
A  astrologia é um conhecimento milenar que preocupa-se em observar os astros e a

partir deles determinar características que podem nos influenciar. Considerando a

sabedoria da astrologia tradicional, nós estamos o tempo todo sendo afetados por

tudo o que ocorre no cosmos.  Sejam movimentos dos planetas, da lua, do nosso astro

rei Sol, como também asteróides e determinadas relações entre planetas.

Quando nascemos todos esses aspectos estão em determinada posição que irão nos

afetar diretamente. Por isso atenção! É muito comum ao lermos um mapa astral nos

preocuparmos com o básico dele, o sol, a lua, o ascendente, a vênus e por aí vai.

Porém a complexidade de um mapa e sua leitura é muito mais profunda.

Além da posição dos planetas é importante estar atento aos conhecidos  "aspectos

astrológicos”, que significam, basicamente, como um planeta se relaciona com o

outro. Isso influencia em sua vida muito mais que você imagina! Se você tem, por

exemplo, marte em conjunção com a sua vênus isso pode explicar o porquê de muitas

vezes sentir alguns impulsos a determinadas ações em seus relacionamentos

amorosos.

Outro assunto um pouco mais profundo do seu mapa astral, o qual deve ser levado

em consideração são as "casas astrológicas", elas determinam as áreas que são

afetadas pela posição dos planetas. Temos 12 casas em que cada uma relaciona-se

com determinado setor da sua vida, seja profissional, familiar, financeiro, entre

outros.

Percebeu a complexidade do mapa astral? Mas calma! Vou explicar tudinho.



Entenda os aspectos astrológicos

Os aspectos são formados a partir dos ângulos em que um planeta se localiza em relação

ao outro, há uma distância entre eles que podem ser favoráveis ou não. Dependendo de

qual é o grau de um relação ao outro ou das potencialidades de cada planeta sentiremos

uma força positiva ou negativa. Confira quais são eles.

Conjunção: Esse aspecto é bem relevante, pois os planetas envolvidos estão

extremamente próximos, em uma distância de 0 grau até 10 graus, para mais ou para

menos (para a lua e sol os astrólogos consideram até 12 graus). Essa característica

no seu mapa astral irá potencializar os planetas envolvidos. Se você tem o planeta

plutão, por exemplo, muito próximo do seu sol, é provável que sofra interferências

que marcam transformações recorrentes em sua vida, visto que plutão é o planeta

das transformações, mesmo que seu signo solar não seja conhecido por esse

movimento.

Trígono:  É um aspecto geralmente favorável ao seu mapa, pois os planetas

envolvidos tendem a cooperar um com o outro, entretanto, se os planetas forem

negativos essa “cooperação” pode ser maléfica.  Aqui a distância é de 120 graus,

para mais ou para menos. Portanto, se a lua estiver em trígono com a vênus é bem

favorável a expressão das emoções para assuntos de relacionamentos, por exemplo.

Sextil: Parecido com o trígono, também é um ângulo de favorecimento entre

planetas. Há um distância de 60 graus entre eles. Aqui os planetas também buscam

colaborar um com outro. Sendo assim, se mercúrio estiver em sextil com júpiter a

comunicação da pessoa tende a partir de um pensamento mais expansivo, aberto e

até mais filosófico sobre variados temas.



Quadratura: Esse aspecto exige muito cuidado e atenção, visto que sua influência é

de conflito entre os planetas envolvidos. A distância é de 90 graus. Geralmente os

planetas posicionados tendem a competir e influenciar negativamente um ao

outro.  Se há uma quadratura entre marte e saturno, por exemplo, pode haver uma

resistência na resolução de conflitos, tornando os problemas ainda maiores que

parecem ser.

Entenda as casas astrológicas

O mapa astral determinado no horário de nascimento de cada pessoa está dividido em

doze setores. Cada setor está vinculado a um signo que corresponde uma área da sua vida.

Logo, cada casa astrológica contém características estabelecidas pelos planetas e signos

que a compõe. Abaixo você poderá identificar o que cada uma delas significa.

Atenção! É importante conferir no mapa astral qual signo e planeta encontram-se

em cada casa.  Mesmo sendo a casa do signo X, no seu mapa ela terá um signo

possivelmente diferente.

Casa 1  (áries) - Encontra-se o ascendente da pessoa, logo, as características que

formarão o “eu” que apresenta-se à sociedade. O primeiro impacto que sua

personalidade causa. Os planetas nessa casa revelarão a maneira como sua

identidade é formada.

Casa 2  (touro) - Área das finanças, a sua relação com o dinheiro, o que determina os

valores materiais da pessoa. Dependendo do planeta poderá haver facilidade em

lidar com os bens materiais ou não. 



Casa 3 (gêmeos) - Comunicação e conhecimento. A forma como a pessoa se expressa

no mundo e como ela absorve as informações. Sendo, portanto, muito relacionado

aos estudos e a parte mental da pessoa.

Casa 4  (câncer) - Família, lar e também o passado. Os planetas posicionados na casa

4 afetam a maneira como você se relaciona com os pais e demais familiares. Também

pode conter aspectos da infância que interferem signitivamente em sua vida.

Casa 5  (leão) - A casa da criatividade, da alegria e dos prazeres. Aqui podem conter

aspectos que levam à diversão, e também as paixões que você pode ter, o que motiva

sua alegria e criatividade.

Casa 6  (virgem) - Essa casa está atrelada à rotina, ao serviço prestado e também à

saúde. A maneira como você determina seu dia-a-dia, com os hábitos que irão

compor a sua rotina e como você irá realizar tarefas para ajudar e servir outras

pessoas.

Casa 7 (libra) - Relacionamentos amorosos. A maneira como você está disponível ao

amor está muito relacionada a essa casa, a forma como você ama e como deseja ser

correspondido.

Casa 8  (escorpião) - As transformações que ocorrem em sua vida, a sexualidade e

profundidade. Muito relacionada à capacidade de se transformar diante de

momentos de crise e como você lida com os prazeres (ou falta dele) nas relações

sexuais.

Casa 9  (sagitário) - Essa casa indica a expansão, tanto de conhecimento como

também fisicamente. Isto é, realizar muitas viagens, deslocar-se bastante pelo

mundo. Inclusive, expandir os horizontes da mente, permitindo-se novas ideias e

aprofundamento em determinados conhecimentos.

Casa 10 (capricórnio) - Vínculos e relações profissionais. Como você se coloca em

sociedade, o status profissional, carreira, ambições.



Casa 11 (aquário) - Vínculos de amizade e também ideologias. Os grupos em que

você se encaixa e se identifica na sociedade, também pautas sociais em que podem

ser  relevantes para você.

Casa 12 (peixes) - Espiritualidade. Última casa astrológica está relacionada a

transcendência do “eu”, quando a pessoa preocupa-se com assuntos que vão além

dela mesma. Os planetas aqui posicionados podem indicar a maneira como você se

preocupa com o outro ou como é empático na sociedade. E também pode sugerir

tendências mais espiritualizadas, a potencialização da fé e busca por um

conhecimento maior.

Gostou desse conteúdo? Agora você observar todos esses aspectos em seu mapa

astral e aumentar seu autoconhecimento! Deixe seu comentário abaixo.


