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*** Introduçåo ***

     Este Relatório Astrológico Infantil foi elaborado para ser um guia para os pais de Tara e tem a finalidade de
orientá-los sobre seu crescimento e formaçäo cultural, fortalecendo e enfatizando seus pontos positivos e, ao

mesmo tempo, advertindo sobre erros ou possíveis problemas que poderá vir a enfrentar durante seu

desenvolvimento. É apropriado e útil dar uma impressäo geral do tipo que pessoa que poderá vir a ser quando

adulta. Esta investigaçäo tem o objetivo também de incentivar as qualidades positivas que a criança possa ter.

     O Capítulo 1 descreve Tara tal como é na realidade (posiçäo do Sol) e tal como se manifesta sua

personalidade (signo Ascendente). Os Capítulos 2 e 3 descrevem as influências associadas à sua mäe e seu pai
respectivamente, o que NÄO significa que sejam uma descriçäo de suas características mas sim como Tara os

vive, os percebe e o que absorve de cada um. Em mapas astrológicos de irmäos a descriçäo de seus pais pode

variar devido a que cada um tem uma vivência própia de cada um deles. O Capítulo 4 completa a sequência da

descriçäo do temperamento da criança, enfocando sua mente, sua atitude frente aos estudos e sua capacidade

intelectual.

     O Capítulo 5 descreve o destino de Tara no que diz respeito à sua vocaçäo, sua profissäo e probabilidade
de êxito no mundo material. Para chegar a uma conclusäo acertada sobre sua vocaçäo, é necessário combinar o
que ali se descreve com o Capítulo 1 e com outras informaçöes que mostrarem ser importantes ao longo deste

estudo.

     O Capítulo 6 analisa as condiçöes de sua saúde e cita algumas tendências ou probabilidades a doenças
físicas, o que NÄO SIGNIFICA que Tara tenha que sofrê-las, mas sim que esses säo seus pontos orgânicos

fracos e portanto propensos a esses males. Como complemento, citam-se algumas indicaçöes para melhorar a
sua nutriçäo. Uma alimentaçäo correta e a imposiçäo de bons hábitos alimentares seräo sempre a melhor

medicina preventiva.

     Finalmente, o Capítulo 7 descreve a influência astrológica dos planetas mais longínquos. Esta influência afeta
a todas as crianças nascidas num lapso de vários anos, e produz as condutas, idéias e características geracionais
comuns.

     No Mapa Natal pode-se ver os dons e os talentos, pode-se ver os questionamentos pessoais. Näo podemos

porém saber os resultados - como aquela criança usará esses dons ou resolverá essas questöes. É extremamente
presunçoso pensar que sabemos como esse Ser que encarna usará esse mapa. Mesmo existindo várias crianças

nascidas num mesmo dia e hora, como o mesmo mapa - säo os gêmeos astrológicos -  as almas usando esses
corpos näo säo idênticas em seu desenvolvimento espiritual. Tenha isso sempre presente!

     É provável que ao longo da leitura deste estudo apareçam algumas contradiçöes, devido a um planeta
favorecer um assunto e outro o prejudicar. Nåo se assuste, nem se impaciente: isto significa apenas que Tara

viverá tanto momentos positivos como negativos com relaçåo ao mesmo assunto. É certamente uma área de seu

desenvolvimento que necessitará atençäo especial dos pais, porque mostra uma ambivalência dentro da criança -

sinal que ali, precisamente, terá que esforçar-se mais até encontrar o ponto de equilíbrio e harmonia.

     Utilize sua intuiçäo e bom senso para tirar conclusöes e lembre sempre que cada criança, independemente de

seu signo, para desenvolver-se correta e graciosamente necessita principalmente de bons exemplos e muito

AMOR.
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*** Dados Astrológicos de Nascimento ***

      O  mapa  natal  é  um  mapa  do  céu  que  mostra as posiçöes

astrológicas do momento e lugar do nascimento. Para os interessados

e  estudantes em Astrologia, estas posiçöes e outros dados técnicos

enumeram-se a seguir:
 
Sol      19 Gêm 26               Netuno 25 Sag 51
Lua       2 Aqu 55               Plutåo 24 Lib 16
Mercúrio  7 Gêm 01               Asc     8 Vir 27
Vênus    12 Tou 33               MC      4 Gêm 55
Marte     5 Lib 20               2ª      2 Lib 28
Júpiter   0 Esc 52               3ª      0 Esc 10
Saturno  15 Lib 33               5ª     12 Cap 07
Urano     1 Sag 54               6ª     13 Aqu 12

Tropical - Regiomontanus - Hora Oficial observada
GMT: 16:01:00 - Zona Horária: 4 horas Oeste
Latitude e Longitude do Nascimento: 39 N 57 08 / 75 O 57 08

Aspectos e orbes:
Conjunçåo :  7 Gr. 00 Min
Oposiçåo  :  6 Gr.  00 Min
Quadratura:  6 Gr.  00 Min
Trígono   :  6 Gr.  00 Min
Sextil    :  4 Gr.  00 Min
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*** Capítulo 1 ***

Descriçåo Geral da Criança:

Essência e Expressåo da Personalidade.
Corpo Físico e Infância.

