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Prefácio I 

Uma das características associadas à Era de Aquário são os 

novos rótulos a conteúdos já conhecidos. 

Com a Astrologia, regida exatamente por este signo 

rebelde, tem se dado o mesmo. Quando se percorre as livrarias 

em busca de novidades nas prateleiras, observamos 

relançamentos de títulos e outros livros que discorrem sobre 

temas amplamente pesquisados, mas que muito pouco 

acrescentam às informações já existentes. Entretanto, quando 

me deparei com este manuscrito e avancei na leitura de seu 

conteúdo, o primeiro pensamento que me acorreu foi que enfim 

estamos diante de algo novo. E com esse pique, continuei 

avançando na leitura, quase sem respirar, mergulhando no 

raciocínio enérgico e dinâmico da autora. 

Os temas Astrologia e Saúde são de interesse geral e, 

assim, este livro, de linguagem acessível, destina-se a qualquer 

um que deseje ter uma visão atual, moderna e criativamente 

aquariana das possibilidades da Astrologia de mãos dadas com 

o que existe de mais avançado em termos de pesquisas 

médicas, voltadas para a saúde e o bem-estar. 

Se você for apenas um curioso, encontrará material 

bastante rico e ilustrativo para entender os mecanismos e 
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as relações existentes na Astrologia. Ao terminar a leitura, 

saberá ainda do que tratam as Medicinas Funcional e 

Ortomolecular, voltadas para o indivíduo do Século XXI. 

Se for uma pessoa que atua na área da saúde e o seu 

maior interesse esteja justamente na combinação dessas 

novas técnicas médicas com o cotidiano, os elementos à sua 

disposição possibilitarão que se conheça melhor fisiológica, 

mental e emocionalmente. E, o mais importante, combinar 

as várias dicas e indicações apresentadas para obter uma 

vida cotidiana mais saudável, de acordo com o seu biótipo. 

De quebra, aprenderá sobre a Astrologia, e de como ela 

pode auxiliar no diagnóstico de certas patologias. 

Se for estudante ou profissional de Astrologia, 

encontrará um excelente caderno de estudos repleto de 

novidades. O pano de fundo deste livro é a oportunidade de 

fundir os métodos já testados da Astrologia, voltados para a 

área da saúde com o que existe de mais moderno em termos 

de conceitos médicos. 

A autora não se limita a reescrever antigas relações 

existentes entre planetas, signos e casas, mas, também, de 

dar-lhes um novo significado à luz da aurora da Era de 

Aquário. Nessa virada de século, são vários os 

desequilíbrios a que o indivíduo se encontra submetido em 

seu dia-a-dia, fruto de suas atividades normais. Atrás e no 

comando de cada máquina, há um ser humano com 

sentimentos e plenamente operacional, submetido a tensões 

de todos os tipos, com desejos, alegrias e tristezas, dotado de 

um tipo orgânico peculiar. 

Porém, não basta apenas se conhecer, é preciso tratar os 

desequilíbrios já existentes e prevenir os futuros. O modo 

como esse conceito é desenvolvido em todo o livro, 
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é plenamente abrangente e completo, oferecendo uma maneira 

absolutamente pessoal e natural de alimentação, complementos 

homeopáticos e sais minerais, com o objetivo de restabelecer o 

equilíbrio orgânico e a saúde. 

Ao término da leitura, terá aprendido um pouco mais sobre 

você e os mecanismos que o afetam de uma maneira realmente 

integrada e holística, com referências suficientes para preservar 

seu equilíbrio natural e funcional. Tenho a certeza de que este 

compêndio estará sempre ao alcance de sua mão. 

Henrique G. Wiederspahn 

Astrólogo e Terapeuta 
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Prefácio II 

A surpresa deste livro é a capacidade que tem de nos 

envolver. Você passará a observar, quase que instintivamente, 

uma delicada correlação entre as coisas, os eventos, as pessoas 

e suas próprias reações. 

Tibet é autora de textos pouco comuns na astrologia. Sua 

veia Uraniana (ascendente Aquário) faz com que aborde temas 

inusitados com o carinho e a dedicação de um Sol em Leão. 

