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Quem sou eu?

Eu sou a Karina. Canceriana. Legítima filha da Lua. Iniciei os estudos
de Astrologia em 2007 e faço atendimentos astrológicos
profissionalmente desde 2011.
Fiz diversos cursos de formação em Astrologia, mas destaco a
formação (nível Superior) pela escola Urantiam (Rio de Janeiro) com
a astróloga Anna Maria da Costa Ribeiro.
Além do conhecimento em Astrologia, também tenho formações
em Numerologia, Fitoenergética, Meditação, Linguagem do Corpo e
Leis Universais, Ativismo Quântico, Lei da Atração, Frequência
Vibracional e CoCriação da Realidade.
É um prazer receber você aqui. Eu espero que encontre aquilo que veio buscar.
Para saber um pouco mais sobre mim, convido você a visitar o meu site (onde disponibilizo
artigos e aulas gratuitas) e me seguir nas redes sociais, onde podemos trocar ideias de forma
mais rápida e interativa. Todos esses contatos você encontra elencados no final deste
material.
Seja muito bem vindo! ☺
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Quando você olhar para o desenho do seu mapa, você pode ter a impressão de ser algo
meramente gráfico e estático. Lembre-se que o desenho do mapa é apenas uma
representação gráfica, por isso chama “Mapa”. Lembra-se da aula de Geografia? Quando você
estudava o Mapa de um país, ou de um continente. O desenho gráfico serve para estruturar os
dados para que estes dados possam ser analisados e interpretados. Porém este desenho
representa algo vivo, dinâmico (um lugar, uma cidade, um país, um contine nte).
Pois bem, o desenho do seu mapa representa você, as suas energias, as suas configurações
pessoais, seu corpo físicos, seus corpos sutis, todo o seu “conjunto”, todos os seus “dados”, e
quando temos todas as informações unidas dentro de uma única ferramenta é possível
analisar, estudar, conhecer, compreender e interpretar de maneira mais profunda como a vida
acontece em você, como as energias fluem, o que você emana e recebe do Universo, como
você age, entre outras coisas.
Entenda, seu Mapa Natal vive através de você desde a sua primeira respiração e permanece rá
ativo até a sua última respiração nesta vida e desta forma, compreenda o quanto ele é
poderoso, sábio e sagrado.
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Seu Mapa é quântico, multidimensional e está em evolução junto com os demais seres que
estão vivendo aqui na Terra neste momento, incluindo os outros reinos (vegetal, animal e
mineral).
Quanto mais você conhecê-lo, mais consciente você seguirá em sua jornada e terá um maior
poder pessoal disponível para realizar seus planos, metas, propósitos e missões de vida.

Quais são os principais benefícios que o Mapa Natal pode trazer?
Vou elencar aqui alguns benefícios que alcançamos ao conhecer o nosso Mapa Natal, porém
esta lista pode ser muito maior. Deixarei aqui os principais, lembrando sempre que o Mapa é
algo muito pessoal, então não devemos comparar a nossa experiência com a de outras
pessoas.
Maior consciência sobre si, sobre a vida, e sobre o seu processo evolutivo;
Conhecimento sobre suas habilidades e também aquilo em que precisa me lhorar;
Apoio para tomada de decisões de forma mais assertiva e consciente;
Conhecer e compreender melhor os ciclos da sua vida, podendo atuar de maneira mais
consciente em cada ciclo;
Conhecer e compreender melhor as suas missões e propósitos de vida podendo alinhálos com as demais atividades diárias;
Conhecer e compreender melhor a sua maneira de relacionar-se com as pessoas, com
o trabalho e com o mundo;
Conhecer e compreender melhor a sua personalidade, suas crenças e filosofias de vida,
a forma com que você aprende e se expressa no mundo.
Entre outros benefícios... O seu Mapa sempre terá uma surpresa pra você. O seu tesouro e stá
aguardando ser descoberto ou desvendado!
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Então, a minha intenção neste ebook é trazer um pouco dessa “linguagem celeste” para que
você conheça melhor o seu Mapa. Considere como um pré-atendimento, que irá prepará-lo
para a leitura do seu Mapa Natal. Vou te explicar os princípios básicos do funcionamento do
seu mapa para que você possa aproveitar melhor o tempo do atendimento com o (a)
Astrólogo(a) propriamente dito.
Você está preparado para uma aula de “Astrologuês Básico”? Vem comigo! ☺

Conceitos chave e definições para compreensão astrológica

Os ELEMENTOS são a essência de energia da experiência.
Os SIGNOS são os padrões primários de energia e indicam qualidades de experiências
específicas.
Os PLANETAS regulam o fluxo de energia e representam as dimensões da experiência.
As CASAS representam as áreas de experiência onde energias específicas se expressam com
mais facilidade e são encontradas de forma mais direta.
Os ASPECTOS revelam o dinamismo e a intensidade da experiência, bem como a forma de
interação das energias dentro da pessoa.
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Tipos de Mapas Astrológicos
Existem alguns tipos distintos de Mapas Astrológicos. Segue uma breve explicação sobre cada
um deles.

