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Ano / Destino – o primeiro pilar orienta para sua relação com o mundo, como as outras 

pessoas o veem e como você se apresenta, seja de forma consciente ou não. Refere-se 

também ao Destino Pessoal que, apesar de não poder ser transformado, poderá ser 

melhor  vivenciado a partir do reconhecimento das características referentes. 

 

Dia / Círculo Íntimo – terceiro pilar, começa aqui a personalidade interna, esse pilar 

revela o EU. É o representante da Missão, o que você veio desenvolver aqui e agora 

nessa existência. É a estância mais importante e significativa do mapa e um precioso 

recurso a ser desenvolvido para se vivenciar o Destino. 

 

 

 

COELHO - catalisador 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Coelhos são animais muito ativos à noite. Quando irritados, tendem a se defender com 

seus afiados dentes. Não gostam de ficar no colo. Quando perseguido por um inimigo ou 

assustado, o coelho pode alcançar a velocidade de 100 km/h e pode dar saltos de 3m ou 

mais. Os olhos do coelho ficam nos lados da cabeça. Em consequência, o animal pode ver 

objetos situados atrás dele ou dos lados melhor do que se estiverem à sua frente. Os 

coelhos podem mover as longas orelhas de uma vez ou separadamente, para captar sons, 

ainda que fracos, vindos de qualquer direção. Os coelhos também dependem de seu olfato 

aguçado para alertá-los do perigo. Como não dispunha de defesa contra seus predadores 

(lobos, raposas, aves de rapina e o próprio homem), confiou sempre em sua audição 

privilegiada e olfato, assim como nos hábitos noturnos e nos abrigos subterrâneos. 

Segundo muitos estudiosos, seu ouvido distingue sons inaudíveis para o homem. 

Extremamente prolífica, a fêmea do coelho-europeu pode parir desde a idade de seis 

meses. O período de gestação dura pouco menos de seis semanas e em cada uma das 

quatro e seis ninhadas anuais nascem de quatro a oito filhotes. Doze horas depois de 

nascidos os filhos, a fêmea já se acha pronta para o novo acasalamento. A coelha 

raramente cuida dos filhotes por mais de algumas semanas depois do nascimento. Este é 

um animal de comportamento dócil, manso e carinhoso. O homem é o maior inimigo dos 

coelhos. Durante um ano, os caçadores matam milhões de coelhos por esporte. 

Agricultores também matam coelhos para proteger as colheitas. Os coelhos geralmente 

tentam fugir do inimigo. Se um coelho está em campo aberto, pode ficar quieto e esperar 

até que o inimigo vá embora. Se o inimigo chega demasiado perto, o coelho corre 

rapidamente para salvar-se, em ziguezague para confundir o inimigo. Às vezes dá algumas 

voltas seguindo sua própria trilha, para, a seguir, saltar em outra direção. Enfim, pode 
meter-se numa toca ou num monte de galhos para esconder-se. 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

O Coelho é um signo associado com diplomacia, política, delicadeza, sociabilidade, 

educação e bondade. Está em busca constante pela paz e harmonia, é sensível e 

suscetível às críticas, não expõe seus sentimentos, evita confronto direto e por isso pode 

mascarar ou desistir de seus desejos para fugir de discussões e opiniões divergentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabe%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raposa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ave_de_rapina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subsolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouvido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAmea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho-europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seis
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ninho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filhote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filhote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colheita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inimigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ziguezague
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galho


 
 

Lucimara Stráda – www.harmonizare.com.br – www.psicomatriz.com.br 
Numerologia – Astrologia – Tarot – Feng Shui – Geobiologia – Reconexão – Cura Reconectiva 

 

3 

 

Independente, discreto, delicado e compreensivo, destaca-se por sua inteligência, tino nos 

negócios, diplomacia nas negociações, conselhos cuidadosos e capacidade de avaliar as 

pessoas. Ele confia no seu próprio julgamento e capacidade pessoal, possui uma 

autoestima poderosa e tem técnicas espirituosas e metódicas para atingir seus objetivos. 

O Coelho é gracioso, tem conselhos sadios, é bondoso e sensível ao belo. O seu discurso 

delicado e as suas maneiras graciosas preenchem todos os traços desejáveis num 

diplomata bem sucedido ou num bom político. Do mesmo modo, uma pessoa nascida sob 

este signo procurará ter uma vida tranquila, apreciando a paz, a quietude e um ambiente 

harmonioso. O Coelho é benevolente, calmo e responsável. Evita o confronto sempre que 

possível, mas mostra bravura quando é necessário. A independência e a discrição são suas 

marcas. O seu comportamento o faz também ser um bom aluno. Brilhará nos campos da 

lei, da política e do governo. Inteligente e espirituoso, o Coelho costuma ter muitos 

amigos, que atrai com seu charme e amabilidade. O Coelho é extremamente afortunado 

nos negócios e nas transações financeiras. Astuto, pode sempre aparecer com uma 

proposta diferente ou uma alternativa apropriada para benefício dele mesmo. Tem uma  

natureza dócil, quieta e por vezes enganadora, possui uma vontade forte e uma auto 

segurança quase narcisista. Persegue os seus objetivos com precisão metódica. 

Geralmente tem maneiras impecáveis, raramente usa palavras ásperas e nunca recorrerá 

a palavrões para se fazer ouvir. Tem as suas próprias técnicas. O Coelho pode esconder-se 

debaixo de um casaco grosso de decência para dominar os seus opositores. As suas 

credenciais são geralmente impecáveis ou pelo menos muito boas.  Às vezes o Coelho 

pode aparecer um bocado lento ou excessivamente deliberado, mas isto é devido ao seu 

sentido nato de cuidado e discrição. Conhecido pela sua capacidade de avaliar pessoas, 

situações, e ganhar recursos à sua maneira, ele também é muito compreensivo com os 

seus amigos: bom colega de trabalho e bom amigo para partilhar histórias. As pessoas 

respondem-lhe de forma generosa, deixando-o passar. Caso se sinta magoado de alguma 

forma ou lhe parecer ter motivo para, largará tudo de imediato sem olhar para trás. Não 

gosta de se sentir embaraçado em público. O Coelho pode ser um tanto distante da sua 

própria família ou simplesmente ser repelido pela rotina e por deveres domésticos. Pode 

também não gostar de relações muito próximas. Não é de modo nenhum fácil de prender. 

