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HORÓSCOPO: 

Signo: Peixes 

ASCENDENTE: GÊMEOS 

Paulo GabrielAh! eu sei. Já li sobre isso, já tomei conhecimento, não é novidade para 
mim! 

A curiosidade, a mobilidade de pensamento e a capacidade de percepção e assimilação 
são qualidades do signo de Gêmeos. E você, que tem Gêmeos no Ascendente, deve 
acionar essa tônica sempre que se sentir desmotivado e apático. 

Utilize a facilidade que tem de expressar-se em todos os níveis, de discorrer de um 
assunto para outro, para entrar em sintonia com seu Ascendente. Misture-se. Você 
tem a aprender com "reis e plebeus". E a ensinar também. E não esqueça da lição 
geminiana de que tudo está relacionado. Por isso, é importante unir os opostos, para 
que nada se perca. Você sabia que o mito que simboliza o signo de Gêmeos conta a 
história dos irmãos Castor e Pólux. Esses dois irmãos eram ligados por uma grande 
amizade; eram inseparáveis. Castor representa o lado material e Pólux o lado 
espiritual. São coisas opostas, é verdade, mas se complementam numa pessoa. 

A facilidade que você tem de, mentalmente, separar as coisas e depois juntá-las 
novamente o leva a buscar sempre diversas alternativas e possibilidades para tudo. 
Sua mente está sempre inquieta. Essa inquietação é boa, mas não exagere, porque 
pode gerar divisão ao invés de integração e complementação. Pesquise, estude, 
aprenda, mas não se esqueça de dar um direcionamento a seu aprendizado. 
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CHINES: GALO 

São Os Orientadores: Podem animar ou instruir outros com idéias excêntricas ou pela 
sua personalidade, algumas vezes dedicando-se a área de comunicação, arte ou 
ensino. 

Características: Movido por um desejo interior enorme de atingir a perfeição em todos 
os sentidos, inclusive no plano espiritual, o nativo do Galo prima pela simplicidade em 
relação aos bens materiais, pois não se deixa ofuscar pelo luxo ou pelas suas posses, 
que são muitas, graças a sua capacidade de ganhar dinheiro. Preocupa-se com o 
próximo com uma dedicação extrema, cuidando carinhosamente daqueles que 
precisam de sua ajuda. Essa característica toda própria faz com que se dediquem às 
profissões da área médica e da assistência social. É metódico, inteligente, com um 
charme todo especial pela sua ternura, encantando a todos com seu espírito 
observador e analítico. Quando se trata de expressar os próprios sentimentos, no 
entanto, o Galo é tímido e retraído . Aprecia as novidades e se entrega à vida com um 
entusiasmo contagiante. Podem ser muito mordazes em suas opiniões a respeito das 
pessoas e detestam a crítica. Quando magoados, tornam-se agressivos e demonstram 
até certa crueldade.Não tem, no entanto, espírito vingativo, pois sua memória para 
fatos desagradáveis é muito pequena. Em pouco tempo se esquece de uma 
ofensa.Não se arrisca, preferindo traçar metas e objetivos realistas e ao seu alcance. 
Preserva sua própria liberdade, mas não evita de se intrometer na liberdade alheia. 

Defeitos desejo exagerado de perfeição, levando ao pessimismo e à melancolia e à 
insatisfação consigo mesmo. Falador e egocêntrico. 
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Mês Favorável: março (outono) 

Elemento: Metal 

Polaridade: Yin 

Planeta 

Regente: Vênus 

Metais: níquel 

Pedras: ágata e turmalina 

Erva: sabugueiro 

Perfume: gardênia 

Cores: azul-marinho e verde 

Flor: verbena 

Planta: laranjeira 

Número da Sorte: 5 

Dia da Sorte: quarta-feira 

http://horoscopovirtual.uol.com.br/hchines.asp?c=3 
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CIGANO: 

CARACTERÍSTICAS 

Sua vida se divide em duas partes distintas: uma, é a da luta cotidiana, da qual fazem 
parte o trabalho, as preocupações financeiras, os desafios de cada momento. Outra é a 
da sua espiritualidade. Desta, fazem parte seus dilemas de fé, suas dúvidas quanto ao 
seu papel no mundo. 

O nativo de Capelas se debate desde muito cedo com as mais elevadas questões 
filosóficas. Quer descobrir se tem alguma missão, se existem energias superiores 
regendo o Universo, se a vida continua depois da morte. E tanto pode se apegar 
ardorosamente a uma crença, fazendo dela a resposta para todos os seus 
questionamentos, quanto migrar de uma doutrina para outra, sem jamais se contentar 
com nada. E corre o risco, também, de se tornar um agnóstico. Aquele que em nada 
crê, e que nada espera. Só que, lá no fundinho do coração, haverá sempre uma ponta 
de dúvida e um profundo desejo de saber! 