Sol em Gêmeos

     Tara nasceu sob o signo de Gêmeos e será muito curiosa. Ficará maravilhada com todas as facetas da vida e

gostará de explorar a natureza. Aprenderá a caminhar e a falar com muita rapidez, da mesma forma que

escapará de seus pais com a mesma facilidade. Necessitará andar, mover-se, conhecer e comunicar-se. Estar
confinada a um espaço reduzido pode ser uma crueldade para uma pequena geminiana. Se aborrecerá

facilmente e necessitará de múltiplas atividades. É o tipo de criança que pode fazer duas coisas ao mesmo

tempo. Se se reprimir ou obstruir demasiadamente sua liberdade, pode-se provocar em si uma depressäo

emocional difícil de superar. Quando se tiver que mantê-la em casa, há que se assegurar de deixá-la em

companhia de muitos brinquedos, livros, televisäo, ou alguém com quem conversar. É provável que deixe os
adultos nervosos devido a seus movimentos rápidos, elétricos, ou porque näo para de falar! É um erro

transmitir-lhe a idéia que seria melhor se imitasse as outras meninas mais lentas e menos vivazes. Há que ensinar-
lhe a reduzir um pouco a velocidade com que vive, sem frustar sua qualidade básica.

     Tara será uma menina muito sociável, esperta, inquisidora e precoce. Sua inteligência será assombrosa e

sobressair-se-á em toda classe de atividades mentais: matemática, literatura, idiomas etc. Näo apresentará
problemas para aprender, exceto quando algo lhe aborrecer. Suas mäos seräo expressivas e ágeis, e terá
capacidade para imitar e grande genialidade: por tudo isto, um equipamento de mágica lhe ajudaria a

desenvolver suas qualidades mentais. As vezes Tara exagerá, mentirá e enganará os demais. Terá uma
imaginaçäo extraordinária e, em geral, näo descreverá os sucessos, tal como ocorreram mas sim colocando-lhes

um toque de fantasia. Convencerá a si mesma das próprias fantasias. A Gêmeos há que ensinar-lhe a dizer a
verdade e a desenvolver suas fantasias por escrito. Sua veia literária será também sobressalente. Se näo

aprender a comunicar-se com liberdade, quando adulta poderá chegar a desprezar a si mesma, como forma de
auto-proteçäo. Poderá fazer os deveres escolares, enquanto escuta música no rádio. Nunca sentir-se-á satisfeita
com uma só atividade por vez.

     Seus principais problemas seräo a falta de paciência, falta de perseverança para aprofundar-se em detalhes,

e seu algo grau de influenciabilidade. A medida que for crescendo, os pais deveräo conhecer os amigos ou
amigas que tiver. Durante a adolescência, Tara viverá colada ao telefone, sairá com amigas diferentes a cada

semana, e mudará muitas vezes sua escolha de carreira futura. Seus pais näo devem assustar-se, sua filha é uma
das criaturas mais inteligentes do Zodíaco e surpreenderá com suas múltiplas facetas, loquacidade e genialidade
mental. Tara será sempre ingênua e eternamente infantil; por isso, deverá aprender desde muito pequena a

assumir responsabilidades.

Ascendente Virgem

     O corpo físico de Tara pode ser magro e delicado. Seus movimentos seräo suaves e tranquilos, ainda que

seu olhar expresse vivacidade e sua grande capacidade mental. A curiosidade e o desejo de conhecer se
manifestam desde o berço, de onde observará e estudará com atençäo tudo que acontece ao seu redor. Na

medida que Tara for crescendo, mostrará sua capacidade para os detalhes e uma grande seletividade em seus

gostos em geral. Ainda que sua mente venha a ser brilhante tem uma grande desvantagem: a timidez. Esta
influência astral a leva a näo demonstrar seu real potencial, a sentir-se talvez inferior ou insegura, o que seus pais

devem ajudar a tirar de sua mente. Näo manifestará com facilidade sua agressividade nem suas exigências; pode

mostrar certa dificuldade para abrir caminho no mundo. Sua grande sensibilidade a leva a refugiar-se em si

mesma frente as adversidades. Se o Sol (descrito anteriormente) está num signo forte, é provável que a referida
força näo se manifeste totalmente em sua personalidade. Pode viver uma vida interior muito intensa e por fora
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demonstrá-lo muito pouco. Há que ensinar-lhe com delicadeza a expressar suas emoçöes, a ter confiança em

suas decisöes e a agir. É provável que analise cada passo que vai dar e muitos deles podem ficar somente em

sua imaginaçäo. As vezes, quando Tara sentir uma grande opressäo ou insegurança, pode chegar a contrair
alguma enfermidade como mecanismo de chamar a atençäo e de pedir proteçäo. Se seus pais respondem

continuamente a este mecanismo, futuramente Tara pode chegar a ser um pouco hipocondríaca.

