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INTRODUÇÃO

Se você, como tantas outras pessoas que conheço, tem interesse pela as-
trologia mas recua diante de uma terminologia técnica confusa ou de ba-
nalidades esotéricas como a ordem de não sair de casa até Mercúrio sair 
da fase retrógrada, espero que este livro lhe chegue como um sopro de ar 
fresco, ou mesmo como uma luz, e seja, acima de tudo, útil. Escrevi-o para 
gente como nós (me incluo nesse grupo) que estava à procura de um livro 
que tornasse a astrologia acessível e divertida, além de prática. Acredito 
que a astrologia pode ser um instrumento poderoso de coaching na nossa 
vida e que cada pessoa é capaz de aprender a usá-la para si mesma. Na 
verdade, minha missão é a de colocar o poder da astrologia em suas mãos. 
(Afinal de contas, sou aquariana, e os aquarianos têm o dever de aumentar 
a consciência e promover a igualdade aqui na Terra.)

Quero esclarecer algo logo de início. Não é possível, nem lógico, dividir 
a humanidade inteira em doze signos e esperar que cada uma das doze 
categorias seja composta por pessoas do mesmo tipo e que vivenciem as 
mesmas coisas ao mesmo tempo. Além disso, nenhuma generalização ex-
cessiva tem sentido. Não é realista supor que todos os leoninos são engra-
çados e extrovertidos e que todos os escorpianos são sensuais e ciumentos. 
Os seres humanos são muito mais complexos, e nosso signo (também cha-
mado de “signo solar” na astrologia) é no máximo uma indicação sumária 
da nossa personalidade e do nosso potencial. Como veremos, se você co-
nhecer os pontos positivos e negativos do seu signo e puser em prática os 
primeiros, poderá brilhar como o Sol. Mesmo assim, a astrologia jamais 
será capaz de desvendar toda a profundidade do seu ser. Afinal de contas, 
julgar o caráter de alguém (o seu inclusive) com base apenas no signo solar 
é como julgar a pessoa pela aparência. Às vezes temos sorte e acertamos 
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no julgamento, mas erramos com muito mais frequência – e isso pode nos 
causar problemas.

Há mais uma crença errônea da qual devemos nos livrar desde já: a 
ideia de que certos signos se dão bem ou mal com outros signos não é ab-
soluta. Para avaliar a possível durabilidade de qualquer relacionamento, o 
único jeito é avaliar os mapas astrológicos dos dois indivíduos e estudá-los 
um em comparação com o outro. Em muitos casais felizes que conheço, 
uma pessoa tem o Sol num signo e a outra tem a Lua ou o Ascendente 
no mesmo signo. A astrologia tradicional diria que isso não é bom, mas 
a experiência me diz que é como um jogo de snap:1 tudo o que é preci-
so é que seu signo combine em algum momento com o de um potencial 
companheiro, amigo ou colega. Duas de minhas amigas mais antigas são 
leoninas, ou seja, têm o signo oposto ao meu (Aquário). O signo da minha 
outra amiga é igual ao meu Ascendente. A astrologia é capaz de nos dar 
intuições fascinantes quando temos o desejo de ir um pouquinho mais 
fundo.

Há mais de onze anos que estudo astrologia. Nos últimos nove anos, 
também a usei como método de coaching para ajudar as pessoas a com-
preender a si mesmas e aos outros de maneira mais profunda, além de dar-
-lhes orientações para terem relacionamentos mais sinceros e íntimos e go-
zar de mais sucesso na profissão. O método que uso, ao qual dou o nome 
de Astrologia Dinâmica, ajuda a melhorar a saúde emocional, espiritual e 
física e a aumentar o bem-estar geral. Você verá que uso com frequência 
a palavra “karma”. Karma é causa e efeito: para cada ação há uma rea-
ção. As sementes plantadas em solo fértil tendem a dar bons frutos, e o 
contrário também é verdade. Tente conceber o karma como sementes que 
você planta. Não é possível mudar o karma passado, mas você pode tomar 
mais consciência de suas escolhas no presente para assim alterar o futuro.

