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INTRODUÇÃO 

 

Olá! O meu nome é João Medeiros. 

O meu objetivo, neste ebook, é de proporcionar-lhe uma síntese do que 

podem ser as suas maiores aprendizagens nesta vida, à luz do seu Mapa 

Estratégico pessoal - a carta astrológica - de forma completamente 

gratuita. 

Quando falo em mantras, aprendizagens ou metas refiro-me a atitudes que 

devem ser experimentadas a cada dia, com prazer. 

Essas atitudes farão de nós pessoas em melhoria constante, e com 

satisfação crescente nas diversas áreas da vida. 

A estes mantras podemos designar como o seu Propósito de Vida 

Pessoal. 

Ao escrever, ler ou verbalizar diariamente “Os 7 Mantras de Consciência” 

associados ao seu propósito de vida e talentos começará a abrir espaço 

na sua consciência para vivê-los mais concretamente no dia-a-dia. 

Mas não basta apenas ler as frases: há que agir em conformidade com as 

que mais ressoam em si. 

Na verdade, podíamos chamar a este texto as “Metas de Consciência”. 

Porque às metas correspondem palavras, mantras, frases que definem 

esses comportamentos que viemos aperfeiçoar ou desenvolver. 

Portanto, desejo que se inspire, repita os mantras e ganhe mais energia 

para agir em conformidade com a sua nova mentalidade. 

Obrigado por ter confiado nesta mensagem! 
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OS 7 FATORES CHAVE 

Tudo o que precisa é saber os seus dados de nascimento – dia, mês, ano, 

cidade e hora tão exata quanto possível – para identificar no seu mapa 

individual as metas representadas por: 

SOL, LUA, SATURNO e ASCENDENTE 

A posição destes mesmos indicadores no seu diagrama de nascimento 

define, segundo a Astrologia Psicológica, cerca de 80 % da sua 

aprendizagem evolutiva, realização e felicidade. Também estão 

associados a talentos e a áreas específicas de trabalho. 

Não entrarei em detalhes técnicos sobre a constituição exata e 

funcionamento do horóscopo. Para isso, recomendo-lhe o meu livro A 

Carta - Astrologia Psicológica. 

Aqui, o meu foco é ajudá-lo a trazer à consciência de forma simples esses 

fatores, que correspondem a atitudes diárias, e que podem ser integradas 

com ajudas das métricas ou mantras aqui fornecidos. 

Em concreto, estes 4 fatores estarão desdobrados em 7 aprendizagens 

fundamentais na sua vida inteira que corresponderão a um máximo de 7 

conjuntos de mantras específicos. 

Esses 7 conjuntos podem ser verbalizados, por exemplo, num passo de 

um conjunto por dia.  

Antes de entrar na definição dos seus mantras pessoais, esta é a minha 

sugestão para a sua mentalização: 

(1) Domingo: Ler/ escrever/ verbalizar os Mantras da Casa do seu 

SOL (idealmente durante o dia) 

(2) Segunda-feira: Mantras da Casa da sua LUA                          

 (idealmente durante o dia) 

(3) Terça-feira: Mantras da Casa do seu SATURNO  

(idealmente durante a noite) 

(4) Quarta-feira: Mantras do Signo do seu SOL  

(idealmente durante a noite) 

(5) Quinta-feira: Mantras do Signo da sua LUA  

(idealmente durante a noite) 

(6) Sexta-feira: Mantras do seu Signo ASCENDENTE (dia ou noite) 

(7) Sábado: Mantras do Signo do seu SATURNO  

(idealmente durante o dia) 
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Esta ordem não é arbitrária porque, segundo a Astrologia antiga, cada dia 

e cada noite da semana estão mais ligadas a determinado astro. E por isso 

o domingo – Sunday – é o dia do Sol. Mas a noite de quarta-feira também 

está tradicionalmente associada ao Sol. 

Estes mantras devem ser repetidos, pelo menos, durante 4 semanas 

seguidas (28 dias) até provocarem uma alteração significativa no seu 

subconsciente. 

A leitura, mentalização e/ou escrita de cada conjunto de mantras deve 

demorar pelo menos 2 minutos e ser feito pausadamente. Idealmente, o 

exercício diário deveria durar cerca de 5 a 10 minutos de meditação sobre 

o mesmo. 

Mas vejamos então o que significam estes conceitos -  o Sol, Lua, Saturno 

e Ascendente - a que correspondem as Casas e os Signos e quais são os 

mantras. 

 

O SOL  

 

 

 

Na Astrologia, o Sol representa a nossa força nuclear e o centro em torno 

do qual gira a nossa vida. 