MAPA NATAL:

É o primeiro Mapa a se fazer. Esse mapa traz a configuração celeste no exato momento de se u
nascimento. É um excelente método para o autoconhecimento. Através dele analisamos os
seguintes dados:

Contagem de elementos no mapa – Análise dos elementos do mapa distribuídos nos
04 elementos (TERRA/FOGO/AGUA/AR) e suas respectivas características. Analisa o
tipo de energia que temos “sobrando” ou “faltando” no mapa e o que isso representa.

Retrato Pessoal – Análise de suas características pessoais, dons e talentos,
personalidade, corpo físico, objetivos e metas de vida.

Infância e Adolescência (opcional) – Mostra seu desenvolvimento durante os primeiros
anos de vida.

Missão de Vida – Análise de setores específicos no Mapa que falarão sobre como você
poderá desenvolver a sua missão de vida.

Amor/Relacionamentos – Como você se relaciona, quais são seus desafios neste setor,
qual o tipo de pessoa que você atrai e como tornar seus relacionamentos mais
harmônicos e produtivos.

Previsão – Seleção dos trânsitos mais importantes para os próximos 6 meses (podendo
se estender até 12 meses), perfil de seu momento atual, desafios e fluências e o que
pode ou não deve ser desenvolvido durante este período.
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MAPA DE TRÂNSITOS:

Neste atendimento analisamos e traçamos um perfil de todos os trânsitos pelos quais a pessoa
está passando. Ou seja, é feito o Mapa Natal juntamente com a posição atual dos planetas nas
esferas celeste e são analisados os aspectos que esses planetas estão formando com os
planetas do Mapa Natal.
Os trânsitos são analisados para os próximos 12 meses.
Esse mapa é ideal para quem já fez o Mapa Natal e precisa tomar decisões mais estratégicas
ou realizar mudanças, para escolher os momentos mais propícios e evitar (ou preparar-se)
possíveis imprevistos.

MAPA DA REVOLUÇÃO SOLAR:

Esse mapa geralmente é feito próximo ao aniversário da pessoa, mas não há impedimentos
para realização em outra época. Ele é válido por 12 meses.
Esse atendimento mostra como a pessoa vivenciará o seu ano pessoal, quais serão as energias
para serem usadas durante este período, analisando da seguinte forma:

Qual setor da sua vida será o mais importante durante esse período e dele dependerá
o desenvolvimento dos demais;

Ascendente do ano: De que forma você agirá neste ano. E em qual setor essa energia
encontrará maior fluência para ser usada e bem desenvolvida;

Qual será o setor onde você poderá sentir-se mais frágil e como trabalhar para
minimizar essas possíveis fragilidades;

Força do ano: qual planeta te dará uma força extra para auxiliar você a alcançar suas
metas e objetivos e em qual setor essa força poderá ser melhor desenvolvida;

Aspectos poderosos: Análise de possíveis aspectos de poder e quais setores eles
envolvem.
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MAPA DE SINASTRIA:

Esse mapa traça o estudo de um relacionamento entre duas pessoas. O mais comum é para
relacionamentos de casais, mas também pode ser feito para analisar sociedades,
relacionamentos entre pais e filhos, entre outros.
Esse atendimento mostra primeiramente um perfil resumido dos 2 Mapas Natais
separadamente para só depois uni-los e analisar o mapa conjunto.
Ideal para quem enfrenta problemas nos relacionamentos e precisa harmoniza-lo. Ou deseja
conhecer um pouco mais da dinâmica do relacionamento para deixa-lo não só mais
harmônico, mas também mais produtivo.
Nessa análise a pessoa descobrirá os pontos em comum e como aproveitá-los ao máximo e os
pontos dissonantes que devem ser primeiramente conhecidos para depois serem
trabalhados/superados. Também é feita uma análise dos bens materiais que envolvem as
pessoas e como o dinheiro flui para elas.

MAPA VOCACIONAL:

Esse mapa traça um perfil pessoal para orientação profissional. Ideal para jovens que estão em
busca do primeiro emprego ou de estudos específicos para sua profissão e também para
aqueles profissionais que precisam mudar de área ou mudar de cargo/posição dentro de sua
área de atuação.
Nesse atendimento vamos analisar especificamente as casas que envolvem o trabalho no dia a
dia, a carreira, o status e a posição social da pessoa. Também as casas que envolvem o
dinheiro, os bens materiais e a forma como a pessoa atrai o dinheiro e pode obter a realização
profissional.
Também analisamos as características pessoais que podem ajudar na escolha profissional e os
traços que a pessoa precisa desenvolver para alcançar suas metas e objetivos pessoais e
profissionais.

Como funciona o Mapa Natal
O Mapa que chamamos de Mapa Natal é o Mapa do seu nascimento. Quando você fornece
seus dados de nascimento (dia, mês, ano, horário e cidade), o(a) Astrólogo(a) consegue uma
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“foto do céu” do exato momento em que você nasceu. E é nesta “foto” que estão as suas
configurações astrológicas. Essas configurações interpretadas falarão das suas características
pessoais e de todos os setores da sua vida.
Esse conhecimento tem por objetivo aumentar seu autoconhecimento e expandir seu níve l de
consciência e para aqueles que se familiarizarem com a ciência astrológica, poderá também
ser usado como uma ferramenta para planejamento de vida e/ou tomada de decisões.

