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Júpiter, Saturno, Úrano e Plutão em 
2020 no elemento Terra, Júpiter e 

Saturno transitam para o elemento Ar e 
como associamos a patologias?



Como podemos prevenir problemas 
de saúde com as influências destes 

ciclos astrológicos?



A principal função da astrologia médica é 
fornecer uma indicação de se as influências 

cósmicas existentes no momento de uma 
doença são suscetíveis de ser vantajosas ou 
desvantajosas para o paciente, e, portanto,:

Severidade provável da doença 
Duração provável da doença



Há milhares de anos, a astrologia médica era uma das partes 
mais importantes, se não uma parte essencial da medicina. 

Embora as perspetivas culturais possam ter mudado ao longo 
dos anos, a realidade das influências cósmicas no mundo 

natural não mudou. 



Na Astrologia Médica uma doença é causada por um 
excesso de um dos elementos ou "humores" do setor de 

temperamento que perturbou o equilíbrio no corpo. 



Concentremo-nos na tripla conjunção 

em Capricórnio que ocorreu pela última 

vez em 1285.



Vamos analisar os ciclos não em 

gráficos individuais, mas a técnica que 

uso com casas astrológicas é:



ASC – corpo fisico

Eixo da casa 6/12 – onde a doença está escondida e onde se 
manifesta

Eixo da casa 2/8 – onde a doença crónica se manifesta e 
depois vem da casa 2

Eixo da casa 4/10 - como podemos mudar a raiz da doença e 
direcioná-la para a cura



JÚPITER SATURNO PLUTÃO

LIGAÇÃO DAS CASAS ÓRGÃOS SISTEMAS



A nona casa – ligada ao signo de 

Sagitário representa as ancas e coxas

A 12ª casa – ligada ao signo de Peixes 

representa os pés

Pletórico (um aumento excessivo do 

sangue no corpo, causando inchaço 

vascular)
Elemento Fogo e Água



Gordura 

Ancas

Coxas

Glândulas suprarrenais

Fígado

Pulmões

Músculos do coração

Músculo da bexiga

Diafragma

Vasos sanguíneos

Bile, particularmente nas artérias e 

sangue arterial 

Nutrição

Elemento Fogo e Água



A décima casa, ligada ao 

Capricórnio, 

representa os joelhos, dentes, pele

A décima primeira casa, ligada a

Aquário, representa as pernas.

Sistema Esquelético - Patologias

Crónicas

Elemento  Terra e Água 



Esqueleto

Ossos

Cartilagens, especialmente 

articulações do joelho 

Dentes

Cabelo

Pregos

Pele

Bexiga

Baço

Hereditário

Ouvido direito 
Elemento Terra e Ar 



A oitava casa, ligada a Escorpião, 

representa os órgãos pélvicos.

Sistema reprodutivo - doenças ocultas 

e malignas

Elemento Água 



Sistema excretor

Miasmas

Genética

Metabolismo

Elemento Água 



O filósofo grego Empédocles ensinou que o mundo era 

composto por quatro elementos primários; fogo, terra, 

água e ar. 

Hipócrates aplicou este ensino ao corpo humano, 

insistindo que se o universo fosse feito destes quatro 

blocos de construção, também eram pessoas. 



Relação Tensa Diferente

Água/Fogo

Diferente

Terra/Ar

Relação

Moderada

Húmido

Ar/Água

Seco

Fogo/Terra

Relação fluida Ar/Fogo - Yang

Quente

Água/Terra-Ying

Frio



Quente

Expande 

Fogo – Colérico- Verão 

Alimentos fortes e picantes 

Elimina mal a comida

Palpitações

Ar- Sanguíneo - Primavera 

Digere bem a comida 

Obesidade

Má circulação 

Problemas respiratórios

Batimento cardíaco 

energético

Seco

Individualizado

Frio

Contratos

Água – Fleumático - Inverno 

Linfático

Digerir bem a comida 

Obesidade

Má circulação 

Problemas respiratórios

Terra - Melancolia - Outono 

Elimina mal a comida

Musculatura fraca

Dorme mal

Húmido

União



Todos os 
excessos e 
escassez nos 
elementos 
podem 
geralmente criar 
um 
desequilíbrio. 