Não se preocupe com o bem-estar do Coelho. É ágil e sagaz, e sempre está armado com 

um bom sentido para  manter-se distante de qualquer dano. Ao contrário de outros signos, 

que podem perseguir ideais elevados, o seu objetivo principal na vida é simplesmente a 

autopreservação. O Coelho é hospitaleiro e um anfitrião maravilhoso. Será o seu melhor  

amigo, desde que você não lhe peça demasiado.  Acredita na sua própria capacidade de 

sobreviver, confia em seu próprio julgamento, possui uma inabalável autoestima e está 

em paz com ele próprio.  

 

 

Em desequilíbrio: Pode ser demasiado imaginativo, sensível ou apenas indiferente. Evita 

o contato com o sofrimento ou com a miséria humana, como se fosse alguma doença 

altamente contagiosa. Tendência a se entregar ou a se anular pela passividade e pelo 

acanhamento. Timidez extrema e infidelidade como manifestação de revolta. Avalia-se 

acima de todas as outras pessoas e rejeitará qualquer coisa ou qualquer um que ouse 

alterar a calma da sua existência. Pode tornar-se vaidoso e superficial. Quando o Coelho 

se sente ameaçado, em vez de atacar na linha de frente, ele escolhe uma pessoa mais 

combativa para representá-lo. Sente dificuldade em demonstrar seus sentimentos de 

forma espontânea. Pode também ser egoísta, e levado pela vaidade, tornar-se 

exibicionista, desagradável e oportunista. Suspeita dos outros e pode tornar-se arredio, 

fugindo das pessoas e dos problemas, além de passar a se sentir vítima de pessoas cujo 

caráter é mais marcante e decidido. Sua insegurança e temores íntimos podem prejudicar 

o seu poder de decisão, fazendo-o hesitar no estabelecimento de metas precisas para sua 

vida. A autoridade o intimida e ele poderá preferir ignorar os erros cometidos em sua 

presença, só para manter o status quo. 
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Mês / Comportamento Social – segundo pilar, indica como você se manifesta 

socialmente, é o filtro de sua personalidade interna x externa, o que pode ou não pode ser 

demonstrado em sociedade. Esse pilar sinaliza as referências familiares, expectativas 

sociais e ancestrais, as influências do meio que se vive na formação do EU e também a 

maneira da pessoa se manifestar no mundo. 

 

 

 

CAVALO - protetor 
 

 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Os cavalos têm os sentidos da visão, audição e olfato mais desenvolvidos do que o 

homem. Os olhos ficam mais para o alto do crânio, nos lados da cabeça, propiciando aos 

cavalos boa visão lateral, mas muito limitada ao frontal, mesmo quando pastam. A sua 

vista é boa em curto e longo alcance, mas não é assim tão boa a médias distâncias. Tem 

uma excelente audição, as orelhas são grandes, capazes de se movimentar em 180 graus 

para melhor captar os sons, apontando em direção ao mais leve ruído. Os cavalos têm a 

capacidade de reconhecer sons a grandes distâncias e vozes familiares. Por natureza, o 

cavalo vive em rebanhos e demonstra grande afetividade em relação aos outros membros 

do grupo, sendo esta lealdade facilmente transferida ao seu dono. Uma vez desenvolvida a 

ligação afetiva, o cavalo se esforça muito para executar ordens, por mais difíceis que 

sejam. Apesar de sua forte associação com seres humanos, ele ainda conserva seus 

instintos naturais de comportamento. Defende seu espaço, amamenta os filhotes, e 

precisa sempre de companhia, se mostra ativo durante o dia, é vivaz, alegre e inteligente. 

A utilização do cavalo na atualidade entra em choque com a sua natureza. Ele passou, por 

exemplo, a viver confinado em baias, quando sua natureza é estar livre em busca de 

melhores pastos. O estábulo é para os cavalos um ambiente artificial que o priva das 

longas correrias no campo ou mesmo das sestas à sombra de árvores. Muitas vezes, o 

exagerado confinamento do cavalo pode levar ao aborrecimento e ao stress. Os cavalos 

apresentam diferentes níveis de sono e podem até sonhar. Sentir-se seguro é fator 

fundamental para que o cavalo durma tranquilo e tenha um bom relaxamento muscular 

depois do trabalho. Um cavalo solitário dificilmente descansará bem se estiver num espaço 

muito amplo – ele se sentirá bem mais seguro e sereno se contar com a companhia de 

outros cavalos. Desta maneira, quando o grupo dorme, um fica de sentinela, apenas 

cochilando. Os cavalos são animais muito sensíveis. Por isso, quando passam por 

situações estressantes, podem desenvolver problemas comportamentais – também 

denominados “vícios” – de efeitos perigosos e até fatais. Há muitas causas para esses 

distúrbios: o excesso de medo ou de ansiedade, a insatisfação pela perda da liberdade ou 

mudanças de hábito. Vale lembrar que os cavalos são animais gregários, que se ressentem 

quando se veem privados de sua liberdade ou afastados dos companheiros de fazenda ou 

haras. Além disso, eles sucumbem facilmente ao medo e, quando se sentem ameaçados, 

obedecem ao instinto de fuga. Também têm dificuldade em lidar com situações novas, 

ficando em estado de alerta constante e até em pânico.  
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Esses vícios geralmente se refletem nos sentimentos do cavalo, gerando ansiedade, 

angústia, tristeza, apatia ou até falta de motivação para continuar vivendo, pois há relatos 

sobre cavalos que simplesmente deixaram de comer. Em casos extremos, o animal parte 

para a automutilação. Vale lembrar as perseguições aos mustangs americanos: quando se 

viam extremamente acuados, eles saíam em disparado galope em direção aos cannyons e 

se atiravam nos precipícios.  