Os 12 setores (Casas Astrológicas) do Mapa
O Mapa Astral é dividido em 12 setores que também chamamos de “Casas Astrológicas”. Cada
um desses setores será influenciado pela energia de um ou dois signos (sendo que um deles
terá uma influência maior do que o outro) e poderá também ter a influência de um ou mais
planetas. Caso haja planetas, esse setor ganha uma importância maior (você dará mais
atenção a este setor, ele tomará mais o seu tempo, exigirá maior dedicação) dentro d o Mapa.
Caso não tenha planetas, apenas a energia do signo (e seu elemento) estará atrelada a este
setor.
As Casas representam os setores da nossa vida. Vejamos abaixo um resumo dos principais
aspectos que cada Casa representa:
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CASA 01 – É a casa dos inícios (representa como iniciamos nossos projetos, como damos o
start naquilo que desejamos). Esta Casa vai falar sobre a nossa personalidade e estará “em
construção” durante os primeiros anos de nossa vida. A nossa personalidade não nasce pronta,
conforme vamos crescendo ela vai se moldando e se fortalecendo e isso irá acontecer nesta
Casa com a ajuda do Signo Ascendente.

CASA 02 – É a casa das finanças e dos bens materiais pessoais. Neste setor analisamos como
ganhamos, gastamos, poupamos e investimos os nossos recursos financeiros e materiais. A
capacidade de administração e decisão sobre as finanças e bens materiais que cabem somente
a pessoa.

CASA 03 – É a casa da comunicação e a forma como nos expressamos no mundo. Todo tipo de
expressão (escrita, falada, como nos vestimos, como nos alimentamos, talentos e habilidade s
para trabalhos manuais) é analisado neste setor. Aqui também vemos a nossa primeira
educação (ensino básico), e a forma como buscamos informação. Também representa nossos
irmãos e as viagens de curta distância.

CASA 04 – É a casa da nossa família de origem (nossos pais, avós, tios, primos, irmãos).
Também falará sobre os antepassados (sobre todo o campo familiar de onde viemos). Aqui
podemos analisar nossa relação familiar, é a partir das experiências que temos neste setor que
iremos construir a nossa família. O resultado deste setor influenciará nos relacionamentos
íntimos e também na relação com os filhos (que são vistos em casas específicas).

CASA 05 – É a casa dos prazeres pessoais, de tudo aquilo que fazemos como hobbie, como
passatempo, tudo aquilo que nos diverte e nos traz alegrias. Também é a casa do namoro e
depois que se têm filhos, passa a ser a casa dos filhos. Enquanto são pequenos (e,
consequentemente, mais dependentes), os filhos acabam “mandando” neste se tor ou te ndo
preferência em comparação com nossos prazeres pessoais.
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CASA 06 – É a casa da rotina diária, de como organizamos e nos comportamos no nosso dia a
dia e todo o trabalho que executamos e desenvolvemos diariamente. Também neste setor
vamos analisar a nossa saúde (física, mental, emocional e espiritual).

CASA 07 – É a casa dos relacionamentos íntimos, aquela pessoa com quem dividimos a nossa
intimidade. Aqui vemos o tipo de energia que atraímos nas pessoas com quem nos
relacionamos. Aqui são analisados os relacionados já consolidados.

CASA 08 – É a casa do oculto, daquilo que mantemos em segredo, que não queremos mostrar
para o mundo. Esta casa também é conhecida como a casa da morte (morte nem tanto no
sentido físico, mas os assuntos relacionados com a ideia da morte, da passagem entre o plano
físico e o espiritual), e também pode ser o conceito de morte como “final de um ciclo”. Este
setor também diz respeito aos recursos financeiros do outro (o que pode ser os bens/recursos
do casal, ou ainda os bens/recursos oriundos de sociedades), também pode se referir a
heranças familiares.

CASA 09 – É a casa das nossas crenças e filosofias de vida. Aqui desenvolvemos a fé, a
espiritualidade e a forma como escolhemos ver o mundo. Este setor também está associado ao
conhecimento que adquirimos em nível superior, aquele conhecimento mais profundo,
especializado. Esta casa também analisa as viagens de longa distancia, onde temos a
possibilidade de conhecer novas culturas.

CASA 10 – É a casa do status social que construímos e alcançamos na vida, resultado de todo
trabalho que desenvolvemos para o mundo. Está associada à carreira, missão e propósito de
vida. Aqui podemos compreender qual a visão o mundo tem sobre nós, ou quem somos nós
para o mundo, ou ainda o que é esperado de nós.

CASA 11 – É a casa dos amigos e de todos os grupos que você pertença ou frequente. Tudo
aquilo que desenvolvemos em conjunto com as outras pessoas, como nos comportamos
quando estamos trabalhando em grupo/equipe.
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CASA 12 – É a casa do inconsciente. Também podemos analisar neste setor a nossa capacidade
de doar-se para o próximo sem esperar nada em troca, quando fazemos o bem sem olhar a
quem.