Você também se destaca pela sensibilidade, pela intuição aguçada e pela capacidade 
de compreender as pessoas. O talento artístico é outro atributo importante dessa 
personalidade romântica e sonhadora. 

SIMBOLISMO 

Representa o grande Deus. É sinal de religiosidade e fé. É o local em que todos entram 
em contato com seu Deus interno e desperta a força e o amor. 

A pessoa sob esta influência é emotiva, sensível, leal, justa, espiritualizada e 
sonhadora, é o próprio amor encamado. Tem muita força espiritual e dons para a 
clarividência. Ama cegamente e, às vezes, se desilude. É romântica e carinhosa. 
Quanto ao trabalho, gosta de tudo o que se relaciona a ajudar ao próximo. 

 

http://www.astral.oxigenio.com/paginas/cigano%20capelas.htm 
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EGÍPCIO- SHU 

Deus da luz do sol e do vento. 

Acredita-se que era o deus responsável por manter o firmamento nas alturas, distante 
da Terra. Representado por um homem de braços abertos e erguidos. 

As pessoas nascidas sob este signo apresentam grande potencial criativo e uma vez 
que sua verdadeira vocação é seguida, o sucesso é garantido. Freqüentemente são 
conscientes de suas próprias limitações. 

Pontos positivos: bem humorado, consciencioso, pessoa de princípios. 

Pontos negativos: tendência de perder oportunidades vitais por hesitação ou 
indecisão. 

Ocupações compatíveis: trabalho social, aconselhamento, agricultura e conservação da 
natureza. 

http://www.astral.oxigenio.com/paginas/egipcio%20shu.htm 
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NUMEROLOGIA: 

INTERPRETAÇÕES DO CAMINHO DA VIDA: Nº 8 

O caminho da vida é aquilo com que você foi enviado para a terra, o que você tende a 
fazer, a sua natureza, os talentos que tem e aquilo de que realmente gosta. É a sua 
natureza, o seu trajeto na vida. 

Conquista é a palavra chave para este caminho. Não é um caminho fácil, e que o 
sucesso vem através do conhecimento, o esforço financeiro e determinação. Ela vem 
de seus próprios esforços, quando há um equilíbrio entre o espiritual eo material, sem 
sacrificar a satisfação pessoal decorrente da recompensa financeira. Você deve 
aprender a trabalhar para o bem de todos e não para seu próprio bem. É assim que 
será recompensado. A maneira de gerir o seu dinheiro pode levá-lo ao sucesso ou à 
ruína. Como você prefere liderar a seguir, deve ter seu próprio negócio ou ser um 
gerente, diretor ou supervisor. O grande negócio é atraído, porque você faz coisas tão 
grande. Para atingir seus objetivos você precisa discernimento, coragem, princípios 
sólidos, ambição e esforço. Entre seus amigos estão empresários, escritores, 
estudiosos e profissionais de mídia. Você pode obter junto com a educação, finanças, 
viagens, compra e venda, atividades de consultoria, transporte, ou filantrópicos, mas 
sempre em grande escala. Ele tem capacidade executiva e sabe falar. A metafísica da 
questão. Cuidado com as vibrações negativas, a seguir ambição excessiva, intolerância, 
abuso de poder, egoísmo, desperdício, ganância, extravagância. 

VIBRAÇÕES DO NASCIMENTO DO DIA: No. 3 

Registo o dia de nascimento indica o talento interior, oculto, que pode ser aplicado nas 
escolhas de carreira e de outras decisões importantes 

FIGURAS 3 (aniversário nos dias 3, 12, 21 ou 30) 

Sua vida será agradável. Você é criativo e tem o dom da fala " 

21 Social, divertido, ousado e com muitos interesses. 
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INTERPRETAÇÕES DE EXPRESSÃO: N. º 6 

Este número descreve a maneira como você se expressa no mundo. Você, sua auto 
completamente - sua personalidade, caráter, disposição, identidade, temperamento - 
a sua natureza. 

Você é responsável, empatia, talentoso e auto-confiante e leal. Procurando fazer 
justiça em seus relacionamentos e promover a paz em todos os ambientes que 
frequenta. Muitas vezes as pessoas acham muito legal, porque você se dedica e, 
muitas vezes distribuir calor e afeto. A família é sua maior preocupação, muitas vezes 
deixa de fazer o que ele gosta de conhecer pessoas que você ama. Quando 
confrontados com a traição de pessoas à sua volta, você se sente frustrado e magoado 
e tende a ocupar seu tempo que exigem responsabilidade e confiança. 