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

O Cavalo nasce sob o signo da elegância e do zelo, tem muito charme na sua forma de 

aproximação, o que o torna muito popular. Também muito social, tem prazer em participar 

de festas e demais atividades sociais, prefere estar onde haja alguma multidão. Tem 

qualidades fortes de liderança e gosta de ser destaque no seu grupo. Adora conversar, 

dançar, praticar esportes, tudo o que exija a participação de mais gente. É mestre em 

fazer elogios e comentários espirituosos, adequados a qualquer situação. Tende também a 

ser muito eloquente, por vezes tagarela, persuasivo, com grande paixão para discussões 

ou debates. Muito ágil de raciocínio, é capaz de vencer qualquer discussão, usando para 

tanto sua perspicácia e sua capacidade de captar como que no ar o pensamento das 

pessoas. Por isso, o pior castigo que se pode lhe impor é o silêncio. Rápido, talentoso e 

trabalhador. O Cavalo gosta de ter um determinado grau de liberdade, escolhendo não ser 

limitado por regras da sociedade e regulamentos. Por causa da sua natureza 

independente, recusa escutar o conselho dos outros. Seu senso de independência faz com 

que se rebele contra rédeas e freios, a que finge submeter-se, pois o Cavalo só faz aquilo 

que realmente quer. Mas apesar deste sentido de liberdade, o Cavalo gosta de se sentir 

apoiado e incentivado pelos outros. Devido aos seus muitos talentos e natureza amistosa, 

ele poderá ir longe na vida, desde que se mantenha firme com seus objetivos. Sendo 

instável em suas atividades, terá de lutar para conseguir certa estabilidade financeira. Por 

isso, e, por vezes, pelo fato de invejar o sucesso material conquistado por pessoas menos 

esforçadas, ele tende a procurar um caminho mais fácil, nem sempre louvável, para fazer 

dinheiro. Sabe administrar com realismo e bom senso seus negócios. Generoso e aberto, 

não hesita em emprestar dinheiro. Extremamente ativo, está sempre preocupado com 

alguma coisa. Seus objetivos, porém, surgem e desaparecem com a mesma facilidade. 

Ora o trabalho terá prioridade, ora uma nova paixão, que logo será esquecida para se 

voltar para um novo interesse. O sucesso significa tudo para o ele. Mas, se tiver que lutar 

para conseguir o que quer, prefere desistir. Sua constante troca de objetivos está ligada 

ao seu medo de qualquer tipo de fracasso. Caso não consiga atingir os seus objetivos, o 

Cavalo leva um longo tempo para se recuperar das suas falhas e fica se sentindo 

terrivelmente humilhado. Como varia de interesses, varia também de humor, que oscila 

segundo altos e baixos de sua autoestima Amoroso e emotivo, ele fica completamente 

cego quando se apaixona. Com igual intensidade, tanto adora sentir-se apaixonado como 

adora ser amado. As conquistas são o seu hobby favorito. Atrai intensamente o sexo 

oposto e tende a ter muitos romances antes de assentar com um compromisso mais sério. 

Mas, uma vez que encontra a sua alma gêmea, é muito protetor e leal. Por um lado, o 

Cavalo pode ser um tanto teimoso e egocêntrico, no entanto, tem também  uma natureza 

disposta frequentemente a ajudar os outros, mas reluta em aceitar a colaboração de 

colegas ou superiores. Tem também um temperamento impetuoso e embora não se exalte 

com frequência, diz geralmente coisas que lamenta mais tarde.  

 

Em desequilíbrio: Desmotiva-se com extrema rapidez. Não gosta da rotina e nem de 

trabalhos mecânicos. Impetuoso e obstinado, desenvolve seus próprios métodos de 

trabalho e irrita-se quando tem de seguir modelos de outros. Tem um temperamento 

colérico, muito embora esqueça rapidamente suas explosões. Frequentemente essa 

característica fará com que perca respeito e credibilidade. Com a pessoa amada o Cavalo 

costuma ser um tanto intolerante; pode chegar a ser possessivo, autoritário, inflexível. 

Exige muito, mas cede pouco, particularmente quando se trata do que lhe é mais 

importante – a sua liberdade.  
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Na satisfação de suas extravagâncias e caprichos, pode ser infantil e fútil. Muitas vezes é 

descuidado, distraído e dado a tirar conclusões apressadas. Egocêntrico por natureza, 

gosta que seu lar e seu meio ambiente girem em torno da sua pessoa. O Cavalo é incapaz 

de seguir programações que não tenham sido elaboradas por ele, e não costuma respeitar 

os procedimentos padronizados. Para ser bem-sucedido precisa superar seu medo do 

fracasso e de ser comparado com outras pessoas, e sua instabilidade emocional, que o 

impede de terminar o que começou. A falta de confiança em si mesmo e sua natureza 

impaciente são os responsáveis por suas oscilações de humor. 

 

 

 

Hora / Jardim Secreto – quarto pilar, reflete as motivações, as experiências de outras 

vivências. O que já se sabe, é confortável exercitar, porém nem sempre adequado e 

indicado para o momento presente. Quando suas características estão manifestadas de 

forma muito expressiva indica uma vida sob estresse. 

 

 

TIGRE - protetor 
 

 
  

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Os tigres não enxergam muito bem, e para caçar, dependem mais da audição e do olfato. 

Não podendo correr com rapidez por longas distâncias, o tigre cerca sua presa sem ser 

percebido. Com suas grandes patas acolchoadas, ele pode rastejar em completo silêncio, 

até ficar a seis metros da presa. Normalmente se aproxima da presa bem quietinho, então 

salta por trás e  - zapt! - agarra a presa pelas costas e mata por estrangulamento, com 

uma mordida forte no pescoço ou garganta. Graças à camuflagem proporcionada pela 

coloração e pelo desenho de sua pelagem, que confunde a linha do contorno do seu corpo 

contra a vegetação, o tigre pode aproximar-se de sua presa sem ser percebido. Quando 

está a 20 m de distância, o tigre se abaixa e depois de caminhar quase se arrastando pelo 

solo durante um trecho, salta para a frente, tratando de morder o pescoço de sua vítima 

enquanto a imobiliza pelos ombros ou pelas costas. Somente 5% dos ataques do tigre têm 

êxito. Consegue saltar 9 metros de distância em superfícies planas e quase 5 metros de 

altura. Para conseguir bastante alimento, o tigre caça dia e noite, seus hábitos são 

principalmente noturnos. De músculos fortes e elásticos, o tigre é capaz de matar um 

búfalo com uma patada e, aferrando-o com as presas, arrastá-lo por centenas de metros. 

Ele prefere sair durante a noite, quando os veados estão mais ativos. Desta forma, fica 

mais protegido contra os caçadores. Com todo seu peso e tamanho o tigre é capaz de se 

locomover com extrema graça e elegância e sem fazer o menor ruído. Um macho adulto 

costuma vigiar seu alimento com muita ferocidade. Mas nunca deixa de dividi-lo com os 

filhotes, mesmo de outros. Quando os filhotes se aproximam, o macho deixa sua presa de 

lado para recebê-los. E, para demonstrar que são amistosos, macho e filhotes roçam seus 

corpos uns nos outros. O macho volta então para onde estava e permite que os filhotes 

comam da sua caça. Espera que eles saciem sua fome e depois recomeça seu banquete. 

