesquisas, por isso pode
se interessar por trabalhos em laboratórios ou análises estatísticas,
por exemplo. As situações ocultas e os mistérios o atraem; tem um
certo talento detetivesco. Adora ler estórias de suspense e mistério.
Os assuntos esotéricos o atraem e podem ser boa opção de estudo.
Talvez se desse bem trabalhando em hospitais, internatos ou asilos.
Pode ter uma propensão a doenças inflamatórias de tipo crônico.
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Você é um pouco inconstante; ora vê as coisas de uma maneira, ora de
outra completamente diferente. Não consegue conciliar o seu lado emotivo com seu lado mais racional. É muito sensível a críticas; se ofende facilmente. Não se entende muito bem com as pessoas de autoridade, entrando em conflito com elas. Pode mudar de profissão várias
vezes, o que atrapalha sua ascensão social. Sua vida conjugal pode
ser problemática, assim como o relacionamento entre seus pais.

SOL em conjunção com MERCURIO
É dono de uma ótima inteligência. Sua mente é clara e tem boa
memória. Não tenha idéias muito radicais, nem seja muito veemente.
Sabe ser organizado no que faz ou estuda. Tem boa capacidade de
análise e síntese. O sistema nervoso é vulnerável; procure levar uma
vida calma. Gosta de viajar bastante e tem talento comercial.

SOL em conjunção com VENUS
Tem um temperamento doce, afetuoso, amoroso e alegre. Possui talento
artístico, que deveria ser utilizado, para dar mais prazer à sua
vida. É dado à vida social agitada e à boemia; também tem um pouco de
preguiça. Gosta de ver as pessoas sempre em harmonia; procura sempre
estar em paz e feliz. A vida afetiva é favorecida; terá numerosos
amores e felicidade.

SOL em conjunção com JUPITER
Você tem sorte; acaba sempre sendo ajudado por alguém quando precisa.
É otimista e vê tudo pelo lado bom. Tem bom-humor e jovialidade.
Gosta do conforto, bem-estar e da boa alimentação. Tem tendência a
engordar. Tem recuperação rápida de moléstias e boa vitalidade. Sua
"boa estrela" o ajuda financeiramente; mesmo que não seja rico,
sempre tem o dinheiro suficiente quando precisa.

SOL em conjunção com SATURNO
Demonstra um pouco de frieza e é desconfiado das intenções dos
outros. Aprecia a solidão e não é de se relacionar muito com as
pessoas. Tem uma vida rotineira e não gosta de mudanças. Não tem
muita vitalidade física; além disso, é propenso a problemas de
coluna, problemas ósseos em geral, com dentes, pele ou cabelo. As
doenças típicas do frio o afetam bastante.
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Mostra uma rebeldia acentuada. Não gosta de receber ordens e quer ser
independente. É facilmente irritável e com propensão a estafas. Tem
forte intuição e criatividade, mas precisa ser mais ponderado para
usá-las bem. É inteligente e muito original. Tem interesse por idéias
novas. Gosta de coisas inusitadas, de Astrologia, de Eletrônica e de
Aviação. Além de muito nervoso, você é propenso a ter pressão alta.

LUA em Quadratura com MERCURIO
Tem muita inteligência e é capaz de aprender com rapidez. Por outro
lado, é instável e desatento. Tem enorme dificuldade em se concentrar, o que sempre o atrapalhou nos estudos. Pode ser muito falador,
o que acaba cansando as pessoas. Se não se cuidar, pode virar "fofoqueiro". É agitado e nervoso, e isso tende a estafá-lo. Procure ser
mais calmo. Treine mais sua capacidade de concentração e poderá tirar
excelentes resultados de sua mente.

LUA em Quadratura com VENUS
Você é sociável e alegre. No entanto, tem dificuldade em levar bem
sua vida sentimental. Pode viver vários romances que acabam em nada.
Você não encara seus amores com muita fidelidade. Gosta muito da agitação da vida social, mas talvez falte profundidade no que faz. Seja
mais consistente em seus ideais. Pode ter um estômago fraco; cuide
bem dele.

LUA em Quadratura com JUPITER
Você é exagerado no que faz. Tende a se valorizar muito e não querer
enxergar seus próprios defeitos; isso pode torná-lo arrogante. Seja
mais econômico; você tende a gastar muito dinheiro. É excessivamente
generoso e vive dando presentes. Pode ter crises constantes de mauhumor; procure ser mais amável e tolerante. Pode ter problemas digestivos, principalmente afetando seu fígado.

LUA em Quadratura com SATURNO
Você é solitário e melancólico. Não é dado à vida social. Precisa estar sempre se controlando para não cair na tristeza. A vida em família pode ser difícil, porque há alguém doente em casa, ou algum outro
problema. Muitas vezes sente que há obstáculos aos seus objetivos.
Mas isso não deve abatê-lo. Você precisa aprender a cultivar a alegria. Tem tendência a reumatismos, doenças crônicas, problemas com o
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LUA em Oposição com URANO
Você é excêntrico e original, até demais. Não gosta de ser contrariado e nem de obedecer ordens. É independente a qualquer preço, muito
impulsivo e imprevisível. Tem muita criatividade e precisa aprender a
ser mais calmo para poder usá-la bem. É muito intuitivo, mas também
nervoso. Está sujeito a viver rompimentos bruscos em seus relacionamentos. Pode ter problemas circulatórios e tendência a estafas.

LUA em Trígono com PLUTÃO
Seu senso estratégico é muito apurado. Você sabe escolher sempre a
melhor atitude e o momento certo para agir. Isso pode ajudá-lo na
carreira e na vida social. Tem talento para a política e atração pela
Psicologia e pela Computação. Contará com ajudas inesperadas várias
vezes. Tem saúde boa, mas mesmo doente, pode sarar rapidamente.