Contagem dos Elementos
A primeira análise que podemos fazer num Mapa Natal é uma contagem dos elementos do
mapa (Pontos importantes e planetas) nos signos em que estão, dividindo pelos elementos
(TERRA/FOGO/AGUA/AR). Dessa forma podemos analisar se temos energia de sobra de algum
elemento, ou o contrário, se temos a falta de algum elemento.
Tanto a sobra quanto a falta de determinado elemento irá influenciar em nosso
comportamento. Sendo que, a energia que eu tenho em excesso precisa ser direcionada e
gasta em alguma atividade e a energia que eu não tenho precisará ser vivenciada através do
relacionamento com outras pessoas.
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Tríade Sagrada – SOL/LUA/ASC
Temos em nosso Mapa Natal três pontos que são importantíssimos e juntos eles formam o
que podemos chamar de “Tríade Sagrada”. Esses três aspectos funcionam em conjunto e é
importante saber tanto suas características individuais, como também como se combinam
para funcionarem conjuntamente.
O SOL representa nosso EU mais verdadeiro, podemos chamar também de EU INTERIOR, ele
fala sobre nossos desejos mais profundos, quem somos e o que queremos de verdade
desenvolver nesta vida. Também representa o relacionamento com os homens em nossa vida
(a energia Yang, masculina).
A LUA representa nossas EMOÇÔES, como nos expressamos emocionalmente. Também
representa a nossa CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE à mudanças. E também representa o
relacionamento com as mulheres em nossa vida (a energia Yin, feminina).
E o ASCENDENTE representa primeiro a nossa CAPACIDADE DE ABRIR CAMINHOS na vida, pois
foi esta força que usamos para nascer neste planeta. Representa também a nossa
PERSONALIDADE, que não nasce pronta, nossa tarefa é justamente ir aos poucos construindo
essa personalidade, moldando, e deixando ela mais forte, presente e significativa em nossa
vida.
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Para entender melhor os próximos itens, vou colocar aqui uma definição básica para cada
signo do zodíaco. Lembrando que temos todos os signos em nosso Mapa Natal. Somos o
zodíaco completo e recebemos influência de todos os signos, porém alguns irão se destacar
mais de acordo com o posicionamento dos planetas e distribuição nas casas astrológicas.

ÁRIES – Este signo carrega em si uma energia de força, de coragem, de
empreendedorismo e poder de iniciativa. Precisa tomar cuidado com
a impaciência e para que toda essa energia não se transforme em
“Fogo de palha”, também possui tendência para procrastinar e não
terminar aquilo que começa.

TOURO – Este signo carrega em si uma energia de estabilidade, de
confiabilidade, de paciência e firmeza trazendo convicção daquilo que
se deseja alcançar, pois cria raízes e estruturas sólidas. Precisa tomar
cuidado com a teimosia, com a tendência a se apegar demais às coisas,
e a dificuldade para aceitar o novo.

GÊMEOS – Este signo carrega em si uma energia de versatilidade,
adaptabilidade trazendo um lado muito comunicativo, expressandose com facilidade, mentalidade aberta, muito inteligente e jovial.
Precisa tomar cuidado para não ficar muito superficial e evasivo em
seus conceitos, mudando de ideia muito rapidamente e com
dificuldade para tomar decisões.

CÂNCER – Este signo carrega em si uma energia de proteção, apego às
tradições, cuidar da família mantendo a sensibilidade, a boa memória e
a intuição aguçadas. Precisa tomar cuidado com a instabilidade
emocional, e a capacidade de manipular as pessoas.
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LEÃO – Este signo carrega em si uma energia de individualidade, de
liderança, de criatividade, de força, brilho e generosidade. Precisa
tomar cuidado com a tendência de querer mandar em todo mundo,
com o egocentrismo, com a dificuldade de lidar com críticas e
questionamentos.

VIRGEM – Este signo carrega em si uma energia de disciplina,
organização, detalhista voltado para a realização do trabalho. Precisa
tomar cuidado com o excesso de críticas, excesso de análise e o
perfeccionismo.

LIBRA – Este signo carrega em si uma energia de diplomacia, pacifista
e harmonização. Gosta de tudo que é belo, artístico, capacidade de
fazer boas combinações e um senso de justiça muito aguçado.
Precisa tomar cuidado com excesso de dúvidas e incertezas,
tendência a sempre ficar “em cima do muro” diante das situações.

ESCORPIÃO – Este signo carrega em si uma energia de intensidade e
profundidade, força transformadora, consegue se desapegar, se
reciclar e se transmutar com facilidade, possui um magnetismo muito
poderoso. Precisa tomar cuidado, pois tende a guardar rancor, ser
ciumento e controlador em excesso.