Exceto durante o namoro, os tigres machos são solitários e as fêmeas vivem com seus 

filhotes. As fêmeas dos tigres atraem seus parceiros emitindo um rugido. O namoro entre 

eles nem sempre é violento e, às vezes, pode assumir uma forma muito carinhosa.  
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A mãe amamenta os filhotes, que até os seis meses de idade, dependem da mamãe para 

tudo. Mais tarde, ensina-os a caçar, sendo que, com cerca de dois anos, os jovens tigres 

são entregues ao seu destino. A área territorial de um tigre, como a de outros animais, é 

geralmente marcada com fezes e urina. Eles evitam lutar, mas quando acontece invasão 

de território por um outro tigre, o invasor pode ser morto pelo dono do território. As listras 

dos tigres são como a impressão digital das pessoas. Não existem dois tigres com o 

mesmo padrão de listras. Os tigres são animais misteriosos e, possuem códigos próprios e 

inúmeras maneiras de se comunicarem entre si, por exemplo, eles tem a mania de 

arranhar arvores e deixar a marca de suas garras. São ótimos nadadores e já houve casos 

de tigres nadarem mais de 5 quilômetros. O tigre possui garras fortes, dentes afiados e 

enfrenta qualquer animal. É o maior felino, mesmo velho, fraco e ferido poderá atacar o 

homem. Os tigres são suficientemente fortes para arrastar grandes presas por longas 

distâncias.  

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 
O Tigre é considerado em todo o Oriente como o rei dos animais, é o Imperador da terra. 

É venerado e temido por todos. Dizem os chineses que o Tigre é protegido pelos deuses, 

que lhe dão sorte nos momentos de maior dificuldade. Leal, generoso, corajoso, 

charmoso, com muito talento e beleza, inteligente, divertido e confiante. O Tigre simboliza 

o poder, a paixão e a audácia. Possui um caráter rebelde, imprevisível. É um líder natural. 

Energético, determinado, dinâmico, impulsivo, alegre, otimista, apaixonado. Se lança de 

corpo e alma em todos os seus projetos, sempre muito diversificados. Ativo e inquieto, sua 

presença sempre é notada por onde quer que passe. Ser o centro das atenções, além de 

alimentar o seu gigantesco ego, aumenta ainda mais o seu esplendoroso magnetismo 

pessoal. O dinheiro, o poder e a fama não significarão nada se o seu ego for ferido. 

Entretanto, é sincero, afetivo e generoso, emocionalmente fere-se com incrível facilidade. 

Amará ouvir as suas palavras de sabedoria e aceitará de forma amável o seu  conselho. 

Mas isto não significa que o siga. Quando se envolve, as suas participações são totais. Na 

maioria das vezes, é rebelde, contestador, liberal. A rotina afugenta-o tanto quanto a 

deslealdade e a traição. Para um Tigre é um verdadeiro martírio ter de obedecer a horários 

ou cumprir deveres rotineiros. Altivo, passa por cima dos conselhos e sugestões dos mais 

experientes e raramente pensa antes de agir. O Tigre pode abraçar qualquer carreira que 

exija capacidade de liderança e de chefia. E dificilmente se satisfaz com posições 

subalternas, a não ser que exista uma oportunidade de atingir cargos mais elevados no 

futuro. Sua impulsividade costuma ser compensada pela sua intuição, o que favorece os 

empreendimentos comerciais. Adora lançar ideias e projetos audaciosos. Seu entusiasmo 

atrai aliados para suas aventuras profissionais, e, não raro, ele acaba por contar com o 

apoio de pessoas bastante influentes. A vida do Tigre é, em geral, das mais animadas e 

repletas de acontecimentos imprevistos. Tem um senso de humor maravilhoso. Ele não se 

importa em ridicularizar a si próprio quando percebe que isso diverte os outros. Do tipo 

sensual, os amores do Tigre são o centro de sua atenção, também tem tendência para a 

boemia na sua juventude. É brincalhão, romântico, apaixonado e sentimental, tudo ao 

mesmo tempo, e será uma experiência gratificante para quem casar ou quem amar um 

Tigre. 

 

Em desequilíbrio: A agressividade é imediata quando seu poder e seu magnetismo 

não são reconhecidos. Pode ser indeciso e caprichoso, e tende a precipitar-se nas decisões 

quando não sabe o que fazer. Sente grande dificuldade para administrar suas economias 

de forma sensata. Gasta seu dinheiro de acordo com o estado emocional do momento e é 

propenso a um consumismo desenfreado em situações de conflito sentimental ou afetivo. 

Devido à sua natureza instável, nem sempre ele consegue conquistar a confiança das 

pessoas. Tende a explosões súbitas de fúria ou raiva, e esta fraqueza é um sério desafio 

no relacionamento social. Apesar deste seu caráter ardente e impetuoso, ele necessita de 

um ambiente agradável e afetivo para funcionar adequadamente.  
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Também, algumas vezes, difícil para ele confiar nos outros ou expor as suas emoções. Ele 

odeia ser ignorado. Raramente admite estar errado, e suas angústias não são nada 

razoáveis. Suas crises de depressão só são curadas com doses maciças de afeto e de 

carinho. São também muito possessivos e ciumentos. Paradoxalmente, as suas duas 

principais características são a precipitação por um lado e indecisão por outro. Se puder 

aprender a manter o equilíbrio entre as duas, o Tigre terá um estrondoso sucesso. 
 

 

 

 

MISSÃO X DESTINO - Esse é o eixo principal do mapa e deve-se focalizar nesses 

arquétipos para que a vida seja fluída. Reconhecendo, avaliando, descobrindo e 

exercitando as características favoráveis, buscando ativá-las sem, contudo, deixar de 

reconhecer as características negativas e tentar minimizá-las de forma efetiva.  

 

 

Todas essas características são ferramentas para que se cumpram nosso Destino, 

identificado pelo animal e pelo elemento do ANO, sendo que a forma de vivenciar 

esse destino é representada pelo animal e elemento do DIA de nascimento. 

 

 

 

 
 

 

 

Pilares Complementares 
 

 

Pilares de Sorte - As fases de influência 

A cada dez anos tem-se a influência de outro pilar denominado Pilar de Sorte. Uma 

ferramenta adicional que pode favorecer o equilíbrio do mapa ou potencializar 

desequilíbrios. O pilar respectivo, embora permaneça ativo por um período de 10 anos, 

não faz parte da estrutura fixa do mapa e sua influência pode ser bastante relativa. 