Uma leoa com as profundezas da alma, na qual corre a força da 

vida e da morte, da transmutação dos elementos, da verdadeira 

alquimia. 

Sua abordagem é dinâmica, eruptiva e veloz, dado tratar-se 

de uma inteligência de expressão ariana. Sua habilidade natural 

para com os cuidados com a vida advém da posição lunar em 

Virgem e sua capacidade para jogar luzes sobre os segredos do 

funcionamento do corpo e da alma deve-se à conjunção de 

Plutão ao seu Sol em Leão. O trabalho de estudo, observação, 

reflexão, análise, verificação e proposição, além de muita 

persistência, tem feito de Elizabeth Queiroz uma privilegiada 

fonte de inspiração para a pesquisa astrológica. 

A organização desse itinerário astromédico moderno 

requereu o reconhecimento das mais atuais experiências 
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de laboratório e dos seus mais antigos indícios mitológicos, 

além de estudos sérios, assunção de riscos e 

responsabilidades. Espero, trará muita alegria de partilha 

com aqueles que estejam sinceramente empenhados em 

estudar e se desenvolver. 

Leslie Puntschart 

Astróloga e Psicóloga 
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Introdução 

Desde a Antigüidade, a astrologia vem ajudando a 

medicina. Sábios, astrólogos, astrônomos, médicos, 

matemáticos, psicólogos e filósofos se uniram na perseguição 

do conhecimento, ainda hoje tão distante, já que a máquina 

humana continua sendo o mais complexo e sofisticado dos 

computadores. 

Iniciou-se a contagem progressiva, já estamos no Século 

XXI, os acontecimentos induzem a uma nova esperança para 

raça humana e a conscientização torna-se cada vez mais urgente 

e mais presente em nosso dia-a-dia. O fato de se ter mais 

consciência, também nos provoca um maior desgaste físico, 

psíquico e emocional. O estresse da vida moderna, a pressa, a 

solidão, a angústia, a baixa auto-estima, a vida sedentária, 

provocada pelas facilidades das novas tecnologias, a má 

alimentação, o envenenamento involuntário por agrotóxicos e 

conservantes, os alimentos transgênicos, as novas doenças, os 

novos vírus mutantes, etc. representam agressões que provocam 

desajustes, muitas vezes, irreversíveis no organismo humano. 

Acompanhando os passos do novo milênio, a Astrologia, na 

sua antiga missão de apoiar a medicina, vem se 
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integrando com as terapias alternativas como a Homeopatia, 

Ortomolecular, Florais, Personal diet, etc. A Astrologia 

Médica também evoluiu muito nesses últimos anos. 

Tratando o ser humano de forma holística, parte do 

princípio de que não se pode tratar do corpo físico, sem 

primeiro constatar as causas degenerativas que 

desencadeiam as doenças, além dos aspectos psicológicos e 

hereditários. Por isso, a Astrologia de Saúde, Funcional e 

Ortomolecular é uma nova modalidade dentro da astrologia 

de saúde e que visa, principalmente, detectar algumas 

deficiências de elementos orgânicos e inorgânicos, como 

vitaminas, sais minerais e sais celulares, além de problemas 

endócrinos e tendências hereditárias de doenças como 

câncer, diabetes, osteoporose, etc. 

A Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

sinaliza todos esses problemas por meio dos trânsitos 

planetários, progressões primárias, revolução solar, etc. Que 

mais cedo ou mais tarde serão acionados, desde que já exista 

uma predisposição pelo Mapa Astral Natal. Pela reeducação 

alimentar (Personal diet) ou ajudado pela Análise 

Psicológica, Terapias de Florais, de Sais Celulares e da 

reposição de alguns Oligoelementos, a Astrologia de Saúde, 

Funcional e Ortomolecular vem sendo uma opção moderna, 

natural, rápida e, principalmente, acessível para o novo 

milênio. Ajudado pela Astropsicologia, ciência que pode 

detectar principais complexos e dificuldades que o ser 

humano encontra para lidar consigo mesmo, o astrólogo 

médico, ao detectar problemas sérios na área de saúde, 

deverá indicar ao paciente um especialista e trabalhar 

acompanhado de um profissional da área de medicina 

alopática, homeopática ou ortomolecular, encaminhando 

seus clientes para esses profissionais em caso de 

necessidade. 
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As terapias alternativas vêm ganhando terreno nesse final 

de milênio, Florais, Reiki, Foto Kirlian, Acupuntura, Shiatsu, 

Do-in, Radiestesia, Iridologia Biomolecular, Cromoterapia e 

outras técnicas de saúde se acoplam a Astrologia de Saúde 

moderna e se tornam ferramentas importantes para o 

astrólogo médico. 

