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PREFÁCIO

Omeu primeiro contacto com a astrologia aconteceu quando tinha 
dezoito anos. Era discreta, reservada e incapaz de me conhecer. 

Tendo sido bailarina durante a maior parte da vida, sentia -me con-
fortável em palco, todavia, de algum modo, fechava -me em situações 
sociais. A verdade é que as pessoas me deixavam perplexa. Lembro -me 
de me sentir como uma alienígena, incapaz de entender o mundo 
ilógico da complexidade humana – mesmo dentro de mim. Um dia, 
alguém me deu um livro de astrologia e eu comecei a procurar todos 
os meus planetas e as suas descrições. Fiquei tão espantada com a 
precisão, que algo começou a despertar para mim. Ali estava um 
sistema lógico que me podia ajudar a compreender as confusas cama-
das das contradições da vida.

A minha timidez foi suficientemente fácil de interpretar. Afinal, 
o meu Sol e o meu Ascendente estão na tímida e dócil Virgem. Mas 
sou também terrivelmente romântica, uma vez que o meu planeta 
do amor, Vénus, está no apaixonado Balança. O meu Marte em Leão 
explica a minha capacidade de estar em palco – o meu planeta do 
esforço físico e da confiança cai no signo do entretenimento e da 
expressão criativa. À medida que continuava a aprender, pude aplicar 
estes arquétipos também a outras pessoas, e elas começaram realmente 
a fazer sentido. Pela primeira vez, a minha mente começou por se 
abrir à magia e à possibilidade de a vida ter dimensões invisíveis e 
sincronismos suspeitos.

De súbito, tinha uma chave de ouro que me ajudava a compreender 
a psicologia humana, a personalidade e os relacionamentos, e mer-
gulhei nos meus estudos astrológicos com um fervor obsessivo. 
Procurei os planetas de toda a gente à minha volta, e as energias dos 
planetas e dos signos ficaram mais claras bem como o seu significado 
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e a forma de se manifestar nas pessoas que eu conhecia. Não tardou 
a que tivesse aprendido o suficiente para ler mapas, e tenho vindo a 
fazê -lo desde então.

Anos depois, encontrei um professor de astrologia em Boulder, 
Colorado. Ajudou -me a preencher as lacunas, principalmente as 
facetas mais complicadas da astrologia – como mapas de progressão 
e retornos solares. Esse professor foi o maravilhoso Kelly Lee Phipps, 
cuja mente era ávida e quase desumanamente brilhante. Falava 
rápido, juntando ideias complexas, rindo -se e interrompendo para 
fazer o pino. Após um par de anos a estudar juntos, foi -lhe diag-
nosticado cancro no cérebro e morreu tragicamente alguns meses 
depois. Antes de morrer, disse -me que eu estava pronta para me 
tornar astróloga profissional. O momento da sua mensagem foi 
poderoso, por isso, dei o salto, esperando levar por diante a sua 
sabedoria e legado.

Gosto tanto da astrologia – a arte de ler mapas de energia, que 
contam a história de quem somos por meio de mitos e arquétipos. 
Adoro ser uma tradutora para as pessoas, ajudando a revelar a sua 
ligação ao cosmos. É lindo ver as pessoas no seu máximo potencial 
sem sequer as conhecer. Por sua vez, os meus clientes sentem que a 
astrologia valida o que já sabiam sobre si mesmos, mas não tinham 
a linguagem com que o expressar. Acham confortante serem vistos e 
reconhecidos, e na perceção de que estão refletidos nas estrelas. Desta 
forma, a astrologia ajuda -nos a aceitarmo -nos mais prontamente – 
tanto os nossos dons quanto as nossas dificuldades. Uma vez que o 
retorno sobre quem somos vem dos planetas, não das pessoas, ajuda-
-nos a encararmo -nos sem ser na defensiva, assumindo e abraçando 
todas as dimensões dos nossos seres intrincados.