 

52 a 62 anos Rato de Madeira Yang 

Jovial, generoso, valoriza a segurança material. Bem orientado para o 

sucesso, este tipo de Rato tentará explorar tudo, dando sempre o melhor 

uso para o que encontrar pela frente. Ele tem um bom conhecimento de 

como atua o sistema de trabalho e consegue usá-lo para trabalhar para si. 

Possui enorme poder de decisão e sabe atingir suas metas com inigualável 

autoconfiança e esperteza. Ele é perspicaz e consegue quase sempre 

desvendar os porquês e as suas razões. Também pode ser egoísta, ele  
 

mostra-se agradável e compreensivo para os outros só para lhes agradar e ter a sua 

admiração. Tem os seus princípios e sabe o que quer.  Ele é severo com as suas 

prioridades, mas também pode ser flexível  para atingir os seus fins.  
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Gosta de segurança e está sempre preocupado com o seu futuro, o qual é uma das razões 

porque ele trabalha tanto. Por outro lado, ele mostra ser confiante e detém o 

conhecimento, sendo muito profissional com o que faz e um excelente orador. Detesta 

tudo o que seja sinônimo de monotonia e de estagnação. Dono de uma memória 

excepcional, ele possui também um talento especial para dar vida a coisas aparentemente 

inúteis. Dependendo de seu ritmo de vida, o Rato de Madeira terá problemas de saúde 

causados por disfunções hepáticas. 

 

Em desequilíbrio: Inconstância, superficialidade, atração pelo incerto (jogos e negócios 

escusos), de difícil entendimento em alguns momentos. Crítico em relação aos outros, 

pode ser um tanto indiscreto. Deve ter cuidado para não se perder em detalhes sem 

importância, pois pode se autobloquear, esmiuçando demais as coisas. Freqüentemente, o 

Rato se refugia na obscuridade de seus pensamentos pessimistas, o que pode levá-lo a 

uma solidão povoada de recordações e de insegurança. Tem grande dificuldade em confiar 

no seu próprio julgamento porque simplesmente não pode passar por cima dos negócios. 

Aliás, termina por cair sempre nessa armadilha. Não terá nenhum problema na vida se 

souber lidar com a sua ganância e parar quando tiver de ser. Na sua vida, o Rato vai 

precisar sofrer pelo menos uma séria dificuldade financeira antes de aprender que a 

avareza  não compensa. No entanto, é pouco provável encontrar um Rato pobre. Tem 

também a tendência para ser a vizinhança do mexerico, apesar das suas intenções serem 

boas. Na maior parte das vezes, considera-se um incompreendido pelas pessoas mais 

próximas. Acredita que é, e que sempre será, um eterno solitário. 

 

 

 

Pilar da concepção 

Corresponde a uma determinada estância na personalidade que requer um 

reconhecimento, compreensão e exercício saudável das características. Normalmente, em 

desequilíbrio, o arquétipo se manifesta de forma exacerbada nas posturas do dia-a-dia ou 

na forma de condução das situações na vida ou ainda, em contrapartida a essa 

manifestação, ocorre a negação das características predominantes do arquétipo, que se 

tornam alvo de profundo incômodo ou até mesmo de sua negação. No entanto, suas 

características estarão manifestadas e necessitam ser compreendidas ao longo da vida.    

 

Pilar da Vida 

Corresponde ao arquétipo que deverá se manifestar na vida adulta como „ferramenta‟ 

auxiliar da manifestação do pilar do Dia de nascimento (Missão). Pode também indicar a 

influência do Pai (ou Mãe; o Parente "mais público"), ou outra qualquer figura que tenha 

representado ou represente a autoridade. Esse arquétipo também poderá sinalizar a forma 

de interação com a sociedade, como procuramos ser reconhecidos ou "pertencer" e como 

nos orientamos para as metas que traçamos.  

 

 

Galo Vaidoso de sua plumagem colorida que tanto gosta de exibir, o Galo 

nasce sob o signo da franqueza. Ele diz a verdade – ou melhor, a sua 

verdade – doa a quem doer. Tudo precisa ser muito claro para ele, 

possui um realismo meticuloso, não gosta de adoçar a realidade com 

sonhos e fantasias. Sincero naquilo que defende, nunca lhe faltam 

argumentos. Porém, se não modera a sua linguagem, às vezes pode ser 

muito rude. O Galo é essencialmente um insatisfeito consigo mesmo. 

Perfeccionista ao extremo, decepciona-se com suas fraquezas e revolta-

se contra seus próprios erros. Acredita sempre que poderia ser melhor, 

mais cauteloso, mais diplomático e mais inteligente. Eficaz e persuasivo 

orador, adora fazer discursos intermináveis e ricos em minúcias.  
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Quando um tema o interessa, este grande estudioso mergulha nos livros e aprende 

rapidamente. Ama a discussão e o debate, gosta de uma discussão polêmica, 

principalmente quando pode ostentar a sua erudição, e frequentemente torna-se 

impertinente nos seus pontos de vista. O Galo é geralmente muito digno nas suas 

maneiras e apresenta-se com um ar de autoridade. Ser detentor do poder se reveste para 

ele de grande importância. Lá de cima do seu poleiro, ele tem consciência de estar num 

plano mais elevado... ou, pelo menos, esta é a sua opinião! É brilhante, organizado e 

prefere planejar bem todas as atividades, mas por ser emocionalmente hesitante e 

desconfiado, pode de não ser muito prático. Seu coração inconstante prefere ser amado a 

amar. Nem sempre é bem sucedido nos seus gestos de carinho, raramente sabe mostrar 

sua simpatia pelas pessoas que ama. Contudo, atrás de uma fachada altiva e séria, o Galo 

esconde um coração terno e bom. Ele se preocupa sinceramente com o sofrimento alheio e 

tenta ajudar as pessoas nas questões mais práticas, pagando contas, emprestando 

dinheiro ou organizando a vida dos amigos. Alegre e divertido, o Galo tende também a 

conduzir sua vida social de forma muito saudável, adora festanças e celebrações. Sua 

comunicação rápida e simpática vai logo angariando amigos e costuma ter conhecidos em 

todas as partes do mundo. Adora viajar e descortinar novos horizontes. Tende também a 

ser interessado pela sua comunidade,  mostrando-se humanitário e atento a qualquer 

coisa que afete o bem-estar dos outros, uma vez sua natureza muito sensível. O Galo 

geralmente tem uma família grande e, como pai, tem um interesse particularmente ativo 

na instrução dos seus filhos. É extremamente leal aos seus sócios enquanto estes lhes 

permitirem perseguir todos os seus variados interesses. O Galo é muito distinto na 

aparência e, se o trabalho permitir, vestirá um uniforme com orgulho. Não é contrário à 

publicidade, escolhendo preferivelmente ser o centro das atenções e ser aplaudido sempre 

que possível. Gosta do luxo, aprecia o conforto, o dinheiro e de ser rodeado de beleza. 