Dos fatores astrológicos aqui referidos é o mais fácil de ser alcançado. É 

também o objetivo prioritário a atingir uma plenitude satisfatória, uma vez 

que alimenta a realização de todas as outras metas. 

Assim, se o seu Sol estiver numa área de amizade, por exemplo, o cultivo 

da vida social e do contacto com amigos será a alavanca fundamental que 

permitirá o crescimento de tudo o resto: profissão, amor, família, 

espiritualidade, etc.. 

Se, além disso, estiver localizado num signo emotivo, como por exemplo 

Caranguejo, é também a força da sua intuição e capacidade afetiva um 

dos seus maiores dons. 

O Sol é o principal indicador de Felicidade no nosso mapa e o maior 

gerador de recursos – materiais, emocionais e mentais. 
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Deve, portanto, estar bastante ativo. É o ponto forte que ajudará com 

confiança na resolução das outras metas mais desafiantes que 

correspondem à Lua e a Saturno ou o próprio signo Ascendente. 

 

O SOL NAS CASAS 

Em conformidade com a sua hora de nascimento, terá nascido com o Sol 

apontado para uma direção cardeal. Por exemplo, Oeste se nasceu ao fim 

da tarde. Ou Norte se nasceu perto da meia-noite. 

Na Astrologia, dividimos a esfera celeste em 12 fatias às quais chamamos 

Casas. Assim, por exemplo, o ponto Este ou Oriente, chama-se 

Ascendente – e os 30 graus que se seguem, a Casa 1. 

As Casas são as tais áreas e metas de aprendizagem. A área do Sol 

corresponde a uma área onde podemos ser excecionalmente bons ou 

felizes. 

Por exemplo, se tiver nascido perto do meio-dia terá o Sol na Casa 10 – 

correspondente à exposição pública e carreira – pelo que poderá sentir-se 

bastante compensado nesses contextos. 

Esse, pelo menos, será o objetivo principal de consciência que permitirá 

uma gestão mais fácil de todos os restantes temas ou objetivos.  

 

 

Neste diagrama, tem uma representação básica do Sol nas Casas, 

dependendo da hora de nascimento. Assim, por exemplo, se tiver nascido 

entre as 21h e as 23, há uma enorme probabilidade de ter o seu Sol na 
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Casa 5. Essa área está associada a lazer, crianças, namoro, diversão, arte 

e espetáculos.  

A Casa 2, por exemplo, está ligada a talentos pessoais e resultados 

materiais conseguidos a partir dos mesmos. Se tiver nascido entre as 3h 

e 5h da manhã, terá provavelmente o Sol nessa área. 

Cada Casa tem um significado diferente.  

Para ter uma certeza absoluta da posição do seu Sol, Lua e Saturno 

deverá calcular o seu mapa astrológico gratuitamente no website 

www.astro.com (damos instruções detalhadas no fim). 

Lembramos que este é apenas um esquema médio, que não reflete todas 

as latitudes geográficas nem fases do ano com exatidão 

Para além do Sol, outros astros estarão localizados noutras Casas no 

momento do nosso nascimento. 

Por exemplo, se nascemos na Lua Cheia a Lua estará na Casa 

exatamente oposta à do Sol. Se nascemos na Lua Nova, ambos estarão 

na mesma Casa. E, portanto, essa área estará duplamente reforçada 

como objetivo evolutivo. 

E o mesmo se passa para outros astros como Saturno, cuja Casa pode 

coincidir ou não com as Casas do Sol e da Lua.   

Essas posições correspondem, em minha opinião, a grandes chaves do 

nosso percurso evolutivo. 

São posições altamente individualizadas porque estão inteiramente 

dependentes da nossa hora de nascimento. Por vezes, basta que 

tenhamos nascido cerca de 30 minutos depois para que o nosso Sol ou 

Lua já estejam noutra Casa e, por consequência, noutra área de vida. 
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O SOL NOS SIGNOS 

Enquanto a posição do nosso Sol à nascença, por Casa, está associado 

ao ciclo da rotação da Terra em torno do Sol – o movimento das 24 horas 

– a posição do Sol no Zodíaco Tropical (a roda dos Signos) está associada 

ao movimento de translação da Terra – os 365 dias do ano. 

Assim, os astrólogos dividiram o círculo aparente de movimento do Sol nos 

céus ao longo do ano – a eclíptica – em 12 setores, os chamados signos. 