     A sua infância está regida por Mercúrio e pode estar cheia de experiências que aumentam seu conhecimento
e inteligência. Sentirá uma grande atraçäo pelas ciências em geral e buscará sempre respostas lógicas a cada

interrogador. É possível que sua família sofra certos desequilíbrios econômicos ou emocionais que podem afetar

grandemente sua sensibilidade, ficando gravados em seu inconsciente e tomando a forma do seguinte: näo
importa quäo forte seja seu signo, este ascendente a torna muito sensível, frágil e facilmente miedos o fobias en

su futuro. Sus padres deben tener muy presente sugestionável. Em geral, muitos dos medos de Tara näo säo

nada mais que o reflexo dos adultos que estäo ao seu redor. O melhor remédio para isto é a afetividade e o

atuar com lógica e coerência. Estas inseguranças se manifestam fortemente durante a adolescência; entrando em

seu período de adulta, encontrará mais equilíbrio e segurança.
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*** Capítulo 2 ***

Figura Materna:

Emoçöes, Sentimentos,
Capacidade para amar e compartilhar

Lua em Aquário

     As emoçöes de Tara seräo espontâneas, livres e muito pouco convencionais. Sua grande rebeldia frente a

todo o estabelecido a levará a romper cada uma das limitaçöes que encontrar. Seu coraçäo é livre e sua mente

olha para o futuro, portanto ninguém lhe entenderá com facilidade. Terá muita curiosidade e será muito sociável;
gostará de conhecer todo o tipo de pessoa e suas amizades seräo muito variadas, ainda que venha a sentir

grande afinidade somente com aquelas pessoas que mostrarem uma faceta diferente e näo tradicional. Será mais

mental que emocional, e seus sentimentos podem mudar com muita rapidez.

     É provável que sua mäe seja pouco tradicional, que ocupe um papel mais de amiga que de mäe no
relacionamento e que lhe permita tirar suas próprias decisöes e tomar as rédeas de sua vida. Ela amará a própria

independência e lhe ensinará a obter sua própria liberdade. Apesar do bonito que isto possa ser, pode gerar
uma atitude muito desapegada e racional frente a seus sentimentos, crendo que sempre poderá manejar suas
emoçöes e sentir-se-á incômoda com grandes demonstraçöes de afeto. Além disso, terá uma grande criatividade

e sua genialidade inventiva poderá ser expressa tanto nas artes como nas ciências.

Lua na Casa 5

     Tara será romântica e sedutora, pelo que viverá muitos romances em sua busca amorosa. Terá um grande
carisma para conquistar a atençäo dos demais e também uma imaginaçäo poética. Destarcar-se-á por sua

habilidade criativa que se refletirá em todas as suas atividades. Como mäe será muito carinhosa e ensinará seus
filhos a serem muito demonstrativos de seus afetos, ainda que seja um pouco possessiva.

Lua Quadratura Júpiter:

     É provável que Tara tenha uma mäe super-protetora e, como consequência, venha a agir em sua vida com
certa despreocupaçäo, desleixo e preguiça. Deverá aprender a controlar-se com o dinheiro já que pode chegar

a ser muito gastadora. Tenderá à vida fácil e a desfrutar de tudo, o que às vezes poderá levá-la a gastar suas
energias físicas e a näo assumir todas as responsabilidades que deveria.

Lua Trígono Mercúrio:

     Sua mente será aguda, imaginativa, lógica e hábil; se expressará de forma agradável e romântica. Terá um
grande senso comum para resolver seus problemas e näo se verá afetada por grandes ansiedades. Possuirá a

habilidade de interpretar os sentimentos dos demais, o que lhe torna apta para manejar grupos e para ser

oradora.

Lua Trígono Marte:

     ambiciosa, decidida, firme e rápida para agir, Tara também terá uma grande força física que lhe ajudará a

superer qualquer problema de saúde que venha a sofrer. Suas emoçöes seräo intensas e estaräo sempre
dirigidas de forma positiva e construtiva. Preferirá trabalhar sozinha porque se impacientará com as pessoas que

näo conseguirem seguir seu ritmo. Também será muito franca e direta para expressar tudo que sentir.