Sabe administrar muito bem as questões financeiras. No entanto, sua vida material não é 

tão estável como se pensa. Sofre altos e baixos constantes, por sua tendência a voar alto 

demais. Sua imaginação fértil elabora constantes fantasias e costuma exigir demais dos 

seus companheiros. Facilmente ele descamba para duas tendências opostas: se às vezes 

ele vê além da conta e imagina fantasias inexistentes, em algumas ocasiões ele se 

dispersa entre tantos fatores que acaba sem perceber coisa alguma. Na hora de tomar 

decisões, pode ter sérias dificuldades e perder completamente o foco da questão. 

Portanto, é de primordial importância que se empenhe em visualizar as coisas com 

equilíbrio. Também se mostra sempre muito criativo quando enfrenta dificuldades 

econômicas. Inquieto, minucioso e muito trabalhador, ele corre atrás das coisas que 

deseja. Entusiasmado com a própria energia, costuma ir além de seus próprios limites, 

tanto no plano físico quanto no intelectual. O Galo não se perturba nem se inquieta com o 

julgamento dos outros a seu respeito, pois acredita que os que não o entendem não 

merecem ficar ao seu lado. Muito curioso, o Galo gosta de ser informado de qualquer 

novidade. Em ocasiões que requerem ousadia, arrojo ou atrevimento, ele revela sua 

verdadeira valentia, e vai em frente, decidido, custe o que custar! O Galo é bom de briga e 

seus oponentes devem se precaver das suas esporas afiadas. Vive a vida com um 

entusiasmo contagiante, fazendo de cada dia algo único e inesquecível. 

 

Em desequilíbrio: Pode ser petulante, apregoando seus métodos de vida como os mais 

eficazes. Quando ameaçado pelas críticas alheias, o Galo vai mostrar as esporas de um 

modo pouco diplomático e muito constrangedor. Muitas vezes é incrivelmente mordaz em 

suas críticas e observações e, quando magoado, se expressa da forma mais fria e cruel 

possível.  O Galo também detesta ser derrotado. Em certas situações de risco, não sabe 

como manter a calma, e então pode ser muito agressivo. Quando acuado ou em perigo, 

ele perde as estribeiras e ataca com todas as suas forças. No afã de impor as suas idéias é 

provocador e, se deixar a sua língua solta, pode até ofender os outros sem necessidade. 

Mesmo ao aparentar confiança, o Galo é um impaciente camuflado por atitudes vaidosas. 

Inquieta-se quando as coisas não acontecem da maneira como espera e, se contrariado, 

sua obstinação o cega a ponto de deixar de ver o cerne da questão. Também não admite 

receber conselhos que dizem respeito à sua vida pessoal. 
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SOBRE A ASTROLOGIA CHINESA 

 

Para os orientais, o caráter de uma pessoa significa a força que ela traz na alma, a sua 

energia de motivação e a firmeza de princípios, todos esses responsáveis pela conduta do 

indivíduo entre os homens. 

 

 

A Astrologia Oriental é resultado da investigação das influências 

cosmológicas presentes no ano, mês, dia e hora do nascimento cujo 

objetivo é compreender e avaliar a estrutura física, psíquica e 

energética, o caráter, os talentos, a saúde, os relacionamentos e 

potencializar as características favoráveis e reconhecer e dosar as 

não favoráveis. 

 

O horóscopo, a técnica e sua análise partem dos binômios resultantes do momento do 

nascimento que são formados das combinações entre os 10 elementos celestiais e os 12 

elementos terrestres.  

 

 

 

Resumo dos Arquétipos dos Signos Chineses 

 

Arquétipo Em Equilíbrio Em Desequilíbrio 

Tigre Protetor, corajoso, realizador, 

determinado, flexível, sensível. 

Agressivo, arrogante, 

rebelde, impaciente. 

Coelho Diplomata, pacífico, organizado, 

moderado, refinado, sensível, 

hospitaleiro. 

Indeciso, imprevisível, 

conformista, superficial. 

Serpente Perceptiva, habilidosa, sedutora, reflexiva, 

persuasiva, elegante. 

Calculista, desconfiada, 

mesquinha, cruel. 

Dragão Carismático, dinâmico, escrupuloso, 

inteligente, honesto, idealista. 

Intolerante, orgulhoso, 

egóico, exigente, volúvel. 

Cavalo Empreendedor, entusiasta, trabalhador, 

leal, flexível, ágil, generoso. 

Inconstante, impaciente, 

irresponsável, ansioso. 

Cabra Acolhedora, sensível, generosa, afável, 

independente, confiante. 

Teimosa, excêntrica, 

ansiosa, vulnerável. 

Macaco Criativo, sociável, otimista, versátil, 

inteligente, flexível, determinado. 

Oportunista, manipulador, 

imprevisível, volúvel. 

Galo Organizado, dedicado, honesto, corajoso, 

sincero, determinado, líder. 

Arrogante, egoísta, crítico, 

áspero, orgulhoso. 

Cachorro Fiel, honesto, protetor, tolerante, 

compreensivo, responsável, 

desinteressado. 

Pessimista, cínico, 

desconfiado, inseguro. 

Javali Generoso, pacífico, intuitivo, sensorial, 

honesto, amoroso, amparador, crédulo, 

tolerante. 

Hesitante, materialista, 

indulgente, problema com 

limites e excessos. 

Rato Inteligente, rápido, honesto, franco, 

atento, prático, controlado. 

Medroso, crítico, obsessivo, 

mesquinho, ambicioso. 

Búfalo Paciente, persistente, trabalhador, 

confiável, sério, determinado, prático. 

Vagaroso, teimoso, 

conservador, inflexível. 
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GRUPOS FAMILIARES 

 

CATALISADORES – Coelho, Cabra e Javali (Março, Julho e Novembro) 

 

   
 

Este grupo é composto por personalidades intuitivas, solidárias e cooperativas que 

provocam mudanças nos outros sem mudarem a si mesmas. Seguros, sinceros e 

generosos, os Catalisadores, além de observadores, são também especialistas na 

autopreservação. Com grande frequência podem ser sensíveis demais a mudanças ou 

influências negativas e por isso mudam constantemente de opinião ou tem fortes 

sentimentos de insegurança. Fiéis à sua natureza pacífica, são bons árbitros e juízes por 

possuírem grande facilidade em identificar-se com os outros e também por não possuírem 

características de combate ou competição. Comunicativos, serviçais e diplomáticos, sabem 

como fazer amigos e apaziguar os inimigos em benefício próprio. 