MERCURIO em conjunção com JUPITER
Você é excessivamente franco, o que pode lhe causar problemas.
Procure ter mais tato e diplomacia. É otimista e honesto. Age sempre
com bondade e justiça. Tem facilidade no estudo de línguas, de leis e
filosofia. Gosta muito de viagens e assuntos estrangeiros. Seu
talento comercial pode ajudá-lo a ganhar um bom dinheiro.

MERCURIO em conjunção com SATURNO
Você encara a vida de forma pessimista e melancólica. Não presta
atenção às coisas boas que acontecem e se prende ao negativismo. Seja
mais alegre. Não gosta muito de estudar e tem a memória um pouco
fraca. Por mais que goste de viagens, elas nunca acontecem com a
frequência que você deseja. Só faz negócios quando se sente muito
seguro, pois não tem muito tino comercial.

MERCURIO em Quadratura com URANO
Você é uma pessoa nervosa e muito irritável. É inteligente, mas tem
pouca concentração. Assim, tem dificuldades em se organizar para estudar. Gosta de idéias novas e excêntricas. Tem tendências revolucionárias, mas suas idéias são pouco práticas. É muito intuitivo e criativo, mas nem sempre sabe usar isso produtivamente. Pode ter problemas repentinos em viagens, que atrapalhem seus planos. Tem tendência
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VENUS em conjunção com JUPITER
Você é um grande otimista. Tem bastante sorte e assim consegue o
progresso e sucesso na vida. É generoso; gosta muito de ajudar os
outros. Tem talento artístico e aprecia tudo que é belo e agradável.
Por ser amigável, consegue ter um ótimo relacionamento com as
pessoas. Dinheiro não é difícil para você; pode até ter sorte para
jogos e loterias.

VENUS em conjunção com SATURNO
Você é uma pessoa séria e contida. No amor, você não
Age com certa frieza, o que afasta as pessoas de você.
não conseguem correr bem, porque sempre ocorrem
impedimentos. Fisicamente, tem problemas de circulação
estômago.

é muito feliz.
Seus romances
obstáculos
e
venosa ou de

VENUS em Quadratura com NETUNO
Sua vida afetiva é complicada. Você tende a se iludir a respeito das
qualidades do parceiro. Não enxerga a realidade e pode acabar sofrendo desilusões. Não resiste aos poderes da sedução e pode exagerar na
sensualidade. Quando sente que um relacionamento vai terminar, tem
enormes dificuldades em chegar ao ponto final. Fisicamente, sua digestão pode sofrer com alimentos muito temperados ou bebidas fortes.

MARTE em Trígono com NETUNO
Você tem muita inspiração e idealismo. Tem muita energia psíquica,
que pode ser o impulso para motivá-lo à vida. Pode se dedicar a estudos esotéricos que vão lhe dar satisfação. Você tem energia para ajudar a curar as pessoas; procure aprender a usá-la bem.

MARTE em Oposição com PLUTÃO
Você é uma pessoa pouco parcimoniosa. Costuma agir de forma radical e
drástica, e nem sempre consegue bons resultados. Toma atitudes repentinas e tem um gênio agressivo. Precisa aprender a ser mais calmo e
agir com mais harmonia. Tem interesses por Mecânica, Computação ou
alguma área tecnológica industrial, mas talvez não saiba como trabalhar bem nessas áreas.

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

-------------------------------------------------------------------------------Interpretação do Mapa de Ele
pg. 13
-------------------------------------------------------------------------------MARTE em Sextil com o MEIO DO CÉU
Você trabalha com bastante energia e disposição; dificilmente fica
parado e inativo. Tem bastante iniciativa e está sempre com novos
projetos a serem colocados em prática. Pode conseguir sucesso graças
à própria persistência. Tem talento para trabalhos em indústrias, Engenharia, área médica, militar ou esportes.

JUPITER em conjunção com SATURNO
Você tem sorte para progredir construtivamente na vida. É sério,
honesto e muito responsável. Age sempre com critério e muita
organização. É benquisto pelos seus chefes e pode conseguir favores
em órgãos públicos. O maior mérito deste aspecto é dar-lhe a chance
de adquirir experiência na vida, de forma agradável e construtiva.

JUPITER em Quadratura com URANO
Você é um pouco extravagante e revolucionário. Toma atitudes impensadas, que nem sempre dão bons resultados. Também tem certas tendências
a desrespeitar as leis e regras estabelecidas. Precisa aprender a ser
mais ponderado e previdente. Pode ter problemas financeiros, por isso
aprenda a economizar. Cuide da sua circulação e pressão sanguíneas,
que tendem a ser problemáticas.

SATURNO em Quadratura com URANO
Mesmo tendo idéias progressistas ou algum projeto criativo, você dificilmente os coloca em prática. Seja por falta de persistência, seja
por obstáculos que ocorram, o fato é que você nem sempre realiza suas
idéias. Suas atitudes são pouco convencionais; você é um tanto revolucionário. Muitas amizades terminam, sem que você consiga mantê-las
acesas. Pode ter problemas circulatórios crônicos.

URANO em Trígono com o ASCENDENTE
Você é uma pessoa moderna e original. Gosta de assuntos novos e diferentes. Aprecia tudo que indique progresso. Sua vida passa por momentos de evolução repentina. Consegue mais conforto, mais dinheiro e
progresso de forma inesperada. É bastante intuitivo, tem um apurado
senso de organização e resolve problemas com rapidez.