Sei que, quando a Astrologia Dinâmica é usada como instrumento para 
aumentar a autoconsciência, ela nos ajuda a navegar de maneira muito 
mais tranquila pelas águas da vida. Pode produzir uma transformação 
que nos dá poder e estabelecer uma conexão com a parte mais autêntica 
de nós mesmos. E isso é muito importante, pois, na minha opinião, nós 

1  Jogo de cartas em que duas cartas são viradas ao mesmo tempo. Se as 
duas forem iguais, o primeiro jogador a gritar “Snap” ganha as duas cartas e 
todas as que estão abaixo delas nos montes. (N.T.)



1 1

só nos uniremos às pessoas que realmente nos completam quando formos 
totalmente sinceros com a nossa natureza.

A experiência de trabalhar com pessoas de todo o globo e de todas as 
classes sociais me ensinou que a astrologia é, em essência, uma estrutura 
que nos ajuda a nos sintonizarmos com os ritmos da nossa própria vida, 
um instrumento para administrar o comportamento humano – o nosso e 
o das outras pessoas. Gosto de compará-la aos andaimes usados na refor-
ma de um prédio. Nesse caso, o edifício sendo restaurado é a sua própria 
pessoa!

Há milhares de anos que a astrologia é praticada por sociedades do 
mundo inteiro. Ela seria a precursora, no mundo antigo, da moderna ciên-
cia da psicologia. Quando começamos a concebê-la nesses termos, seu 
incrível estoicismo – que persiste mesmo em meio ao ceticismo do mundo 
moderno, em que a maioria das pessoas perdeu a fé em tudo que não con-
segue ver com os olhos (e não somente sentir com o coração) – começa 
a fazer sentido. Acredito que nossa mente molda e, depois, cria a nossa 
realidade. A neurociência é uma prova disso. Ninguém tem o seu futuro 
escrito nas estrelas; somos nós que criamos o futuro.

Sendo assim, no que me diz respeito a astrologia nada tem a ver com 
a previsão do futuro e com os horóscopos de jornal. Pelo contrário, tem 
tudo a ver com fazer aumentar nossa capacidade de crescimento pessoal, 
a qual, por sua vez, aumenta nossa felicidade e melhora nossas interações 
positivas com as outras pessoas. A astrologia também nos ajuda a prestar 
mais atenção, a fazer juízos mais bem informados sobre as capacidades e 
limitações nossas e das outras pessoas. E lembre-se que mesmo um conhe-
cimento básico de astrologia nos proporciona a oportunidade de acertar a 
sincronia da nossa vida. Os melhores cozinheiros atestam que a sincronia 
é tudo!

Q U A L  É  O  D I F E R E N C I A L  
D A  A S T R O L O G I A  

D I N Â M I C A ?

A Astrologia Dinâmica combina ensinamentos espirituais e astrológicos 
com pesquisas sobre o comportamento humano feitas do ponto de vista 
de um coach. Nessa estrutura, o mapa astrológico não é uma descrição 
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rígida da pessoa nem fornece uma receita única acerca de como ela deve 
viver. A astrologia se torna um instrumento de interpretação que nos põe 
no centro da tomada de decisões. O conhecimento dos astros nos habilita 
a trabalhar em harmonia com a energia deles.

Para mim, a astrologia se tornou uma parte da minha vida cotidiana. 
É semelhante à eletricidade que usamos em casa. Como no caso da ele-
tricidade, uso a astrologia porque ela me dá força e luz quando preciso. 
E partilho-a com as outras pessoas porque acredito que a linguagem dos 
astros transcende as classes sociais, as raças, o status e, mais importante 
que tudo, o ego. Qualquer pessoa pode usá-la, e eu gosto disso.

Com a Astrologia Dinâmica, eu quis criar um método para mostrar a 
você como usar a astrologia sem precisar de um astrólogo para determinar 
cada uma de suas decisões. Tenho a missão de pôr para funcionar a intui-
ção das pessoas. Todos nós somos intuitivos em maior ou menor grau, mas 
nossa intuição encontra-se, com muita frequência, tão amarrada à lógica 
que acabamos nos limitando a uma perspectiva unidimensional.

Certas pessoas tornam a astrologia mais complexa do que ela precisa 
ser. É verdade que, à primeira vista, um mapa astrológico supercomplica-
do é até assustador, e precisamos nos acostumar com parte da terminolo-
gia astrológica, mas simplifiquei o processo para torná-la completamente 
acessível e sei, pela experiência de coaching com meus clientes, que a as-
trologia realmente não precisa ser tão difícil. Na verdade, é o mesmo que 
aprender uma língua estrangeira: captamos alguns fragmentos, algumas 
palavras e expressões aqui e ali, vamos juntando os pedacinhos da conver-
sa e, com prática e paciência, começamos a falar a língua. Ou, neste caso, 
aprendemos a “astrolíngua”, como gosto de chamá-la.