 

PROTETORES – Tigre, Cavalo e Cachorro (Fevereiro, Junho e Outubro) 

 

 
 

 
 

São tipos ardentes, emocionais e subjetivos. Guiados pela compaixão, procuram servir a 

humanidade e promover a compreensão. Podem ser impulsivos, autodenominando-se 

defensores da justiça e da moral do mundo. Apesar de extrovertidos e desinteressados por 

natureza, poderão ser também ortodoxos no modo de abordagem e nas perspectivas. 

Possuem um temperamento volúvel e reagem com agressividade e rebeldia quando 

desafiados. Acreditam no contato pessoal e são guiados pelas emoções. Tem grande 

percepção e num primeiro momento podem avaliar uma situação instintivamente, e com 

grande frequência suas primeiras impressões estarão corretas. 
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EXECUTORES – Rato, Dragão e Macaco (Dezembro, Abril e Agosto) 

 

 

 
  

 

Amam tomar a iniciativa e são auto motivadores. Inovadores e positivos nos seus modos 

de pensar e agir. Não duvidam de suas habilidades ou do que desejam e são sempre 

sinceros e teimosos. Ansiosos por aprender, motivados e orgulhosos, não têm dificuldades 

em seguir em frente. Geralmente são mais práticos que emocionais; mais otimistas do que 

sensatos e mais impacientes do que reflexivos na conquista dos seus desejos. Lutarão 

para impor pela palavra e pela ação, transformando suas ideias em realidades por meio de 

seu trabalho duro e sua força de vontade. Aparentemente duros e competitivos, quando 

apoiam uma ideia não abandonam seus objetivos ou princípios e terão sempre um sincero 

comprometimento. 

 

 

 

PENSADORES – Búfalo, Serpente e Galo (Janeiro, Maio e Setembro) 

 

 

  
 

As pessoas deste trio são decididas e reflexivas e valorizam a destreza intelectual e o 

pensamento didático. Dotadas de uma inteligência superior, são projetistas e planejadoras 

das suas metas. São pacientes, meticulosas e perseverantes. Confiam na própria força 

analítica e têm forte percepção de como as coisas podem e devem ser conduzidas. Devido 

à forte aversão ao fracasso e à fraqueza, podem ser cruéis quando contrariadas ou 

enganadas. Para uma convivência favorável com os nativos destes signos, explique todos 

os passos antes de se dedicar a qualquer projeto, pois estas personalidades não perdoam 

itens incompletos ou imprevisibilidade. Por suas características predominantes, sempre 

seguirão o racional e nunca o emocional. 
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Signos Ocidentais e Chineses Relacionados 
 

 

Áries/Coelho (21 de março a 05/08 de abril) 

Misture a impetuosidade Ariana com autopreservação e habilidade de relacionar-se do 

Coelho. Resultado: personalidade carismática, política, posicionando-se com estilo, 

perspicácia e leveza. Muitos amigos, muitos compromissos sociais, muitas aventuras. A 

dificuldade em se comprometer e a volubilidade nos relacionamentos também podem ser 

percebidos.  

 

Áries/Dragão (05/08 de abril a 20 de abril) 

Agora a impetuosidade é destemida! O Dragão traz determinação, coragem, audácia, 

impertinência, prepotência, egolatria. Adicione as características passionais do Áries e 

administre essa explosão de poder! Muita intuição, muito pressentimento, impulsividade, 

desejo de aventura, teimosia e inflexibilidade. 

 

Touro/Dragão (21 de abril a 05/08 de maio) 

Bravo!! Esse Taurino sabe o que quer, sabe o que fazer para conseguir e tem toda 

resistência para chegar lá! Estabilidade, consistência e certeza pessoal, determinação, 

vigor sexual, pragmatismo, conservadorismo, inflexibilidade e também rigidez conceitual. 

 

Touro/Serpente (05/08 de maio a 20 de maio) 

Paciência, calma, contemplação maximizada. Todos objetivos são atingidos com 

segurança, tranquilidade. Mágoas, rancor e ressentimentos também são acalentados por 

décadas! Foco, meta, objetividade temperados com perfil analítico e muito 

pressentimento. 

 

Gêmeos/Serpente (21 de maio a 05/08 de junho) 

Poder de comunicação e persuasão no ápice! Perspicácia, agilidade, rapidez de raciocínio. 

Sedução, envolvimento, relacionamento sexual sem comprometimento. Facilidade em se 

relacionar com as mais diferentes tribos. Fofocas, falatórios, mexericos, língua comprida, 

afiada e incansável também completam essa mistura. 

 

Gêmeos/Cavalo (05/08 de junho a 20 de junho) 

Impulso, ação, realização, determinação, agilidade, rapidez...eletrizante combinação de 

vigor sexual, desejo de aventuras com habilidade de sedução! Inteligência, raciocínio 

rápido, ambição, prosperidade, força, posicionamento claro, dificuldade em seguir regras e 

rotinas, rebeldia, independência, dificuldade em persistir diante de obstáculos e por vezes 

total falta de comprometimento! 

 

Câncer/Cavalo (21 de junho a 05/08 de julho) 

O ímpeto de ação do Cavalo é envolvido pela amorosidade e cuidado com o outro. Aqui a 

combinação permite apego à família e comprometimento emocional. Este canceriano será 

mais quente, mais leve, destemido e aventureiro. E este Cavalo se permitirá 

relacionamentos tranquilos e duradouros sem precisar desbravar continuamente campos 

mais verdejantes. 

 

Câncer/Cabra (05/08 de julho a 21 de julho) 

Em equilíbrio temos sensibilidade, amorosidade, acolhimento, preocupação constante com 

o bem-estar dos outros, vínculo familiar e entrega emocional. Em desequilíbrio há o fácil 

abandono dos próprios desejos, ressentimento, mágoa e rancor, instabilidade emocional, 

teimosia, inflexibilidade.  