SAGITÁRIO – Este signo carrega em si uma energia de alegria,
otimismo, exploradora e aventureira, visionária, pensa grande, são
expansivos, sinceros em demasia, gostam de comemorar a vida.
Precisa tomar cuidado com a tendência para o drama e o exagero,
também podem tornar-se briguentos, fanáticos que defendem a
própria razão.
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CAPRICÓRNIO – Este signo carrega em si uma energia de disciplina e
organização voltados para administrar bens e construir de estruturas de
vida. Também voltado para o social, relaciona-se com facilidade. Precisa
tomar cuidado com a desconfiança e economia em demais e a
tendência a ser ranzinza e rabugento.

AQUÁRIO – Este signo carrega em si uma energia de humanitarismo,
destaca-se em trabalhos em grupo em prol do bem estar coletivo.
Possui uma visão científica, voltada para a pesquisa, interessa-se muito
por tudo que estiver relacionado com o futuro, sendo muitas vezes
idealista. Precisa tomar cuidado com a irreverência e a excentricidade
em demasia e também com o isolamento.

PEIXES – Este signo carrega em si uma energia de humildade,
sensibilidade voltados para a doação ao próximo, é idealista, artístico e
romântico em sua essência. Precisa tomar cuidado para não sonhar
demais, viver só no mundo das ideias esquecendo-se de realizá-la no
mundo real, traz uma tendência de ser iludido e enganado com
facilidade.

Os quatro pontos mais importantes do seu mapa
(Ascendente/Descendente/Meio do Céu/Fundo do Céu)

Ascendente
Este é o signo onde você terá a oportunidade de trabalhar o seu futuro através do seu
presente, desenvolvendo o seu mestre interior a partir das energias deste signo. Este é o signo
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que mais representa o seu verdadeiro Eu. Quando você realiza as energias deste signo, você
mostra para o mundo aquilo que você verdadeiramente é. Ele representa a forma como o
mundo vê você, trata-se da primeira impressão que você passa aos outros. É o signo mais ativo
do seu mapa. É através da energia dele que você inicia seus projetos e abre os caminhos em
sua vida. Lutar contra as energias do seu signo ascendente significa quebrar com seu próprio
invólucro. Esse signo representa a sua personalidade. Não é uma energia pronta, ela pre cisará
ser desenvolvida ao longo dos anos. Conforme as experiências vão ocorrendo e você aprende a
fazer escolhas, a energia do Ascendente vai se estabelecendo com mais força. Você deve ao
longo de sua vida incorporar seu ascendente de uma forma positiva, assim estará deixando
que essa energia flua através de você, cumprindo seu papel e ainda construindo seu mapa
para uma vida futura.

Descendente
Este é o signo que mais irá lhe complementar, que trará a você tudo aquilo que você não tem.
Essa é a energia que mais dará poder de realização no seu mapa. O desenvolvimento da
energia desse signo inicia-se através do signo da casa 05. O signo da casa 05 ensina você a
namorar. O signo descendente é o fruto, é a energia que traz o porquê de você querer se
lançar em um relacionamento. A força desse signo precisa estar presente em você, no parceiro
e no relacionamento, para que o mesmo flua e se desenvolva.
Essa energia não está muito presente em sua vida, você encontra certa dificuldade para
realizá-la sozinho e é por esse motivo que você atrai pessoas (parceiros) para lhe ajudar a
realizá-las. A energia que aparentemente não encontramos em nós, buscamos no outro.
Atraímo-nos por aquilo que aparentemente nos falta, em busca de uma completude. Com o
tempo vamos descobrindo que a energia existe em nós também, e através do convívio com o
outro somos capazes de realizá-la em nossa vida. É assim que aprendemos através dos
relacionamentos. A ideia de que o outro traz aquilo que falta é ilusória, mas é necessária para
que aprendamos a lidar com energias que ainda não conhecemos ou não estamos consciente s
de sua força em nosso próprio mapa.
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Meio do Céu
O signo do Meio do Céu e suas qualidades correspondem àquilo em nós que é mais visível e
acessível aos outros, aquilo que “aparece” em nós. Indica como nos comportamos
publicamente, a imagem que queremos apresentar ao mundo, a maneira pela qual
gostaríamos de ser vistos pelos outros e como nos descrevemos a eles. Os posicionamentos
encontrados neste setor sugerem as qualidades pelas quais queremos ser admirados,
elogiados, apreciados e respeitados, mostrando aquilo que mais gostaríamos que fosse
lembrado como nossa contribuição para o mundo. Esta é a casa da ambição, o desejo de ser
considerado e conhecido. É através deste signo que esperamos conseguir realizações, honra e
reconhecimento.
Esse signo tem o poder de fazer com que você encontre a felicidade. É através dele que você
experimentará a sensação de vitória na vida. Não importa o que você faça, ou mesmo que não
faça nada, a fluência dessa energia precisa estar presente na sua vida, caso contrário você
tenderá ao fracasso e a tristeza. Realizar a fluência dessa energia é uma obrigação cósmica que
dará a você realização e liberdade.