Enquanto as Casas estão associadas a áreas de vida, relativamente 

concretas no dia-a-dia, os Signos representam comportamentos, energias, 

atitudes e predisposições psicológicas. 

Numa metáfora, é como se todo o mapa estratégico fosse como um 

palácio. As Casas são as divisões do palácio. Os Signos são as 

atmosferas, decoração e ambiente em cada divisão. 

Por exemplo, podermos ter Capricórnio na Casa 8 que corresponde a algo 

como termos mobília antiga, de madeira escura, e objetos dos avós no 

quarto do próprio casal. 

Muito já se falou na cultura popular sobre os comportamentos associados 

aos 12 signos. Para mais detalhes, recomendamos de novo o livro A 

CARTA – Astrologia Psicológica. 

Para efeitos deste Ebook os mantras dos signos, mais à frente, serão 

suficientes para o entendimento do comportamento associado a cada 

signo e como potenciá-lo no que tem de melhor. 

A posição do Sol, de acordo com o dia e estação do ano, está associado 

a determinado Signo. O que as pessoas desconhecem é que os restantes 

astros também estão espalhados pelo Zodíaco e que, portanto, 

tecnicamente somos de vários signos. 

Através de observações astronómicas, tabelas e programas de 

computador conseguimos saber em que signos estão localizados, para 

além do Sol, outros pontos essenciais do mapa estratégico como a Lua, 

Saturno e o Ascendente. 
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-  A LUA 

 

 

 

 

 A Lua espelha a luz do Sol e é, portanto, secundária em relação a este na 

sua luminosidade. Representa uma capacidade para brilharmos de forma 

mais indireta, por exemplo, apoiando os outros na sua própria realização. 

É por isso, natural, que esteja associada ao princípio da Mãe – afetuosa e 

nutridora – por contraste com o Pai herói, o Sol. 

No mapa de nascimento, a posição da Lua retrata uma área onde 

atingimos uma grande realização através da capacidade de dar, escutar e 

apoiar os outros. 

A Lua é mais insegura e instável que o Sol e, por isso, é natural que 

demoremos mais tempo a atingir um alto grau de confiança na área /Casa/ 

Meta onde está colocada.  
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Como conseguimos dar aos outros – Lua – sem termos a nossa própria 

autossuficiência energética – Sol? 

Na verdade, a Lua é um princípio cíclico e flutuante e, por conseguinte, 

não vale a pena sermos rígidos nas metas associadas a este astro.  

Há que aceitar, tal como as marés, que há marés altas que se seguem às 

marés baixas e que as duas são importantes para uma aprendizagem 

plena. 

A Casa onde está a Lua representa também uma meta de vida, que 

começamos a realizar abundantemente na medida em que consigamos 

pôr o Sol a funcionar. 

Essa realização é mais criativa do que constante, dependendo da nossa 

capacidade de intuir, de escutar o nosso íntimo e de sentir os outros. 

O signo da nossa Lua, por sua vez, representa um comportamento 

instintivo e de segurança que desenvolvemos desde crianças. É também 

um talento, um faro, um instinto forte que temos ao nosso dispor. 

 

-  SATURNO 

 

 

 

 

 

Se o Sol representa qualidades e uma área onde nos podemos sentir 

facilmente medalha de Ouro (Campeão), e a Lua a medalha de Prata (ou 

a mulher do Campeão), Saturno é muitas vezes sentido como o Chumbo, 

ou seja, a principal falha. 

Em termos de aprendizagem de vida é a mais profunda e determinante 

para uma vida totalmente realizada, em especial, no plano material. 

Muitas vezes, tendemos a viver a área de Saturno de modo 

excessivamente rígido e controlador. É normal uma atitude teimosa e 

autoritária na Casa e Signos de Saturno ou então uma fuga total, por medo 

do ridículo ou do fracasso. 
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Se estivermos a viver bem o nosso Saturno, sem os tais excessos de 

rigidez ou de medo, estaremos certamente a cumprir os mais altos 

objetivos de aprendizagem na nossa vida. 

É a meta mais complexa em termos de facilidade de realização mas a 

número 1 em termos de importância para a construção da nossa 

personalidade. 

O caminho de Saturno é lento e, por vezes, solitário. Na verdade, ele 

representa o princípio do patinho feio que vira cisne. Da reprovação 

sucessiva obriga-nos a sermos persistentes para atingirmos o chamado 

“sucesso” indestrutível. 

Se nada mais quiser estudar em Astrologia, a minha sugestão é conhecer 

qual a área de vida (Casa e Signo) onde tem Saturno. 