Lua Sêxtil Urano:
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     Muito espontânea, livre e criativa, Tara näo se sentirá a vontade com nenhuma atadura emocional nem

restriçäo à expressäo de sua personalidade. Terá uma mente desperta e vivaz que estará sempre à busca de

novidades. Sentir-se-á atraída pela novidade e também pelas ciências ocultas e a investigaçäo. É provável que
ao longo de sua vida realize muitas viagens e mudanças de domicílio.

Vênus em Touro

     O amor de Tara será estável e muito duradouro. Será muito carinhosa e se apegará intensamente às pessoas

que amar, ainda quando tiver decepçöes ou brigas. Desenvolverá um forte senso de posse näo somente dos

objetos materiais como também de seus relacionamentos pessoais. Terá uma tendência à boa vida e aos
prazeres em geral; em especial, sentir-se-á atraída pela boa comida e também pelos doces, o que pode conduzí-

la e ter algum problema de excesso de peso. Com seu grande carisma fará com que as pessoas a sua volta lhe

sirvam e lhe dêem os gostos, e como consequência pode desenvolver uma grande preguiça e comodismo.

Deverá aprender a trabalhar para alcançar as coisas que queira.

Vênus na Casa 9

     Sua avidez de conhecimento fará com que Tara busque atividades que a levem a expandir seu mundo
emocional. Será filosófica, religiosa e amante das viagens. É provável que se enamore no estrangeiro ou que

venha a se casar com uma pessoa de outro país. Terá uma grande intuiçäo e também muita cultura. Gostará de

estudar e expandir seus conhecimentos gerais e será muito educada como resultado disto.

Júpiter em Escorpiåo

     A Tara lhe encantaräo os mistérios e as histórias de suspense. Será uma eterna investigadora e fará muitas

pergundas aos mais velhos porque terá grande desejo de conhecer o mundo. Pode mostrar, além disso, grande
interêsse pelo sobrenatural e quando adulta pode inclinar-se para o espiritual e para o místico. Terá muita fé e

confiança em si mesma e será muito persistente na busca de seus objetivos.

Júpiter na Casa 3

     O êxito de Tara virá através de sua educaçäo, estudos e comunicaçäo. Será muito vivaz e sua disposiçäo

positiva a levará a ter boa sorte em seus projetos. Terá bom relacionamento com seus parentes, especialmente
com seus irmäos. Devido a sua mente inquieta, necessitará ter uma vida näo-rotineira. As vezes poderá ser

demasiado conversadora e gastará suas energias assim. É importante ensinar-lhe a ser reservada com seus
projetos. Também pode ser um pouco imprudente e propensa a exagerar as coisas.

Júpiter Conjunçao Plutåo:

     Tara terá uma disposiçäo de desfrutar a vida em sua totalidade. Dedicar-se-á com paixäo a seus ideais e

metas, e poderá alcançar postos de liderança ao longo de sua existência. Suas emoçöes e expressöes seräo

intensas e algo exageradas. Pode ganhar certas inimizades devido sua grande fraqueza e também agressividade.

Deverá aprender a moderar-se e a dirigir sua grande força dinâmica de uma maneira criativa e positiva.

Netuno na Casa 4

     Tara pode mudar várias vezes de residência e sentir-se um tanto confusa sobre suas raízes. É provável que

seus pais sejam estrangeiros ou que tenham uma descendência estrangeira, ou ainda alguma característica nåo

muito comum a seu ambiente social. Terá dificuldade para fixar seu próprio lar e somente encontrará paz e

estabilidade em seu interior. É provável que um de seus pais mostre uma atitude escapista frente aos problemas
o que vai acabar por gerar mais dúvidas e inseguranças em si.
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*** Capítulo 3 ***

Figura Paterna:

Autoridade, Poder, Capacidade para assumir responsabilidades
e defender-se na vida

Sol na Casa 10

     Esta é uma criança que mostrará muitas ambiçöes, e há de querer alcançar uma alta posiçåo e controlar seu

próprio destino. Tara nåo nasceu para seguir a ninguém exceto seus próprios passos e mostrará muita

dificuldade e rebeldia para seguir qualquer autoridade. O relacionamento com seu pai é muito importante e
determinará em grande medida suas ambiçöes futuras. É provável que seu pai seja muito conhecido socialmente

porém isto nåo significa que Tara venha a seguir seus passos, mas sim que aprenderá com ele a lutar por seus

próprios objetivos, a agir com decisåo e confiança em si mesma, e a ser muito leal a seus próprios princípios.