Fundo do Céu
Esse signo representa seu maior desafio do mapa. Através dessa energia você
vivenciará os maiores desafios nesta vida. Se tais desafios não forem superados com o passar
do tempo, essa energia criará “amarras” para você, impedindo seu crescimento. Existe a
tendência de você se aprisionar nessa energia e não querer se desenvolver. Quanto mais você
deixar que esses desafios ganhem espaço em sua vida, menos carma você estará resgatando e
consequentemente estará criando novos carmas futuros.
A tarefa do Fundo do Céu é “juntar seus pedaços e peças” e integrá-los em volta de um ponto
central, ou “eu”, que forma a base da sua identidade.
Todos nós temos uma tendência para ficar tão ocupados e identificados com atividades e
acontecimentos exteriores que negligenciamos e perdemos o contato com o eu que está por
baixo de tudo isso. O sentido do “eu aqui dentro” nos proporciona uma unidade interior aos
nossos pensamentos, sentimentos, percepções e ações. O Fundo do Céu representa o lugar
para onde vamos quando nos voltamos para dentro de nós mesmos, o centro interior para
onde nosso eu retorna a fim de descansar antes de dar início a novas atividades. Ele é a base
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de operações a partir da qual encontramos a vida. Por essa razão está associado ao lar, à alma
e às raízes do ser. Representa a influência em nós de nossa família de origem, a família na qual
nascemos.

Retrato Pessoal
Nesta parte do mapa poderemos ter uma visão geral sobre você. Vamos analisar a energia dos
signos e os planetas que chamamos de “pessoais” (Sol/Lua/Mercúrio/Vênus/Marte). Esses
planetas dizem muito a nosso respeito e são os responsáveis por nossa jornada individual
acontecer, nossa evolução como seres individuais.

Conceitos-chave para os planetas pessoais:
SOL – Vitalidade. Senso de individualidade. Energia criativa. Valores essenciais. Impulso para
ser e criar. Necessidade de ser reconhecido e expressar-se.
LUA – Reação. Sentimento sobre o eu (autoimagem). Impulso para sentir-se adequado.
Impulso de segurança emocional. Necessidade de tranquilidade emocional. Sensação de
pertencer. Necessidade de sentir-se adequado.
MERCÚRIO – Comunicação. Mente consciente (lógica/racional). Impulso para expressar as
percepções e a inteligência por meio de habilidades ou da fala. Necessidade de entrar em
contato com os outros. Necessidade de aprender.

www.karinactorresastrologa.com.br

Página 19

#interna

VÊNUS – Gosto de cunho emocional. Valores. Dar e receber energia com os outros. Parceria.
Impulso amoroso e sexual. Impulso de exprimir o afeto. Impulso do prazer. Necessidade de
ligar-se aos outros. Necessidade de sentir conforto e harmonia. Necessidade de extravasar as
emoções.
MARTE – Desejo. Vontade de agir. Iniciativa. Energia física. Vigor. Impulso autoafirmativo e
agressivo. Impulso sexual. Agir decisivamente. Necessidade de concretizar os desejos.
Necessidade de estímulo físico e sexual.

Amor e Relacionamentos
Nesta parte do mapa vamos analisar como você constrói seus relacionamentos mais próximos
e íntimos. Aqui também analisamos os planetas pessoais, porém sob a ótica de
relacionamento.
Os conceitos chaves dos planetas pessoais também podem ser aplicados aqui, porém
ampliando seu alcance para além da esfera individual, compreendemos que quando
experienciamos um relacionamento, trazemos “o mapa do outro” para a nossa vida também,
dessa forma você deverá observar como os mapas comportam-se juntos.

Missão/Propósito de Vida
Nesta parte do mapa vamos analisar como você executa as suas missões e propósitos pessoais.
Aqui já introduzimos os planetas que chamamos de “planetas sociais” (Júpiter e Saturno), pois
aqui analisamos o que fazemos tanto dentro quanto fora de casa.

Conceitos chaves para os planetas sociais:
JUPITER – Expansão. Crescimento. Benevolência. Impulso com vistas a uma ordem maior.
Necessidade de ter fé, crença e confiança na vida e em si mesmo. Necessidade de evoluir.
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SATURNO – Concentração. Dedicação. Impulso para construir e defender a estrutura e a
integridade do eu. Impulso em direção à segurança por meio de realizaçõe s palpáveis.
Necessidade de aprovação social. Necessidade de depender de seus próprios recursos e de seu
próprio esforço.