 Conhecer os respetivos mantras ou métricas pode ser de uma ajuda 

tremenda para a resolução diária desses desafios que constituem a sua 

maior oportunidade de evolução na vida, segundo a Astrologia 

Psicológica. 

As principais funções do Sol e da Lua são a sustentação de índices de 

confiança tais que nos permitam viver saudavelmente o nosso Saturno. 

No limite, a área onde temos Saturno poderá ultrapassar largamente em 

poder todas as outras representando o nosso lado imperador, em poder 

máximo. 

Porém, antes dos 29 anos, idade em que este astro retorna à sua posição 

original dificilmente conseguimos um estado de grande satisfação nas 

metas de Saturno. 

É o trabalho de uma vida que se constrói diariamente com o apoio 

essencial do Sol e da Lua e também com o Signo Ascendente, o nosso 

propósito e dom mais individualizado. 

 

-  O ASCENDENTE 

 

 

Ao contrário de Sol, Lua e Saturno o Ascendente não é um astro. 

Corresponde antes a um direção cardeal, o Leste, local onde se levantam 

os planetas no horizonte, a cada dia. 

ASC 
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O Ascendente é a linha de começo da Casa mais importante do horóscopo 

ou mapa estratégico: a Casa 1. 

Localizado nessa direção, dependendo da hora de nascimento, 

poderemos ter apontado determinado Signo do Zodíaco, que vai mudando 

a cada 2 horas, em média. 

Daí que, para identificação do Ascendente seja essencial saber-se a hora 

de nascimento como rigor.  

O Ascendente representa atributos físicos como a estatura, cor de pele, 

cabelo, formato do rosto ou tipo de olhar. Mas além disso representa a 

missão individual que viemos desempenhar, isto é, áreas de vida que 

escolhemos, dons que temos e que nos tornam muito individualizados e 

diferentes dos outros. 

Assim é natural, por exemplo, que um Ascendente Leão corresponda a 

alguém alto, bonito e com cabelo farto e que, as circunstâncias da vida ou 

vontade pessoal tenham levado o indivíduo para áreas de espetáculo, 

desporto, política ou música. 

As qualidades comportamentais e áreas vocacionais representadas pelo 

nosso Signo Ascendente são fundamentais para haver um fio condutor 

estruturado no desenvolvimento de Sol, Lua e Saturno. 

Por outras palavras, é como se o Ascendente representasse o título do 

grande filme da nossa vida, o grande cenário e os astros sejam os atores 

desse mesmo filme, com papéis distintos. É como um pano de fundo 

fundamental. 

 O Sol é, de certo modo, o herói – qualidades nas quais acreditamos com 

alguma facilidade – enquanto Saturno pode ser considerado inicialmente 

como o vilão – desafios árduos e que nos assustam. Porém, com o tempo, 

esses desafios são os nossos grandes mestres. O objetivo final é que haja 

uma franca cooperação entre Sol, Saturno e Lua. 
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-  OS MANTRAS 

 

Apresentámos de forma sucinta os astros principais - Sol, Lua e Saturno -  

e o signo Ascendente. 

Autênticos tratados podem ser escritos sobre qualquer destes astros. O 

nosso objetivo neste texto é simplificar a linguagem para aqueles que 

começam a dar os primeiros passos ou para os que só pretendem saber 

o essencial, de forma rápida, para as suas vidas. 

A leitura de um mapa astrológico é bem mais complexa, precisa e subtil. 

Mas se tivermos que sintetizá-la nas suas bases principais, este é um bom 

princípio. 

O que sugerimos, caso ainda não tenha o seu mapa é que o calcule 

seguindo as instruções do anexo apresentado no fim. 

Após saber então quais as Casas e Signos onde estavam colocados o Sol, 

Lua e Saturno no momento do nascimento, bem como qual o signo 

Ascendente, terá uma base muito boa para reconhecer e definir métricas 

que o ajudem: os 7 Mantras de Consciência. 

Conforme explicado no início, o foco nos mantras durante 28 dias (7 dias 

vezes 4 vezes), com um conjunto por dia, ajudará seguramente a criar no 

inconsciente uma maior predisposição para as ações correspondentes.  

(1) Domingo: Ler/ escrever/ verbalizar os Mantras da Casa do seu 

SOL (idealmente durante o dia) 

(2) Segunda-feira: Mantras da Casa da sua LUA                          

 (idealmente durante o dia) 

(3) Terça-feira: Mantras da Casa do seu SATURNO  

(idealmente durante a noite) 

(4) Quarta-feira: Mantras do Signo do seu SOL  

(idealmente durante a noite) 

(5) Quinta-feira: Mantras do Signo da sua LUA  

(idealmente durante a noite) 

(6) Sexta-feira: Mantras do seu Signo ASCENDENTE (dia ou noite) 

(7) Sábado: Mantras do Signo do seu SATURNO  

(idealmente durante o dia) 

Por outras palavras, essa realidade ficará mais fácil, porque o foco é maior. 