Esta posiçåo astrológica trará muito êxito material, reconhecimento social e elevaçåo de status à vida de Tara.

Seu grande orgulho e energia a tornaråo uma pessoa invencível.

Sol Trígono Saturno:

     Tara alcançará um grande êxito em sua vida graças a seu trabalho disciplinado e a seu próprio esforço. Será

constante, fiel, responsável e séria em seus propósitos. Terá uma grande concentraçåo e senso de organizaçåo.

Sua vida, em geral, será ordenada, longa e saudável. Admirará profundamente a seu pai, que provavelmente é
uma pessoa muito exitosa, e adquirirá dele esta característica para sua personalidade. Será sempre uma pessoa
na qual se pode confiar.

Sol Trígono Plutåo:

     Tara terá motivaçöes internas muito intensas e fogosas que lhe conduziråo a ser líder. Será apaixonada

daquelas coisas que lhe interessarem, mostrando certo fanatismo com as próprias idéias. Trabalhará para
transformar seu ambiente e torná-lo ideal. Terá grande concentraçåo, força de vontade e capacidade de
recuperaçåo em casos de enfermidades ou esgotamento de suas energias. Se interessará pelas ciências ocultas e

os mistérios da vida, e desenvolverá grande capacidade de percepçåo.

Saturno em Libra

     Tara necessitará muito tempo para tomar uma decisåo e, ainda que possa parecer dominada pela indecisåo,
finalmente tomará a decisåo correta. Será muito reservada e mostrará certa dificuldade em sua vida social. Ainda
que tenha poucos amigos, estes seråo muito duradouros. Terá um grande senso de justiça e poderá ser muito

boa juíza ou advogada. Mostrar-se-á sempre muito diplomática e agirá com tato e delicadeza ao emitir suas
opiniöes. Esta posiçåo astrológica pode retardar o casamento e atrair um parceiro muito sério. Tara será, além

disso, intolerante e talvez um pouco rancorosa.

Saturno na Casa 2

     Tara pode crescer em uma família que se preocupa demasiado com o dinheiro, atravessando dificuldades

econômicas fortes e como consequência, desenvolverá uma grande preocupaçåo em alcançar estabilidade nesse

plano. Será cautelosa e econômica porque terá medo da falta de dinheiro. Esta posiçåo astrológica nåo nega a
possibilidade de ganhar dinheiro mas o traz de forma paulatina e gradual. Deverá trabalhar ordenada e

persistentemente para obter seu êxito futuro, e também deverá dominar sua ansiedade. Poderá fazer dinheiro em

investimentos imobiliários.

Marte em Libra
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     O forte senso de justiça de Tara fará com que combata tudo aquilo que considerar injusto ou indadequado.

Sentir-se-á cômoda trabalhando com outras pessoas, aprenderá que pode obter mais funcionando em equipe
que sozinha, ainda que também venha a sentir ciúmes e competência. É importante que aprenda a nåo depender

dos demais, do contrário perderá a confiança em si mesma e venha a ter muita dificuldade em tomar suas

próprias decisöes no futuro. Será certamente uma pessoa encantandora, generosa, sociável e persuasiva.

Gostará de misturar-se com as pessoas e idéias novas.

    Em sua face negativa, Tara pode mostrar uma tendência à preguiça e a fazer pouco esforço para ter sucesso

em seus empreendimentos. Com sua doçura e carisma pode fazer com que lhe atendam sem ter que fazer
nenhum esforço. É conveniente orientar-lhe a movimentar-se fisicamente para alimentar a corrente de energia

que movimenta seu corpo e a combater a tendência à comodidade. Seu humor e sensibilidade såo estimulados

com a música e a cor, as luzes suaves e um ambiente harmonioso equilibraråo rapidamente seu mau gênio ou a

depressåo.

Marte na Casa 2

     Tara terá muitas ambiçöes e trabalhará intensamente para conseguir tudo a que se propuzer no plano
material. Se nåo conseguir o que houver proposto imediatamente, se tornará muito impaciente e agressiva.

Poderá ganhar muito dinheiro mas também será muito gastadora e generosa. Gostará daqueles empreendimentos

que implicam em um desafio para sua capacidade, onde possa fazer uso de sua energia física e mental. Sentirá
mais satisfaçåo com tudo que obtiver por seu próprio esforço e trabalho, porisso, seus pais nåo deveråo
esforçar-se em resolver-lhe a vida mas sim em estimular-lhe com tarefas e desafios. Tara deverá aprender a ser

cuidadosa com o dinheiro porque senåo estará propensa a viver crises econômicas por sua má administraçåo.