Agora vamos dividir o conceito de Missão de Vida em algumas “etapas”, para me lhor
compreensão deste conceito. Para isso vou transcrever uma divisão do livro “Propósito
Inabalável” do autor Bruno Gimenes:
MISSÃO “EU” – O que eu preciso curar e equilibrar pessoalmente. (Curar o que é ruim e
expandir o que é bom). Equilibrar as suas emoções.
MISSÃO “MEUS” – O que eu preciso curar e equilibrar no contexto de tudo o que está a minha
volta e que se relaciona comigo. Relacionamentos.
MISSÃO “O TODO” – Só surge depois que você se alinhou com a missão do “Eu” e dos “Meus”.
Quando seu coração está pleno, um fluxo divino de ideias e projetos começa a surgir na sua
mente. É nesse momento que você pode se deparar com um chamado para uma tarefa nobre,
alguma iniciativa que o mantenha cheio de vibração positiva.
Eu acrescentaria uma quarta divisão:
MISSÃO ESPIRITUAL – É a junção, o conjunto das três missões anteriores. É aquilo que você se
torna quando toma consciência das três missões anteriores. A Missão Espiritual pode se r mais
ativa em qualquer área da sua vida, mas ela indiretamente atua em todas, pois ela revela
quem você é a todo momento.
E como fazemos para executar essas missões? O maior segredo aí é a sua paixão, seu amor e a
sua alegria. Esses três sentimentos são os principais combustíveis para te levar a cumprir todas
as suas missões.
O seu Mapa Natal irá trazer alguns caminhos possíveis (e seus atalhos, caso existam), e
também vai te mostrar as suas ferramentas principais disponíveis para você obter sucesso
nesta importante empreitada.
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Trânsitos Astrológicos
Como ler os trânsitos?
Para analisar os trânsitos astrológicos vamos adicionar a posição atual dos planetas e comparálas com o posicionamento do seu Mapa Natal. O que analisamos é o relacionamento (també m
chamado de “Aspectos”) que os planetas na sua posição atual fazem com a posição deles no
mapa do seu nascimento. Dessa forma conseguimos “prever” possíveis acontecimentos ou
situações durante determinado período de tempo (enquanto durar o aspecto).
Cada trânsito vem com a descrição exata do período em que ele ocorre. É bem poss ível que
você possa ter sentido os efeitos dos mesmos um tempinho antes e também um tempin ho
depois do prazo descrito. Isso ocorre principalmente quando os planetas envolvidos são
Urano, Netuno e Plutão, isso é normal. O prazo descrito é o período em que a energia ficará
evidente em sua vida.
Lembre-se de que os acontecimentos descritos caracterizam um transito celeste, ou seja,
são posicionamentos passageiros. Os trânsitos se repetem de tempos em tempos, a dife re nça
entre eles está no grau que alcançamos de evolução e crescimento pessoal. Os trânsitos
precisam ser compreendidos para que possam ser superados.

Fiz o Mapa, e agora?
Parabéns, você descobriu a ponta do seu Iceberg!
Agora, você decide o quanto você quer mergulhar
nesse mar!
O importante é saber que cada passo tem o seu tempo
e que o Mapa é apenas uma das inúmeras formas que o
Universo usa para falar com você. Então, você pode se
aprofundar nessa linguagem, ou buscar outras
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linguagens para completar o seu aprendizado e continuar a sua jornada de auto
conhecimento!
Não pare por aqui, pois a aventura está apenas começando!

Gostei dessa ferramenta, como usá-la daqui pra frente?
Aprenda a encontrar as suas “pistas” (também conhecidas por intuições);
Aprenda a decifrar os seus próprios códigos (também conhecidos por emoções);
Acredite no seu plano (no seu mapa);
Acredite que o seu plano (seu mapa), faz parte de um Plano Maior;
Entenda que cada pessoa tem o seu próprio plano, e existem infinitas formas de combinação
entre eles;
Quando mais consciência você buscar, mais você poderá agir dentro do seu plano.
Não queira compreendê-lo 100%, pois um pouco de “mistério” ainda é necessário neste plano!
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Perguntas frequentes:

Quais dados são necessários para fazer o Mapa Natal?
Você vai precisar fornecer ao Astrólogo os seguintes dados: Dia, mês, ano, horário e
cidade do seu nascimento.

Qual Mapa devo fazer primeiro?
O primeiro mapa a ser feito é seu Mapa Natal. Ele traz a configuração celeste do exato
momento do seu nascimento. Ele é o seu guia principal. Quanto mais você se
aprofundar neste Mapa, maior consciência você terá de si mesmo. Através dele é
possível mergulhar profundamente e conhecer a sua alma, sua essência, seus
verdadeiros anseios e desejos e as lições/missões que você veio experimentar nesta
vida.

O que eu posso ver no meu Mapa Natal?
Seu Mapa pode mostrar aquilo que você quiser ver e estiver preparado para isso.
Numa primeira leitura, foque em conhecer os pontos principais do seu mapa, como a
sua energia flui através dele. Entenda quais são os setores mais relevantes, aqueles
que você não pode deixar de lado e qual é ou quais são os seus propósitos e missões
de vida.
Se você achar que essa ferramenta “conversa bem com você”, você pode aprofundar
em questões mais específicas e detalhadas.
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Que tipo de perguntas eu posso fazer?
Aqui também não tem regras. Você pode perguntar o que quiser. Desde perguntas
mais abertas sobre algum tema ou setor específico da vida (Exemplo: Saúde, Família,
Relacionamento), como perguntas mais específicas sobre acontecimentos ou situações
específica (Exemplo: Quero ver sobre o lançamento do próximo produto da minha
empresa, ou, tive um acontecimento “X” entre mim e meu pai e quero entender
melhor o que aconteceu).

É possível ver tudo em uma única consulta?
Não. O seu Mapa é muito amplo, e por conta disso não é possível falar sobre tudo em
uma única consulta. Porém, uma consulta é suficiente para que você olhe para as
questões que são importantes para você naquele momento e te ajude a d ar os
próximos passos de maneira mais consciente e assertiva.