A Astrologia Dinâmica oferece pistas e transforma você no detetive en-
carregado de investigar seu próprio caso. Realinha você com sua alma (ou 
sua mente, se preferir), ao contrário da armadilha do ego, sedutora mas 
nociva. Acredito que a alma (mente) é infinita: nunca morre. Na verdade, 
ela persiste e cria vidas futuras, e é por isso que nosso mapa natal indica 
pontos fortes a serem postos em prática e questões que precisamos resol-
ver nesta vida para que possamos passar ao nível seguinte. Nada é fixo, 
tudo é mutável. Com consciência e um olhar honesto para nossos padrões 
de comportamento, sempre é possível fazer uma escolha e criar um futuro 
melhor.
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“ D Á  C E R T O ” 
V S . 

 “ D Á  E R R A D O ”

Em anos de trabalho com clientes inteligentes, bem-sucedidos e extrema-
mente exigentes e observando o modo pelo qual determinados padrões 
estelares se correlacionam com as experiências, os comportamentos e as 
características deles, ficou muito claro para mim que qualquer traço as-
sociado a qualquer aspecto da astrologia tem o potencial de ser útil ou 
nocivo. Falo dos traços que “dão certo” e dos que “dão errado”, e essa 
dualidade se manifesta repetidamente.

Em sua essência, a Astrologia Dinâmica é a prática de aplicar o co-
nhecimento astrológico prático de maneira estratégica para estimular os 
traços úteis (“dá certo”) e reduzir o impacto dos nocivos (“dá errado”). 
Podemos mudar as coisas que nos fazem mal ou de que simplesmente não 
gostamos. Com a consciência e o autoconhecimento vem o poder de in-
troduzir mais aceitação, felicidade e contentamento da alma em nossa 
vida. Quando dominamos novos métodos para lidar com traços que até 
então desgraçavam nossa vida, temos vontade de cumprimentar a nós 
mesmos. É uma sensação enorme de libertação.

Um conselho: não tenha medo do seu lado “dá errado”, também cha-
mado de “sombra”. Afinal de contas, todos têm esse lado. Quase sempre, 
quando as pessoas leem as seções “dá certo” do seu relatório astrológico, 
vejo-as sorrindo ou balançando a cabeça em sinal de aprovação; mas fico 
esperando, e logo em seguida elas ficam quietas. Sei então que estão lendo 
sobre os traços que “dão errado” e caindo na realidade. Mas essa abertura 
à autoconsciência é o primeiro passo rumo a qualquer tipo de melhora 
pessoal. Na minha experiência de estudo, os professores mais compassivos 
quase nunca me davam doces ou verdades fáceis.

Assim, para dar um exemplo da relação entre as características que 
“dão certo” e as que “dão errado”, vamos falar do signo de Touro. Um dos 
traços positivos desse signo é o talento. Muitos taurinos gostam de culti-
var seus talentos e os de outras pessoas. Um dos traços taurinos que “dão 
errado” é o ciúme (traço esse que os taurinos partilham com Escorpião, 
o signo oposto). Não que todo taurino necessariamente sofra na mão do
monstro de olhos verdes, mas é provável que ele apareça em algum ponto
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da vida do taurino, pois o ciúme é um dos traços que os taurinos vieram 
à Terra para superar. Para contextualizar ainda mais essa contraposição 
de “dá certo” com “dá errado”, já observei que um taurino que realmente 
alimente os próprios talentos sofre pouco de ciúme. Quando atrai o ciúme 
alheio, deve se esforçar ainda mais para trabalhar com generosidade e hu-
mildade (duas palavras também associadas ao signo de Touro).

C O M O  U S A R 
E S T E  L I V R O

Escrevi Os Signos do Zodíaco com o objetivo de tornar um tema comple-
xo acessível a todos, concentrando-me, para tanto, em três áreas principais 
da astrologia: planetas, signos e casas. Isso significa, inevitavelmente, que 
há muitas coisas de que não falarei, mas a astrologia é tão poderosa que 
mesmo um conhecimento pequeno dá um fruto grande. Espero que o livro 
lhe sirva de guia no uso prático da astrologia para que você implemente 
mudanças positivas reais em sua vida. Quando você por fim “decifrar o 
código”, poderá ajudar outras pessoas que ainda estão lutando para subir 
na prancha de surfe e pegar as ondas da vida.