Idealmente, deve criar metas mais claras e definidas no tempo. Para cada 

Casa, damos também o exemplo de uma tarefa objetiva. 
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Pode acontecer que alguns astros estejam na mesma Casa ou Signo. 

Nesse caso, deve repetir esses mesmos mantras nos dias da semana a 

eles associados. 

Cabe-lhe a si definir e comprometer-se com as suas metas mais 

particulares, ajudadas pela consciência dos temas profundos que lhe 

estão associados. 

Obrigado e seja feliz! 
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CASA 1 

META: Individualidade e Independência 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 1: 

 

“Eu confio em mim e assumo a minha vontade.” 

“Eu tenho um corpo fantástico, faço exercício e cuido de mim.” 

“Eu sou livre, dependo apenas de mim e decido a minha vida.” 

“Eu consigo o que quero e sou um líder.” 

“Eu reconheço a minha divindade e individualidade.” 

“Eu tenho uma personalidade própria, forte e única.” 

“Eu sou Eu.” 

Ação Exemplo: praticar 1h de natação 3 vezes por semana. 

 

CASA 2 

META: Cofre e Capacidades 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 2: 

 

 “Eu reconheço as minhas capacidades e imensos recursos.” 

“Eu gosto de mim, sou um baú de talentos e sinto-me seguro.” 

“Eu sinto-me estável, sempre próspero e crio grande património.” 

“Mereço ter dinheiro e o meu talento pessoal é abundantemente 

recompensado.” 

“A segurança vem, se apostar em mim e me amar cada vez mais.” 

“Eu sei gerir as minhas finanças, poupar dinheiro e acumular fortuna, 

pelos frutos naturais das minhas capacidades.” 

“Eu sou um Tesouro.” 

Acção Exemplo: poupar X Euros por mês, colocando-os numa conta à 

parte. 
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CASA 3 

META: Comunicação e Circulação 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 3: 

 

 “Eu falo com clareza, inteligência e sentido prático.” 

“Eu tenho grande capacidade de aprendizagem e de divulgação.” 

“Eu vivo na realidade e interajo com as pessoas mais próximas de mim.” 

“Eu canto, escrevo e falo para o mundo.” 

“Eu estou sempre em movimento, sei várias línguas e sou realista.” 

“Eu sou uma pessoa atenta, curiosa e comunicativa.” 

“Eu sou a Voz.” 

Ação Exemplo: frequentar 1 curso de línguas, 1 vez por semestre. 

 

CASA 4 

META: Fundação e Família 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 4: 

 

 “Eu consigo construir laços familiares profundos e de grande amor.” 

“Eu resolvo as minhas questões de infância e sou um Pai/ Mãe.” 

“Eu sou hospitaleiro, sou adorado pelos meus e tenho uma casa 

espetacular.” 

“Eu valorizo as tradições, as minhas origens e faço do passado um 

património.” 

“Eu sou fundador da família, de dinastias e de grupos sociais.” 

“Eu perdoo a minha família, aceito-a como é e sou grato ao meu Pai.” 

“Eu sou o Pai/Mãe.” 

Ação Exemplo: reunir toda a família num almoço, uma vez por mês. 
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CASA 5 

META: Liberdade e Lazer 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 5: 

  

“Eu sinto-me livre, vivo numa aventura e sou plenamente feliz.” 

“A minha vida sexual é absolutamente fabulosa e sinto-me muito 

desejado.” 

“O lazer, a arte e o desporto fazem parte de mim.” 

“Eu deixei de me preocupar, vivo em puro prazer e dou grandes 

gargalhadas.” 

“Eu encanto-me todos os dias e mereço viver uma juventude eterna.” 

“Eu vivo em paixão intensa e as crianças fazem parte da minha vida.” 

“Eu sou o Êxtase.” 

Ação Exemplo: aprender e contar uma anedota nova todos os dias. 

 

CASA 6 

META: Serviço e Saúde 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 6: 

 

 “Eu sinto-me puro e saudável, em todas as áreas da minha vida.” 

“Eu trabalho no que gosto e sou extremamente competente.” 

“Todos os sintomas do corpo são convites para a minha evolução 

pessoal.” 