Paralelamente ao meu estudo da astrologia, passei muitos anos a 
estudar e a praticar budismo, sob a orientação do mestre Sakyong 
Mipham Rinpoche. Inevitavelmente, a minha perspetiva espiritual 
influenciou a forma como interpreto as estrelas. Isto aplicar -se -ia a 
qualquer pessoa, fosse ela budista, ateia ou outra coisa qualquer. 
Contudo, no fim, o que mais me interessa, e o que parece ser mais 
útil na interpretação astrológica, é descobrir onde as diversas pers-
petivas espirituais, filosóficas e científicas convergem. É aqui que 
encontramos a verdade universal.



GUIA MODERNO DE ASTROLOGIA

9

Ao ler mapas, é útil partir de uma perspetiva espiritual sensível 
e moderada. Por exemplo, não existe um «mau» posicionamento 
ou aspeto. As dificuldades existem para nos ajudar a desvendar as 
nossas virtudes, abrindo portais para a vulnerabilidade, a ternura e 
a empatia. Deste modo, podemos combinar os nossos talentos com 
autenticidade e humildade, aparecendo ao mundo de modo mais 
significativo.

Quando abordada de forma mais subtil, acho que a astrologia é 
uma ferramenta maravilhosa, não só para o autoconhecimento mas 
também para a expansão das mentes e a ligação com a vastidão. Que 
as nossas personalidades e psicologia estejam habilmente refletidas 
nas posições planetárias é assombroso. Abriu -me, e a muitos outros, 
à possibilidade de a vida não ser tão sólida como pensamos – de haver 
mais do que apenas as três dimensões do espaço e uma do tempo. Isto 
amplia o campo de ação e ajuda -nos a tornarmo -nos mais presentes, 
sem crenças limitadoras a bloquear perceções. Também amplia a 
curiosidade sobre os outros, aumentando a compaixão, ao aprofundar 
o entendimento da natureza humana. Saber que todos temos dificul-
dades – e relacionarmo -nos mais conscientemente com elas – incentiva 
à nossa aceitação e à dos outros.

O objetivo deste livro é transmitir o meu amor e fascínio pela 
astrologia. Embora possa parecer rebuscado ou fantasioso, peço -lhe 
que mergulhe e investigue. Veja se as descrições dos planetas nativos 
soam verdadeiras para si e para as pessoas que o rodeiam.

À medida que estuda a arte da astrologia, espero que vá desven-
dando o seu mais profundo potencial, tornando -se mais de quem é. 
Espero que possa ajudar os outros a fazer o mesmo ao erguer este 
poderoso e revelador espelho celestial.

Que possa desfrutar da sua viagem à Terra Encantada dos Mitos 
Cósmicos.

Juliana Mccarthy
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INTRODUÇÃO

A astrologia é uma linguagem. Se entender esta 
linguagem, o céu falará consigo.

– Dane ruDhyar

A mitologia é fundamental ao ser humano. Orienta sentimentos 
dispersos, pensamentos erráticos e acontecimentos aleatórios. 

Sem as histórias, poderíamos perder de vista o propósito, tropeçando 
irrefletidamente nas nossas vidas. Sendo uma antiga prática de mito-
logia sistematizada associada às estrelas, a astrologia fornece -nos um 
mapa que nos ajuda a navegar melhor nas nossas vidas, imbuindo -nos 
de magia, sentido e mais autoconhecimento.

A astrologia é também uma linguagem. Ao aprender a linguagem 
do céu, podemos comunicar com os planetas e as estrelas, descobrindo 
mensagens importantes sobre quem somos. As estrelas falam con-
nosco – a astrologia ensina -nos a ouvir.

Perguntei -me frequentemente como podia a nossa natureza ser 
tão habilmente revelada pelas sincronicidades cósmicas. Após ler um 
sem -número de mapas astrológicos, o poder e a utilidade desta prática 
foram -me provados repetidas vezes. A astrologia dá -nos continuidade 
na imprevisibilidade da vida; expande a consciência, melhora os rela-
cionamentos e revela os dons que temos para oferecer ao mundo.

A astrologia é muito mais do que o nosso signo solar. Muitos de 
nós só se envolveram com a astrologia a ponto de ler casualmente 
o horóscopo nas últimas páginas de jornais e revistas. Aqui, apren-
demos que, enquanto Escorpiões, somos «intensos e manipulado-
res»; enquanto Virgens, somos «rígidos e neuróticos»; enquanto 
Caranguejos, somos «temperamentais e demasiado sensíveis». 
Quão limitados nos sentiríamos se aderíssemos a estas descrições 
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redutoras e simplistas de quem somos? A astrologia é muito mais 
dimensional.