 

 

http://harmonizare.blogspot.com.br/2012/11/signos-ocidentais-e-chineses.html
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Leão/Cabra (22 de julho a 05/08 de agosto) 

Beleza, delicadeza, feminilidade, amorosidade, simpatia, carisma misturados com rebeldia, 

teimosia, inflexibilidade. Brilho, poder, determinação, coragem, imperatividade e 

assertividade temperados com extrema sensibilidade, insegurança, medo, apego e 

dependência emocional.  

 

Leão/Macaco (05/08 de agosto a 22 de agosto) 

Intenso desejo de brilhar e ser aplaudido pelos próprios êxitos, lutas e benefícios em causa 

própria, intenso poder de persuasão e convencimento, muita prosperidade, muitos ganhos 

e destino marcado pela glória e sucesso. Flexibilidade, agilidade, rapidez, esperteza, 

sempre impulsionado pela adrenalina de se colocar como alvo! Critérios, ética e leis 

existem para serem contornadas, sempree! 

 

Virgem/Macaco (23 de agosto a 05/08 de setembro) 

Brincalhão, alegre, amplo círculo social. Também muito sério, comprometido, 

determinado, focado, perfeccionista e auto exigente. Critérios, éticas e leis são 

consideradas e respeitadas, por vezes de maneira extremada! Profissional sério, 

competente e comprometido com metas e objetivos! 

 

Virgem/Galo (05/08 de setembro a 22 de setembro) 

Inteligência, destreza e rapidez intelectual, racionalidade, empreendedorismo, excelente 

capacidade administrativa. Suas exigências, perfeccionismo, inflexibilidade, teimosia, 

frieza e distanciamento emocional podem trazer obtusidade em momentos crucias da sua 

vida.  

 

Libra/Galo (23 de setembro a 05/08 de outubro) 

Líder, focado, determinado, exigente, perfeccionista mas também atento às características 

do outro, preocupado com o bem-estar dos demais, coerente e equânime. Dificilmente 

este Galo vai abandonar suas metas, desejos e objetivos para atender a demanda do 

grupo. 

 

Libra/Cachorro (05/08 de outubro a 22 de outubro) 

Dependência emocional um pouco além da conta nesta mistura de arquétipos. Libra é 

muito preocupado em atender a expectativa do outro. Cachorro pode ser muito 

dependente da aprovação e atenção do outro. É importante centrar seu desejo de 

satisfação pessoal sem necessidade de perder-se no atendimento alheio. 

 

Escorpião/Cachorro (23 de outubro a 05/08 de novembro) 

Aqui a mordida é forte! Seja motivado por ressentimentos, por ambição ou por vingança. 

Forte habilidade intuitiva, percepção e pressentimentos, intensa vinculação emocional, 

ímpeto sexual, gosto por aventuras, atração pelo incompreensível, mente inquiridora, 

personalidade passional. 

 

Escorpião/Porco (05/08 de novembro a 21 de novembro) 

Pura sedução, ímpeto sexual, plena qualidade de vida, entrega aos prazeres, 

sensorialidade, criatividade, feminilidade, espiritualidade latente, exagero em todos os 

sentidos, dificuldade com limites, disciplina e ordens externas. Vigor, resistência, 

otimismo, perspicácia, vinculação e por vezes dependência emocional maximizada. 

 

Sagitário/Porco (22 de novembro a 05/08 de novembro) 

Expansão da consciência, exercício constante do autoconhecimento através das trocas 

afetivas, amplo círculo social, atração por aventuras, otimismo exacerbado, credulidade, 

exagero em todas esferas, dificuldade com limites, atenção aos prazeres pessoais e às 

necessidades do outro, acolhimento, amorosidade e vinculação familiar. 
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Sagitário/Rato (05/08 de novembro a 21 de dezembro) 

Expansão da consciência através da racionalidade, personalidade inquiridora, desejo 

constante pelo aprendizado e novas aventuras, sejam intelectuais ou sexuais. Inteligência, 

rapidez, autocontrole. Atração por fofocas e falatórios, dificuldade com vinculação e 

aprofundamento emocional, desprendimento material exagerado ou avidez e mesquinharia 

em todas as áreas. 

 

Capricórnio/Rato (22 de dezembro a 05/08 de janeiro) 

Foco, determinação, racionalidade, rapidez de raciocínio, capacidade de manter a calma 

frente a catástrofes, impetuosidade, ambição, prosperidade. Ou avareza, retenção 

financeira, incredulidade, dificuldade em se envolver emocionalmente, medo de 

empreender, insegurança com as próprias decisões. 

 

Capricórnio/Boi (05/08 de janeiro a 20 de janeiro) 

Trabalho, trabalho, trabalho! Férias? Depois se pensa nisso! Resistência, auto exigência, 

centramento, vigor, racionalismo, excelente capacidade administrativa, trabalho à 

exaustão. Inflexibilidade, rigidez, limitação em desejos, metas e objetivos, pragmatismo, 

dificuldade em empreender e arriscar, por vezes preguiça e morosidade. 

 

Aquário/Boi (21 de janeiro a 05/08 de fevereiro) 

Enquanto Aquário encontra sua luz nas trocas racionais em seus relacionamentos, o Boi se 

tranquiliza nos seus planejamentos mentais. Combinação que potencializa muita 

intelectualidade, impulso para aperfeiçoamento através de novos aprendizados, ambição, 

determinação, distanciamento emocional, obtusidade intelectual, por vezes rigidez e 

inflexibilidade. 

 

Aquário/Tigre (05/08 de fevereiro a 19 de fevereiro) 

Grande agilidade mental com foco e determinação, centramento e direcionamento para 

atingir suas metas. Individualidade, generosidade, ambição, percepção do todo, liderança, 

coragem, autocentramento, egoísmo, mesquinhez, frieza, inabilidade nas trocas afetivas, 

agressividade, calculismo. 

 

Peixes/Tigre (20 de fevereiro a 05/08 de março) 

O idealismo de Peixes se mistura com a agressividade e assertividade do Tigre 

impulsionando essa personalidade a atingir seus sonhos com mais facilidade. A emoção 

aqui é impulsionada pela ambição e conquista. Egoísmo e individualidade perdem um 

pouco a força de expressão.  

 

Peixes/Coelho (05/08 de março a 20 de março) 

Tanto o fazer pelos outros quanto o desejo de agradar incondicionalmente atinge sua 

expressão máxima nesta combinação de arquétipos. Muito político, perito na 

autopreservação, habilidoso nos relacionamentos, tem dificuldade em separar suas 

emoções e desejos das expectativas do grupo, pode então lançar mão de falsidade para 

evitar se indispor com o outro. 
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