Marte Sêxtil Urano:

     Muito trabalhadora, Tara se expressará continuamente com entusiasmo, vitalidade, força física e criatividade.
Terá muito controle de si e uma atitude muito positiva frente a vida. Poderá resolver com muita rapidez seus
problemas, agindo com precisåo e eficácia. Para sobressair, Tara necessitará sentir que pode mover-se e

expressar-se com liberdade. Mostrará grande atraçåo e simpatia por idéias novas e revolucionárias, embora
venha a rechaçar a agressividade e o fanatismo.

Urano na Casa 3

     A grande inteligência de Tara se mostrará por suas idéias geniais. Estará sintonizada com sua época e será
muito inventiva e científica. Sua forma pouco convencional de comunicar-se pode levá-la a sobressair-se

escrevendo ou falando. Sua mente sempre alerta a torna apta para qualquer tipo de investigaçåo. Será muito
diferente de seus irmåos e é provável que viva um distanciamento repentino e inesperado deles. Suas idéias nåo

seråo totalmente compreendidas pelas pessoas do seu ambiente mais imediato (vizinhos, parentes etc) e sofrerá

algumas críticas e brincadeiras. Também é provável que seja bastante irregular com seus estudos e que mude de

escola várias vezes.

Plutåo na Casa 2

     Tara terá diferentes fontes de ingresso, podendo chegar a acumular riquezas graças a sua habilidade para
manejar as finanças. Devido a seu desejo de acumular objetos materiais, pode chegar a tratar as pessoas que

ama como se fossem possesöes pessoais, chegando a dominaçåo e a sentir ciúmes desmedidos. Deverá

aprender a moderar-se em suas ambiçöes e nåo chegar a ser avarento; ao contrário, poderá sofrer fortes

revezes econômicos que pertubaråo sua vida emocional.
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*** Capítulo 4 ***

Mentalidade:

Inteligência, Estudos e Capacidade de Comunicaçåo

Mercúrio em Gêmeos

    A mente de Tara será muito ativa, inquieta e estará à busca de contínuas mudanças. É importante estimular
sua imaginaçåo e intelecto para que desenvolva plenamente sua grande inteligência. Sua mente versátil lhe levará

a interessar-se por coisas diferentes a todo o instante; é provável que realize mais de uma atividade simultânea

com o consequente perigo de acabar por nåo concretizar nada. Deverá aprender a disciplinar-se e a perseverar
naquilo que iniciar. Poderá sobressair-se em seus estudos sem muito sacrifício graças a sua mente rápida e

lógica. É provável que se aborreça de tudo com muita facilidade e é porisso que estará em contínua busca de

coisas novas. Sua comunicaçåo será fluente e sem inibiçöes. Terá grande necessidade de expressar suas idéias e

de conhecer as dos outros; porisso, além de ser muito tagarela será perguntona. Mostrará muita facilidade para

aprender outros idiomas e também grande senso de humor. Sua mente aguda lhe levará a zombar de todos e a
encontrar o lado cômico de qualquer situaçåo. Também pode mostrar grande habilidade para expressar-se de

forma escrita e isso lhe torna apta para sobressair-se em carreiras ligadas à comunicaçåo, jornalismo, viagens,
fotografia, linguagem e vendas em geral.

Mercúrio na Casa 10

     Muito comunicativa, alegre e extrovertida Tara mudará muitas vezes de trabalho na vida e é provável que em
algum momento tenha mais do que um trabalho simultaneamente. Sua carreira será muito importante e se verá

atraída pela política ou alguma atividade que a leve ao contato com o público. Será muito boa comunicando suas
idéias e pode sobressair-se como oradora. Sua mente sempre aberta e ativa mostra além disso habilidade para

organizar e dirigir a outras pessoas. Pode mostrar muitas ambiçöes e bastante egoísmo para alcançá-las. Em
qualquer carreira que escolher, seguramente se sobressairá por sua inteligência e suas idéias. A influência de seu

pai será especialmente importante na formaçåo de seu pensamento.

Mercúrio Oposiçao Urano:

     Sua mente estará sempre alerta e ativa. Seus pensamentos e idéias seråo atípicos, pessoais e excêntricos.

Será muito rebelde a tudo que se lhe quizer impor e a tudo aquilo que restrinja sua liberdade. Será nervosa,
inquieta, arrogante e muito particular com seus gostos e escolhas. Suas opiniöes seråo despreocupadas e

chocantes ainda que isto nåo lhe preocupe. É provável que tenha uma grande dificuldade para permanecer
concentrada num mesmo assunto por muito tempo. Sua mente inquieta a impele a contínua mudança e
movimento com o consequente perigo de deixar coisas sem terminar. Gostará de desafiar as idéias dos demais e

mostrará muita engenhosidade e inteligência ao fazê-lo. Deverá aprender a relaxar-se mais para evitar sofrer um
esgotamento nervoso.