Ao olharmos para o nosso mapa astral – o mapa do céu no momento 
do primeiro fôlego –, descobrimos que temos múltiplos planetas além 
do Sol e da Lua. Cada planeta representa uma faceta diferente do 
nosso carácter, tendências e potenciais. Ao conhecer os planetas, pode-
mos descobrir -nos infindavelmente, enquanto desvendamos como ter 
uma vida mais preenchida.

Quais são os nossos talentos naturais? Onde enfrentamos constan-
temente obstáculos? Quais são as chaves para desbloquear o cresci-
mento espiritual? A astrologia ajuda -nos a responder a estas e a outras 
perguntas. Os mitos, os arquétipos e as histórias associados às posições 
planetárias ajudam -nos a retratar a alma – entrelaçando personalidade 
e propensões numa tapeçaria rica e profunda.

Embora os estudos astrológicos sejam vastos e inesgotáveis, temos 
de começar por algum lado. Este livro é um ponto de partida, pro-
porcionando uma introdução aos princípios básicos da leitura de 
mapas – signos, planetas, aspetos e casas. Com estas peças, podemos 
aprender sobre a nossa natureza segundo as estrelas. No fim deste 
livro, os leitores saberão como ler um mapa astral.

Ao ler o mapa astral, podemos aprender a utilizar melhor os nossos 
dons e a fazer as pazes com as nossas fraquezas. Podemos aprender 
mais sobre como pensamos, agimos, nos relacionamos e amamos. Em 
suma, a leitura de mapas revela -nos como aceder ao sentido, à satis-
fação, à aceitação e à alegria. O nosso Sol faz luz sobre o que nos traz 
alegria e vitalidade; a nossa Lua desvenda a natureza emocional mais 
profunda e o que nos traz contentamento; o nosso Vénus conta a 
história dos valores e das relações; o nosso Marte aponta para os 
impulsos e as energias que nos estimulam. A astrologia ajuda -nos a 
tirar pleno proveito de todas as nossas capacidades.

Eis uma lista dos planetas e das suas áreas de influência nas nossas 
vidas:
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PLANETA SÍMBOLO ÁREA DE INFLUÊNCIA

Sol
Personalidade, principais preocupações, 
vitalidade

Lua Emoções, instintos, hábitos

Mercúrio Comunicação, intelecto, razão

Vénus Amor, beleza, arte

Marte Ação, desejo, agressão

Júpiter Expansão, otimismo, abundância

Saturno Restrição, pessimismo, estrutura

Úrano Rebelião, excentricidade, tumulto

Neptuno Imaginação, sonhos, ilusões

Plutão Transformação, obsessão, poder

Conhecer os planetas ajuda -nos a atribuir conscientemente a cada 
um deles o alimento adequado para que nos tornemos mais do que 
somos sem ignorar nenhum aspeto. Se soubermos, por exemplo, 
que o nosso Sol está em Balança, poderemos reconhecer a necessidade 
de procurar os atributos de Balança da beleza, do romance e da 
paz, de modo que nos sintamos alegres e vivos; se a nossa Lua está 
em Leão, saberemos que precisamos de alimentar os desejos leoninos 
de afeto e adulação regulares para nos sentirmos preenchidos; se o 
nosso Marte está em Gémeos, saberemos que nos sentiremos estimu-
lados ao participar em atividades sociais e intelectuais.

Sejam quais forem as razões para explorar a astrologia, esta pode 
tornar -se uma poderosa ferramenta para a autodescoberta. À medida 
que aprendemos esta arte e linguagem cósmica, podemos tornar -nos 
os nossos próprios guias, descobrindo a nossa verdadeira natureza. 
A astrologia proporciona uma ligação entre o mundo terrestre e o 
astral, o poético e o científico. Acabamos por abrir portais para a 
sabedoria e para a alma, enquanto jogamos com este lógico e antigo 
sistema planetário, maravilhosamente entrelaçado a mitos, histórias, 
magia e ao poder da adivinhação.
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A HISTÓRIA DA ASTROLOGIA

A astrologia é uma prática antiga, com origem há mais de dois mil 
anos. No segundo milénio a. C., os Babilónios foram os primeiros a 
desenvolver um sistema organizado de astrologia. Inicialmente, 
usavam -na para prever as estações e o tempo. Depois, tornou -se uma 
forma de adivinhação celestial.