“Sou útil aos outros, único e especialista no meu trabalho.” 

“Eu ultrapassei todos os meus complexos e confio na minha mestria.” 

“As regras e os hábitos são prazerosos e servem para me sentir mais 

perfeito,  saudável e dono da minha vida.” 

“Eu sou Saúde.” 

Ação Exemplo: fazer jejum durante 1 dia por semana. 
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CASA 7 

META: Parcerias e Projeções 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 7: 

“Eu desenvolvo relações de grande confiança, diálogo e alegria.” 

“Eu conheço o outro tão bem como a mim mesmo.” 

“Eu confio no amor e adoro conhecer pessoas novas, cada vez mais.” 

“Eu sou tolerante, amigo, respeito os outros e sei fazer-me respeitar.” 

“O que admiro no outro é o que eu também sou.” 

“Estar comprometido é ser maior do que um, ter apoio e ser amado, 

mantendo a individualidade.” 

“Eu sou Amor.” 

Ação Exemplo: conhecer uma pessoa nova por quinzena e propor uma 

atividade ou projeto em conjunto (incluem-se propostas profissionais). 

 

CASA 8 

META: Intimidade e Intensidade 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 8: 

 

 “Eu confio no outro, sei partilhar a minha vida e vivo em paixão.” 

“Não me importa a posse ou estabilidade; interessa-me apenas dar e 

amar.” 

“Quanto mais dou, mais recebo; não controlo nem sou controlado.” 

“Eu tenho toda a atenção que preciso do meu companheiro.” 

“O dinheiro vai e vem; para ganhar, por vezes, preciso de pedir 

emprestado.” 

“Mais importante do que os outros pensam de mim, é a minha 

sinceridade.” 

“Eu sou Dádiva.” 

Ação Exemplo: durante 1 dia por semana fazer tudo o que o cônjuge 

pedir, em prol da confiança do casal. 
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CASA 9 

META: Estudo e Estrangeiro 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 9: 

“Eu acredito em mim e construo um futuro.” 

“Eu estudo, ensino e viajo.” 

“Eu tenho princípios de tanta firmeza como tolerância.” 

“Eu sinto-me respeitado intelectual e socialmente.” 

“O meu pensamento é altamente criativo e manifesta-se em obras 

práticas.” 

“Eu penso, investigo, concebo e crio novas realidades para o mundo.” 

“Eu sou Fé.” 

Ação Exemplo: fazer uma viagem de 7 dias por quadrimestre. 

 

CASA 10 

META: Profissão e Poder 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 10:  

“Eu assumo claramente os meus grandes objetivos, desafios e ambição.” 

“Eu apresento-me publicamente, gosto do palco e sou reconhecido.” 

“O sucesso é uma consequência natural e fácil da minha forma de ser.” 

“Estou liberto da vontade e da condição da minha mãe; eu sou grato e 

realizo-me por vontade própria.” 

“Eu lido bem com a autoridade e sei exercer bem a minha autoridade.” 

“Eu construo uma vida plena, como uma árvore cheia de frutos para o 

mundo.” 

“Eu sou Sucesso.” 

Ação Exemplo: fazer uma apresentação pública ou profissional de 1 hora, 

1 vez a cada 2 meses. 
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CASA 11 

META: Comunidade e Casamento 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 11: 

 

“Eu sou aceite pela sociedade, tal como sou, e tenho grandes amigos.” 

“Eu sou participante ativo na minha comunidade e reúno pessoas 

diferentes.” 

“Eu construo um casamento feliz, estável e socialmente vivo.” 

“Eu sou um grande apoio para os que assumem grandes 

responsabilidades.” 

“Eu gosto de reuniões, de festas e de ambientes sociais.” 

“Eu acredito na sociedade; sou maduro e civicamente ativo.” 

“Eu sou Amizade.” 

Ação Exemplo: organizar uma reunião ou jantar de amigos, uma vez por 

mês, com a presença dos respetivos cônjuges. 

 

CASA 12 

 

META: Silêncio e Salvação 

MANTRAS sugeridos para superação dos desafios da Casa 12: 

“Eu gosto de estar sozinho e alimento-me no contacto com a natureza.” 

“Eu medito e entrego-me ao absoluto Divino.” 

“Eu ultrapassei as minhas questões de abandono; entrego-me agora de 

forma altruísta aos que precisam de ajuda.” 

“Eu sou independente e ninguém depende de mim.” 

“Eu luto por causas sociais e humanitárias.” 

“Eu preciso de refúgios de qualidade e mereço o descanso e as férias.” 