O livro pode ser lido de dois modos. O primeiro: vá diretamente à seção 
que fala do seu signo e leia tudo sobre seus traços úteis e nocivos – os que 
“dão certo” e os que “dão errado” –, depois use o “Conserto” das suges-
tões práticas para reduzir o que “dá errado” e aumentar o que “dá certo”. 
(Aliás, você pode fazer a mesma coisa para aprofundar seu conhecimento 
do comportamento das outras pessoas. É divertido e, muitas vezes, de 
uma precisão mágica. Experimente consultar o signo do seu companheiro 
ou colega e veja se as características ali listadas lançam alguma luz sobre 
certas coisas que o deixam perplexo ou indignado!)

O segundo modo consiste em mergulhar um pouco mais fundo e usar o 
livro para aprender a ler mapas natais e fazer suas próprias interpretações.

Um mapa natal ou mapa astrológico é um retrato da posição das estre-
las e dos planetas na hora que você nasceu. Saber decodificar seu próprio 
mapa, aprendendo sobre o papel do signo solar, do signo lunar e do As-
cendente, bem como sobre o alinhamento dos planetas e a disposição das 
casas, é algo que lhe dará luz e poder. Identificando seu Ascendente, por 
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exemplo, que é o signo situado na casa 1 do seu mapa no momento em 
que você nasceu, você poderá compreender como é visto pelos outros, o 
que lhe abrirá as portas da autodescoberta. Quando souber o signo lunar 
(o signo em que estava a Lua quando você nasceu), poderá saber o que 
fazer para cuidar melhor de seu bem-estar emocional, e isso, por sua vez, 
fará aumentar sua inteligência emocional. Se souber o signo da Lua de 
seu companheiro ou de seu filho, poderá alimentá-los no nível emocional. 
(Meu filho tem a Lua em Touro, e Touro está associado a um apetite sau-
dável por boa comida. Por isso, sempre o alimento antes de tentar resolver 
quaisquer problemas emocionais que eu tenha com ele!)

Nunca me canso de ver a cara de espanto de meus clientes quando al-
gum aspecto de sua personalidade ou experiência pessoal entra em foco. 
Esses momentos “eureca” são profundamente satisfatórios para eles e po-
dem ser para você também. Quando compreender seu mapa e o das pes-
soas importantes em sua vida, seus horizontes se ampliarão. Se tornará 
mais compassivo; as metas pessoais e profissionais serão mais fáceis de 
se atingir e a vida cotidiana deixará de ser mero ruído, tornando-se mais 
semelhante a uma música. Você vai parar de nadar contra a corrente e 
passar a seguir melhor o fluxo e os ritmos da vida. Todas as coisas, desde o 
bem-estar físico e emocional até as metas de carreira e os relacionamentos, 
de repente parecerão muito mais tranquilas. Não estou dizendo que tudo 
mudará da noite para o dia. É preciso trabalhar um pouquinho, e, além 
do mais, temos de admitir que certas pessoas sempre nos aborrecerão; 
mas nós podemos controlar o modo como reagimos, apertando o botão 
de “pausa” e analisando a causa fundamental não só do comportamento 
dessas pessoas como também, e principalmente, de nossas reações.

Imagine que você esteja agora num aeroporto, levando somente seu 
passaporte e um mapa nas mãos. Há um jatinho particular à sua espera. 
Você não sabe muito bem para onde vai, mas intuitivamente sabe que algo 
vai mudar na sua vida. Estou lhe mostrando o caminho da autodescober-
ta. O mapa lhe dará as pistas que o ajudarão a encontrar seu tesouro pes-
soal, mas é você quem terá de fazer a navegação de sua jornada e assumir 
a responsabilidade por suas decisões.

A experiência de aprender astrologia e o sucesso de meus clientes me 
ensinaram que grandes coisas são possíveis. Lembre-se que seu mapa natal 
é desenhado a lápis: realmente cabe a você decidir se quer ou não pegar a 
caneta e deixar nele a sua marca. Esqueça como você era no passado. Es-
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teja presente neste exato momento e sintonize-se com seu potencial mais 
elevado.

O futuro está em suas mãos.