No século iv a. C., os Babilónios apresentaram a astrologia aos 
Gregos, e esta continuou a evoluir. Após as conquistas alexandrinas 
do Egito, por volta de finais do século ii, inícios do século i a. C., a 
astrologia babilónica e a astrologia decânica egípcia fundiram -se. 
A combinação ficou conhecida por astrologia helenística, que era 
horoscópica, incluindo um Ascendente e doze casas celestiais, tal como 
utilizamos hoje. O foco avançou no sentido do mapa astral do indi-
víduo e da interpretação das posições planetárias no momento do 
nascimento.

A astrologia helenística espalhou -se rapidamente pelo mundo 
antigo até à Europa e ao Médio Oriente. Os grandes filósofos e cien-
tistas da época começaram a estudar astrologia e não tardou a que se 
tornasse uma ciência altamente prestigiada, inseparável da astrono-
mia. De facto, muitos cientistas e filósofos lendários foram astrólogos, 
incluindo Copérnico, Galileu, Kepler e Sir Isaac Newton. Consideravam 
a astrologia uma ciência da alma.

A astrologia sofreu uma deterioração durante o Iluminismo, altura 
em que o materialismo científico começou a dominar o pensamento 
filosófico. No lugar do esoterismo, as pessoas debruçavam -se mais 
sobre o plano do tangível, sólido e provável. A astrologia ficou pelo 
caminho, na categoria da superstição e do disparate. Todavia, não 
desaparecera completamente. Apesar dos seus inúmeros críticos, a 
astrologia sobreviveu ao longo dos tempos.

No século xx, astrólogos pioneiros como Dane Rudhyar e Charles 
Carter começaram por reformular a astrologia, achando -a útil para a 
compreensão da nossa psique, personalidade, carácter e qualidades 
inatas. O tom afastou -se do fatalismo e do moralismo historicamente 
presentes na astrologia, rumo a um entendimento espiritual e psico-
lógico mais sofisticado. A ideia de que temos livre -arbítrio, de que 
a vida e a personalidade são fluidas e mutáveis, tornou -se a pedra 
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angular da astrologia contemporânea. Passou a ser reconhecida como 
um poderoso método de autodescoberta.

Carl Jung, o prestigiado criador da psicologia analítica, deu 
também um grande contributo para o ressurgimento e reformulação 
da astrologia. Muito do seu entendimento psicológico foi extraído 
dos seus estudos astrológicos. Numa carta a Sigmund Freud, de 1911, 
escreveu:

De momento, estou a estudar astrologia, que parece indispensável 
a um correto entendimento da mitologia. Há coisas estranhas e pro-
digiosas nestas terras de escuridão. Por favor, não se preocupe com 
as minhas divagações por estas infinitudes. Regressarei carregado 
com um rico espólio para o nosso conhecimento da psique humana.

As explorações de Jung foram frutíferas para a astrologia; aju-
daram a esclarecer a importância dos arquétipos e dos mitos no 
processo de conhecimento e cura da psique. Jung acreditava que os 
símbolos arquetípicos eram a linguagem da alma e que os mapas 
astrais nos davam mapas de quem somos. Jung chegava mesmo a 
olhar para os mapas astrológicos dos pacientes em casos difíceis. 
Numa carta de 1947 ao astrólogo hindu B. V. Raman, Jung 
escreveu:

Em casos de difícil diagnóstico psicológico, normalmente arranjo 
um horóscopo, para ter um ponto de vista adicional de um ângulo 
completamente diferente. Devo dizer que verifiquei frequentemente 
que os dados astrológicos elucidavam certos pontos que, de outro 
modo, teria sido incapaz de compreender.

Eram tão fortes as correlações entre os pacientes e os seus mapas, 
que Jung conseguia perceber melhor as mentes dos seus pacientes 
partindo dos seus mapas astrais do que testemunhando -as em primeira 
mão.