“Eu sou Paz.”  

Ação Exemplo: passar um fim-de-semana por mês na natureza, sozinho, a 

descansar e meditar. 
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SIGNOS 

 

CARNEIRO/ ÁRIES – “O Vulcão” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

“Eu sou Força, Energia e Alegria.”  

“Eu sou sinceridade amorosa.” 

“Eu entrego-me de coração aos desafios do momento.” 

“Eu abro caminhos novos para os outros e para o mundo.” 

“Eu vivo em ação permanente e inteligente.” 

“Eu oiço os outros, com carinho e atenção, sendo eu próprio.”  

“Eu sou verdade, confiança e independência.” 

“Eu sou Coragem.” 

 

 

 
TOURO – “O Jardim” 

Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu construo com segurança o Paraíso na Terra.” 

“Eu sou leal, estável e produtivo.” 

“Eu sou arte, amor, sensualidade e serenidade.” 

“Eu sou flores, beleza e cultivo um jardim para o mundo” 

“O dinheiro abundante é resultado natural dos meus dons e dádiva aos outros.” 

“Eu demoro o meu tempo, ajo com consistência e atinjo grandes resultados.” 

“Eu sou Abundância generosa.” 

 

 

_______________________________________________________________ 

GÉMEOS – “A Brisa” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou leveza e graça.” 

“Eu falo todas as línguas, com todas as pessoas.” 

“Eu sou curioso e inteligente.” 

“Eu sou adaptável e faço contactos pelo mundo.” 

“Eu sou um grande comunicador e intérprete.” 

“Eu sei estar atento e em vários lados ao mesmo tempo.” 

“Eu sou um leque de conhecimentos úteis aos outros.” 

“Eu sou Amizade.” 
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_______________________________________________________________ 

CANCER/ CARANGUEJO – “A Fonte” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou carinho e proteção.” 

“Eu sou criativo, sonhador e intuitivo.” 

“Eu sou sensibilidade adulta.” 

“Eu trago a Magia para o mundo real.” 

“O meu coração é transparente, generoso e solidário.” 

“Eu sou ativo, instintivo e criador.” 

“Amo a minha família e dela cuido.” 

“Amo as crianças, nutro-as e com elas brinco.” 

“Eu sou a Inocência que vê a Verdade.” 

 

 

_______________________________________________________________ 

LEÃO – “A Luz” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou alegre, otimista e confiante.” 

“Eu adoro ser quem sou e quero que os outros sejam felizes.” 

“Eu sou absolutamente lindo.” 

“Eu danço com paixão, amo loucamente e sou uma estrela.” 

“Eu irradio luz, vitalidade, e elogio os outros com sinceridade.” 

“Eu ajo com honra, lealdade e nobreza de espírito.” 

“Eu sou Felicidade.” 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

VIRGEM – “A Areia” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sirvo os outros com competência e sentido prático.” 

“A limpeza, a organização e o trabalho fazem parte da minha vida.” 

“Eu atinjo a perfeição a cada dia, com prazer.” 

“Eu ultrapassei os meus complexos, quero melhorar-me, e aprecio-me no agora.” 

“Eu sei divertir-me nas minhas ocupações e fora delas.” 

“Eu estou sempre a aprender e contribuo com soluções práticas para o mundo.” 

“Os hábitos saudáveis fazem de mim uma pessoa mais alegre e confiante.” 

“Eu sou Dedicação inteligente e independente.” 
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BALANÇA/ LIBRA – “O Arco-Íris” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou harmonia e charme.” 

“Eu falo com clareza e amor, respeitando os outros e sendo eu próprio.” 

“Eu amo a Arte e conhecer pessoas.” 

“Eu decido em consenso, para o bem de todos.” 

“Eu vivo em parcerias e em paz, mantendo a minha individualidade.” 

“Eu sou comunicativo, sociável e elegante no trato.” 

“Eu sou Perfume.” 

 

 

 
ESCORPIÃO – “A Tempestade” 

Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou intenso e apaixonado.” 

“Eu amo os meus, adoro desafios e vivo com profundidade.” 

“Eu sou verdade, segurança e amor.” 

“Eu sei largar o passado, perdoar, e recomeçar tudo em confiança.” 

“Eu dou tudo o que tenho aos outros, sem cobrar.” 

“O sexo e a intimidade com o outro fazem parte da minha essência.” 

“Eu confio em mim e nos outros.” 

“Eu tenho direito á minha privacidade e respeito a dos outros.” 

“Eu sou Poder amoroso que cura.” 