Em eixos psicossomáticos

Fogo/Ar- Renal Pulmão 
Coração
Terra/ Água - Genital 
Ossos Assimilação



Expansão da doença?

Problemas na estrutura óssea?

Mais cancros?



JUPITER SATURNO PLUTÃO

EM 2020



Saturno em Aquário desde final de março até junho

Saturno junta-se ao Capricórnio no seu último ciclo de a meados 
de junho e sai a meio de dezembro

Junta-se a Aquário – 17 de dezembro e fica cerca de 2 anos e 
meio



Júpiter em Capricórnio - até ao dia 18 de 
dezembro

Junta-se a Aquário – 19 de dezembro e fica 
cerca de 1 ano



Plutão em Capricórnio de janeiro de 2018 até ao dia 19 
de novembro 2024 

Junta-se a Aquário em novembro de 2024



Durante 2020 teremos os três planetas juntos 
no elemento Terra



Vivemos o trígono desta tripla conjunção 
de Úrano em Touro, o Ar e a Terra, pode 
indicar vírus? 
Doenças respiratórias da toxicidade da 
Terra expandindo-se devido ao trígono? 



MAPA PORTUGAL



Excess earth element

Poorly eliminates food

Weak musculature

Sleep badly

Earth element

With SUN 

FIRE

Ingress Venus and the 

changes with Pluto in Earth

Elemento da Terra

Sem Fogo



PROGREDIDO



Excess earth element

Poorly eliminates food

Weak musculature

Sleep badly

Elemento Terra | Fogo

SOL/LUA



Nesta altura de Plutão/Saturno/Júpiter e a partir de 26 de março
Marte ativando o próprio Marte progredido de Portugal.

Podemos dizer que são nossas inicativas que levarão a uma
profunda alteração do resultado, vai depender de cada um e 
como levará a sua inciativa aos outros.

A partir de abril com o ingresso de Saturno e Marte a Aquário
iremos lidar com Kiron, a ferida da alma, mas onde encontramos
a cura!



Mércurio tem um papel muito importante porque é ele que nos transmite
a aprendizagem, a forma de comunicar, como usar as mãos para curar, 
ou maltratar

Nascemos com o Mercúrio em Caranguejo e este progride em Escorpião, 
ativado agora em março a quadratura do Eclipse de 26 de dezembro em
Capricórnio, e como os regents de Escorpião são Marte/ Plutão e estão
quase a ficar juntos na sua órbita, a tensão e confusão da comunicação
e do que esconde Escorpião, é um fato, mas temos sempre dois lados e o 
outro deste aspeto é resgatar os poderes da psique da nossa mente

Mercúrio em conjunção ao Nodo Sul de Portugal, levará a resgatar a 
sabedoria ancestral  deste povo e a nossa fé, seguindo um caminho de 
dialogos e novas negociações

Em maio vamos viver o ingresso dos Nodos ao eixo Gémeos/Sagitário, o 
ingresso dos Nodos ao Mapa de Portugal, cumprindo o seu propósito
aprendendo com as lições superiores e mudando Leis que nada servem
ao Povo!



Exercícios para ajudar a equilibrar os elementos



Exercício para estimular a Terra/Ar/Fogo

Por favor, levantem-se.

Inalar e expirar dos pés à cabeça três vezes

Junte as mãos em oração
Levantar os braços recebem energia do 
universo

E com a respiração "naaaaa" 
braços inferiores e enviar para a terra - 3 vezes 



Exercício para estimular a água
Por favor, sente-se.

Inalar e expirar sentado com os pés planos e 
imaginar raízes saindo dos seus pés

Junte as mãos em oração

Coloque as mãos nas coxas viradas para cima 
para receber energia e visualize uma rosa 
branca na mão esquerda e rosa amarela na 
mão direita

Fique alguns minutos e traga as mãos para o 
seu coração. 



Chuveiro de energia
3º Ar/Água

Tronco em círculos com braços 
2º Fogo/Ar 

Enraizamento
1º terra Terra/Água
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