As divagações de Jung pela psicologia, a astrologia e os mitos 
moldaram a astrologia moderna. A astrologia psicológica tornou -se 
o movimento astrológico dominante no século xx, brotando 
da influência de Jung. Até hoje, muitos astrólogos importantes 
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continuam a referir Jung como exemplo de leitura importante para 
os estudos astrológicos.

Numa fase posterior ao século xx, a astrologia sofreu um aumento 
de popularidade durante a revolução cultural dos anos sessenta – 
período em que muitos se interessaram pelas práticas da filosofia 
oriental e sabedoria antiga. Nos anos setenta, a astrologia tornara -se 
parte integral da cultura dominante, com horóscopos a aparecer nos 
grandes jornais e revistas. Nesta altura, a pergunta «Qual é o teu 
signo?» tornou -se parte do nosso vernáculo quotidiano.

Hoje, a astrologia parece ser mais popular do que nunca. Há cerca 
de dez milhões de astrólogos a trabalhar nos Estados Unidos, mais 
de dois milhões de sites que fazem referência à astrologia e um cres-
cente número de universidades a incluí -la nos seus programas. Tendo 
capturado as mentes e os corações de muitos pensadores profundos e 
inteligentes, a astrologia revelou -se uma poderosa ferramenta de 
consciencialização e uma forma sagaz de entender a natureza e a 
psicologia humanas. Os mitos e os arquétipos celestiais mostraram 
ser universais e verdadeiros, tendo ecoado ao longo de milénios.

O cosmos é um vasto corpo vivo, do qual todos somos partes imóveis.
O Sol é um grande coração, cujos batimentos percorrem  

as nossas mais pequenas veias.
A Lua é um grande centro nevrálgico do qual pulsamos para sempre.

Quem sabe o poder que Saturno tem sobre nós ou Vénus?  
Mas é um poder vital, que, requintadamente, ondula por meio  

de nós o tempo todo.

– D. h. lawrence

AS BASES

Os componentes básicos da astrologia necessários para a leitura de 
mapas são os planetas, os signos, as casas e os aspetos. Os planetas 
dizem -nos com que energias humanas estamos a trabalhar; os signos 
revelam -nos de que forma estas energias se manifestam; as casas 
indicam -nos para onde direcionamos estas energias ou a área da vida 
em que as aplicamos; e os aspetos, ou ângulos, mostram -nos de que 
forma estas energias se relacionam umas com as outras.
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Antes de irmos mais longe, é importante entender que cada um 
tem um Sol, uma Lua e um Ascendente, além de oito planetas. 
O mapa astral consiste numa roda do zodíaco dividida em doze casas 
que representam diferentes aspetos da vida – como dinheiro, relações, 
carreira e espiritualidade. Os planetas caem em vários graus no mapa, 
cada um numa casa diferente. A Terra está sempre implícita no centro 
do nosso mapa e a orientação dos planetas nos 360º da roda do zodíaco 
representa as suas posições relativamente à Terra.

O primeiro passo para interagir com este livro é arranjar uma cópia 
do seu mapa astral. Há muitos sites que geram mapas gratuitos, se 
introduzir a sua data, hora e local de nascimento. O melhor site para 
isto é o astro.com. Assim que tiver uma cópia do seu mapa e souber 
em que signos estão os seus planetas, poderá começar a embrenhar-
-se neste livro, procurando o significado de cada um dos seus 
posicionamentos.

Na página seguinte, está o exemplo de um mapa astral, para que 
possa ficar com uma ideia. Neste momento, podem parecer -lhe linhas 
aleatórias e símbolos indecifráveis, porém, quando terminar este livro, 
terá as ferramentas necessárias para interpretar o seu significado. 
Conseguirá entender a linguagem da astrologia – de símbolos, ângulos 
e mitos. E poderá aplicar este conhecimento em si, nos outros e em 
quem estiver interessado em saber mais. Lembre -se de que o estudo 
da astrologia é interminável e contínuo. Podíamos passar a vida inteira 
a estudar astrologia e, mesmo assim, encontrar mais para aprender – 
com um sem -número de perspetivas, métodos e descobertas que 
continuam a aprimorar o nosso entendimento.