 

 

_______________________________________________________________ 

SAGITARIO – “A Fogueira” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou aventureiro e adoro viajar.” 

“Eu acredito em Deus e realizo milagres com a minha ação.” 

“Eu sou Livre.” 

“Eu rio-me e sorrio para a vida.” 

“Eu sou ético, educado e estudioso.” 

"Adoro debater, sei ouvir e procuro o bem do mundo.” 

“Eu sou Otimismo contagiante.” 
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____________________________________________________________ 

 
CAPRICORNIO – “A Montanha” 

Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou responsabilidade, decisão e pragmatismo.” 

“Eu sou prático e empreendedor.” 

“Eu sou um adulto que sabe rir e brincar, tolerando as fantasias dos outros.” 

“Eu sou uma rocha que sabe amar e abraçar.” 

“Eu sou confiança, tenho objetivos altos e claros.” 

"A disciplina faz parte de mim e o meu objetivo maior é ajudar o mundo.” 

“Eu sou Sucesso.” 

 

_______________________________________________________________ 

AQUÁRIO – “A Neve” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu assumo as minhas diferenças com confiança e em respeito.” 

“Todos os seres humanos são dignos e têm direitos.” 

“Eu sou livre, preciso do meu espaço e viajo para longe.” 

“Eu gosto de conhecer pessoas e ideias diferentes.“ 

“Eu aprecio a ciência moderna e também adoro certas tradições.”   

"Eu sirvo a comunidade com novas soluções.” 

“Eu sou Genialidade.” 

 

_______________________________________________________________ 

PEIXES – “O Mar” 
Frases sugeridas para potenciar a energia deste signo, superando os seus desafios: 

 “Eu sou empatia e devoção incondicional.” 

“Eu sou música, imagem e fé.” 

“Eu medito diariamente e encontro-me no silêncio.” 

“Cada ser tem o seu caminho, em certa altura da vida.” 

 “Ninguém está sozinho. O Espírito de Deus ajuda todos os que nele acreditam. ” 

“Mereço ser amado incondicionalmente.” 

"Sou sensível, intuitivo e profundamente crente.” 

“Eu sou Compaixão inteligente.” 
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ANEXO 

Cálculo Gratuito do Mapa Astrológico 

 

 

 

1. Entrar no site www.astro.com 
2. No lado superior direito, no ecran, selecionar a língua portuguesa no botão 

‘pt’ 
3. Na barra horizontal em cima, clicar na opção Horóscopos Gratuitos. 
4. Desenrole as opções para baixo até encontrar a opção Desenho do 

Mapa, Ascendente. Clique aí. 
5. Das opções disponíveis, escolher Clique aqui para ir para a página de 

inserção de dados (caso não for a primeira vez que faz estes passos, 
poderá aparecer o último mapa que pediu, e então deve escolher 
adicionar uma nova pessoa). 

6. Insira os dados de nascimento (nome, género, dia, mês, ano, hora, país, 
localidade) e clique em continuar. 

7. Já tem a sua Carta astrológica no ecran. No canto superior esquerdo terá 
a indicação do signo solar e signo Ascendente, bem como as posições de 
Saturno e Lua. Para imprimir deve levar o cursor para cima do desenho e 
clicar. 

8. Ao abrir o mapa no ecran inteiro, pode agora configurar para caber numa 
folha A4 (caso contrário, poderá ficar mais pequeno). Na barra superior, 
à esquerda, clique em Ficheiro e escolha a opção Pré-visualizar a 
impressão (caso o seu pc esteja configurado em português). 

9. Ajuste as medidas que pretende, na barra horizontal superior, clicando em 
horizontal e escolhendo a escala.  

10.  Na mesma barra, clicar em Imprimir (e depois Ok). Parabéns, tem o seu 
mapa astrológico nas suas mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astro.com/
http://www.astro.com/cgi/ade.cgi?ract=xx687474703a2f2f7777772e617374726f2e636f6d2f6367692f63686172742e6367693f72733d333b627479703d773267773b6c616e673d703b6369643d6c693166696c654145323244392d7531333735313836343531&lang=p&cid=li1fileAE22D9-u1375186451&rs=3&btyp=w2gw
http://www.astro.com/cgi/ade.cgi?ract=xx687474703a2f2f7777772e617374726f2e636f6d2f6367692f63686172742e6367693f72733d333b627479703d773267773b6c616e673d703b6369643d6c693166696c654145323244392d7531333735313836343531&lang=p&cid=li1fileAE22D9-u1375186451&rs=3&btyp=w2gw
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