Mercúrio Trígono Marte:

     A mente de Tara será muito inquieta e nåo cessará nunca de aprender. Será rápida, prática, perceptiva,
corajosa e detectará com facilidade as debilidades dos demais. Será muito criativa e pode sobressair-se tanto

escrevendo como em alguns trabalhos manuais. Muito segura e firme em suas decisöes sem chegar a ser

agressiva. Sua mente nunca descansará e é importante que se mantenha em atividade.

Escorpiåo na cúspide da Casa 3

     Muito intuitiva e indagadora, Tara apesar de seu interêsse científico e de sua busca de explicaçöes lógicas,
funcionará mais guiada por seus palpites que por as deduçöes lógicas. Poderá perceber com facilidade as
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emoçöes ocultas dos demais, descobrindo as mentiras ainda sem ter provas concretas e viverá inumeráveis

experiências de percepçöes paranormais tais como a telepatia. Pode ser um pouco tímida e reservada; nåo

falará muito de si mesma e, se se vir ferida ou ainda ofendida por alguém, pode abrigar um profundo rancor em
seu interior. Deverá aprender a expressar-se com mais liberdade e a descarregar sua agressividade de forma

construtiva. Se chegar a ter aptidåo para a literatura, poderá chegar a sobressair-se como escritora em seu

futuro.
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*** Capítulo 5 ***

Seu Destino:

Vocaçåo, Profissåo, Probabilidade de Exito e
Reconhecimento Social

Gêmeos no Meio Céu

     O destino de Tara a levará a percorrer muitos caminhos, a ter contínuas mudanças e, provavelmente, a

exercer duas profissöes paralelas. Sua grande inteligência a torna apta para sobressair-se em qualquer

empreendimento que entrar, ainda que nåo tenha recebido uma educaçåo completa. Terá um comportamento
amável, boa memória, capacidade persuasiva e engenhosidade mas seu eterno problema será o rechaço à rotina,

o fácil aborrecimento e a inconstância. Porisso, Tara necessitará escolher uma profissåo que a leve a conectar-se

com pessoas diferentes, a frequentar outros lugares, e a variar seus horários constantemente. A comunicaçåo é o

elemento que nåo deverá faltar para que se sinta mais realizada. Além disso, pode ser bastante influenciável e

algumas de suas mudanças podem ser sugeridas por sua família, amigos ou parceiro.

     Sua escolha vocacional apontará para algumas das seguintes profissöes (ou todas!): jornalista, locutora,
viajante, comerciante, escritora, professora, motorista, comediante, professora de idiomas, tradutora,
comentarista, crítica etc e qualquer outra profissåo que a leve a ser intermediária entre as pessoas.

     O lar de Tara pode nåo ser muito estável. É provável que viva muitas mudanças de domicílio, altos e baixos
econômicos ou seus pais podem ser separados. Um irmåo ou irmå (se os tiver) exercerá um papel paterno em
sua vida e, em seu futuro, poderá chegar a formar alguma associaçåo comercial. Os parentes ou amigos do signo

de Gêmeos exerceråo uma forte influência em seu destino.
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*** Capítulo 6 ***

Saúde:

Prováveis Doenças Físicas e
Recomendaçöes para Melhorar sua Nutriçåo

Sol em Gêmeos

     Gêmeos rege os pulmöes, brônquios, traquéia, a oxigenaçåo do sangue, braços, måos e ombros. Em geral,

Tara será muito nervosa, inquieta e inconstante com as dietas ou tratamentos. Seus males mais comuns seråo os

resfriados, gripes, asma, afonia e a tosse nervosa. Seus pais deveråo cuidar que Tara nåo se levante da cama
antes do tempo se estiver gripada; por ser muito impaciente, há de querer voltar à atividade de sempre

provocando possíveis recaídas. Deverá cuidar-se com as mudanças climáticas e de estaçöes que podem

provocar-lhe tosse e alergias. A maioria de seus males seråo originados pelo esgotamento do sistema nervoso e

pela irregularidade de sua alimentaçåo. Tara dificilmente comerá sempre à mesma hora e tampouco descansará

o necessário.

     Para conservar boa saúde, Tara deverá considerar o seguinte: nåo chegar nunca a um esgotamento nervoso
total; respirar muito ar puro e realizar atividades ao ar livre; praticar esportes; nåo fumar nem permanecer por
muito tempo em ambientes fechados ou com ar contaminado; suprimir completamente as carnes vermelhas

substituindo-as pela soja e seus derivados; manter uma dieta semi-vegetariana comendo somente carnes

brancas; nåo afastar-se das pessoas; comunicar-se com liberdade (ter um telefone à måo); comer no horário,
respeitando as refeiçöes principais; fazer exercícios de relaxamento; e fundamentalmente evitar os
relacionamentos e situaçöes que lhe coloquem mais nervosa.