Com que frequencia eu devo refazer o meu Mapa?
Não existe uma regra. Acredito que a melhor regra neste caso seja seguir a sua
intuição. Você vai entender que o Mapa Astrológico (e todas as suas variações) pode m
e devem ser utilizados como uma ferramenta que auxilia você na tomada de decisõe s,
então a frequencia estará ligada com seu momento de vida, fases mais complexas,
com decisões maiores e mais significativas pedirão consultas mais frequentes, já
quando seu momento for mais de descanso e relaxamento, essa ferramenta não se rá
tão necessária. Use o seu bom senso para decidir quando é a hora de rever o seu
Mapa.

Mudar de astrólogo faz diferença na interpretação?
Em essência não, porém na prática, na comunicação consultante/astrólogo faz sim.
Entenda que o astrólogo é um canal, um tradutor, um profissional que está ali para
auxiliar você a “desvendar” as suas próprias configurações. Porém, cada astrólogo
desenvolve a sua própria maneira de “olhar o funcionamento do Mapa”, então a
forma com que ele se expressa, a maneira como ele “traduz a informação astrológica”
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para você traz também a sua essência, a sua maneira de se expressar, a sua
experiência como astrólogo e a sua relação com a Astrologia.
O que você deve procurar é um profissional que ressoe energeticamente com a sua
energia, você precisa confiar nessa pessoa para poder se abrir a ela. Ela será quase um
confidente. É como escolher um terapeuta. Procure alguém em quem você sinta uma
conexão energética.

Quando eu mudo de cidade, meu Mapa muda?
Se estivermos falando sobre o seu Mapa Natal, a resposta é NÃO. Seu Mapa Natal traz
a exata configuração celeste do exato momento do seu nascimento e esta
configuração não deve ser alterada.
Porém, quando nos deslocamos pelo planeta (principalmente em viagens de longa
distância), nós sentimos essa alteração de localização geológica e reagimos à ela.
O seu Mapa de Trânsitos mudará caso você mude de cidade ou de país, pois você
alterou a sua localização atual no planeta, seu local de referência. Essa informação é
muito relevante para que o astrólogo possa fazer seu mapa com maior exatidão.
Exemplo: Você nasceu em Recife, mas hoje reside em Montreal, no Canadá. Quando o
astrólogo fizer o seu mapa, ele irá considerar a cidade de Recife como local de
nascimento, porém colocará como local de referencia atual, a cidade de Montreal.

O atendimento astrológico é uma terapia?
Não, porém quando você faz o seu Mapa Natal você pode descobrir questões qu e
necessitem de tratamento terapêutico. O Astrólogo, dependendo da sua
multidisciplinaridade, poderá indicar quais terapias são mais indicadas para você para
tratamento de cada questão levantada durante a consulta.
Importante esclarecer também que o Astrólogo nunca deve atuar como médico ou
terapeuta. Ele não faz diagnósticos. Porém, se você já tem um diagnóstico, ele pode rá
ser visto através do seu Mapa Natal, para que você compreenda melhor as causas e os
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seus comportamentos que causaram aquele problema e possa solucioná-los mais
rapidamente.

Existe diferença entre fazer o mapa pela internet e fazer com um astrólogo?
Sim. Os Mapas disponíveis em sites da internet podem ser feitos e servem para você
conhecer a sua “configuração básica”. Eles fornecem os dados básicos do seu Mapa e o
significado de cada elemento, porém não há a junção desses elementos.
Quando você consulta um Astrólogo, ele fará essa “junção” de informações para você
entender de fato, o que e como aquele monte de informação é capaz de faze r quando
as energias estão funcionando em conjunto.
Vamos fazer uma analogia para você compreender melhor. Pense que seu Mapa é um
carro. Aí você acessa o site e coloca seus dados de nascimento (como se fosse a marca
desse carro), e o site traz uma série de informações sobre você (como se descre ve sse
as partes do veículo, suas peças, o significado de cada peça e a sua localização).
Somente com essas informações você não consegue saber como o carro é de fato
funcionando, quando todas as peças estão funcionando juntas e existe um motorista
(uma alma) dentro daquele veículo que irá guiá-lo.
Esse é o papel do astrólogo, ele vai explicar como você funciona quando todas as suas
“peças” estão “trabalhando juntas”.
Utilize os sites que fornecem os dados astrológicos como consulta para quando você
estiver em dúvida sobre uma “peça” específica do seu Mapa (veículo), porém consulte
um Astrólogo quando você precisar entender como a “Máquina toda” está
funcionando.
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Quer fazer seu Mapa comigo?
Meus atendimentos atualmente são exclusivamente online (Zoom, Meet, Skype,
WhatsApp). Para agendamento e outras informações, entre em contato!

Meus contatos:
karinatorresastrologa@gmail.com
55-11-96200-7743

https://www.facebook.com/KarinaTorresAstrologa/

@karinatorresastrologa

www.karinactorresastrologa.com.br

https://www.youtube.com/channel/karinatorresastrologa
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