Saturno em Libra

     Esta posiçåo astrológica pode ocasionar uma condiçåo pobre de filtraçåo para remover a uréia do sangue,

retençåo renal ou urinária, bloqueio dos rins pela presença de pedras de cálcio, supressåo da urina, doenças
sanguíneas causadas por mau funcionamento renal.

Aquário na cúspide da Casa 6

     Os problemas de saúde de curta duraçåo poderåo estar ligados ao desgaste nervoso, ao estresse, a
eletricidade corporal e a falta de vitaminas do complexo B. É importante que Tara aprenda a relaxar e a

descansar seus neurônios.

    Para prevenir os problemas de saúde se recomenda incluir em sua nutriçåo os seguintes alimentos: todas os

legumes, gråos sem refinar, nozes e sementes, aspargo, milho, lentilha, agriåo, radite, soja, repolho, côco, uva,
limåo, ananás, milho, gérmen de trigo, pólen de abelha, gema de ovo e outros alimentos que forneçam vitamina B

ao organismo.

     Os problemas de saúde de longa duraçåo poderåo originar-se por falta de oxigenaçåo adequada do

organismo, falta de vitaminas A e D, e magnésio. As doenças mais comuns de Tara se manifestaråo no sistema
circulatório, ocasionando uma irrigaçåo deficiente nas extremidades, palpitaçöes e problemas cardíacos gerais.

     É importante incorporar à lista anterior de alimentos os seguintes: aipo, cenoura, brócolis, alfalfa, alface,
pimentöes vermelhos e verdes, espinafre, batata, tomate, pêssegos secos ou naturais, cereja, maçå, limåo,

laranja, queijo fresco, yogurt e sementes de girassol. Se recomenda evitar comidas fritas ou de alto conteúdo

gorduroso, nåo fumar nem beber álcool, e manter alguma atividade física regular.
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*** Capítulo 7 ***

Influência de sua geraçåo:

Idéias e Sentimentos Comuns a seus contemporâneos

Urano em Sagitário

     A geraçåo de Tara é uma geraçåo empreendedora e investigativa que buscará decifrar os segredos do
universo. Se interessaråo em viagens ao espaço e toda classe de descobertas científicas. Além disso, seråo

otimistas e muito juvenís. A livre expressåo de suas idéias é muito importante e Tara junto com as pessoas da

mesma idade desenvolverá novos conceitos filosóficos e religiosos que regeråo o futuro. Gostará imensamente
de viajar e relacionar-se com pessoas de outros países, estendendo seus horizontes e seus conhecimentos. É

provável que também venha a ser um tanto cética, excitável e rebelde.

Netuno em Sagitário

     A geraçåo de Tara necessitará de novos valores religiosos e filosóficos. Eles seråo muito profundos e

indagadores do significado da vida. Também é provável que durante este período se reformem muitas leis e
programas de ensino. Como parte desta geraçåo, Tara estará muito interessada em ser parte dos grupos de
reforma, se inclinando para as novas idéias vigentes, buscando uma religiåo universal e conhecendo novas

culturas. É provável que em algum momento Tara venha a conhecer falsos profetas mas sua própria intuiçåo lhe

permitirá distinguí-los.

Netuno Sêxtil Plutåo:

     Tara terá uma grande habilidade criativa e artística. Além disso, brigará contra as injustiças e buscará

reformas no sistema legislativo. Sua intuiçåo será poderosa e a levará a estudar e a desvelar os segredos da
natureza. É provável que nåo seja totalmente compreendida em suas idéias sobre a liberdade ou do uso de seus

conhecimentos místicos; mesmo assim, seu interêsse pelo assunto nåo será menor.

Plutåo em Libra

     A geraçåo de Tara se preocupará pelo desenvolvimento das relaçöes humanas e sua comunicaçåo. Eles

mostraråo pouco egoísmo e a vontade de escutar aos demais, buscando acordos e equilíbrio entre distintos
pontos de vista. Se interessará por psicologia e sociologia, e proporåo novos estilos de uniöes, tanto de

negócios como matrimoniais, com a finalidade de obter um maior entendimento e felicidade. A política se
encaminhará para a obtençåo de tratados de paz e harmonia entre os distintos países, eliminando as corridas
armamentistas ou a predominância de alguns no poder. Como parte deste movimento, Tara mostrará grande

amor a beleza e a harmonia; terá um grande senso de justiça e um instinto social muito desenvolvido.

*****************************************************************
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