O que é Astrologia de Saúde, Funcional e 

Ortomolecular? 

O princípio da Astrologia de Saúde Ortomolecular, como 

já mencionei, baseia-se principalmente no perfil psicológico 

do indivíduo, ou seja, caráter, atitudes, aptidões, a visão que 

se tem de si mesmo, seguida logo após pelas inclinações 

hereditárias e pela diátese de cada um (Capítulo III). A 

Astrologia Ortomolecular é a possibilidade de detectar a 

deficiência de alguns elementos, ou oligoelementos por meio 

de Mapa Natal. A palavra oligo vem do grego e quer dizer 

escasso ou pouco. Na verdade, oligoelemento é um mineral-

traço (Capítulo V). 

A primeira coisa que vamos observar em um mapa 

médico é a posição do Sol e do ascendente e os aspectos 

formados por eles e com eles, pelos outros planetas. A 

qualidade do signo em que eles se encontram também é 

importante, por exemplo: cardeal, fixo, mutável, masculino, 

feminino, exaltado, exilado, etc, que na verdade é o mesmo 

princípio da Astrologia Tradicional (Capítulo II). Isso para 

podermos ver, principalmente e em primeiro lugar, qual a 

qualidade vital do indivíduo. 

Os aspectos tensos ao ascendente e ao Sol, já de cara, nos 

dão uma visão da resistência física e do poder de recuperação 

de uma pessoa. Em seguida, devemos observar os regentes 

das casas 1, 6, 8 e 12, bem como os signos em que eles estão 

instalados e os aspectos acionados entre eles, 
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que são de suma importância para o astrólogo médico, que 

pode, por meio deles, detectar quais as deficiências e 

patologias a que seu cliente está inclinado. 

A casa 1 e seu regente simbolizam o paciente; a casa 6 e 

seu regente, a que tipo de doenças ele pode estar inclinado; a 

casa 8 e seu regente podem representar os riscos de vida, bem 

como o tipo de morte (junto com a casa 4 - começo e fim da 

vida) e deve ser considerada, principalmente em casos de 

cirurgia; a casa 12 e seu regente, que representam o que pode 

ocasionar a doença, o aspecto psicológico (como ele reage 

principalmente em um momento de crise ou da própria 

doença), seu subconsciente. A casa 12 também representa a 

internação em caso de cirurgia. Todos os aspectos envolvidos 

com esses regentes e cúspides devem ser analisados. 

Não podemos deixar de enfatizar a importância da casa 7 e 

da casa 10 em um Mapa Médico. A casa 7 representa o médico 

ou o terapeuta, a pessoa a quem nos associamos para promover 

a cura; a casa 10 poderia ser classificada como "escape" ou 

"cura". Essa casa pode indicar o tipo de terapia a ser 

empregada ou o tipo de remédio ou tratamento mais adequado 

àquele indivíduo. Alguns astrólogos médicos também usam 

esse sistema de casas em Mapa Decúbito (em latim significa 

"deitado"), ou seja, o mapa da hora em que o paciente 

acometeu a doença, ou da hora que ele procurou ajuda do 

astrólogo médico. É como se fosse um Mapa de Astrologia 

Horária, o momento da pergunta é o Mapa do Decúbito, mas 

nós não vamos falar desse tipo de mapa neste livro. 

Porém, e, talvez, o mais importante é a deficiência de 

vitaminas, sais minerais e oligoelementos, sinalizada pelo 

Mapa Astral e pelos trânsitos que o indivíduo atravessa. Cada 

planeta está relacionado com uma vitamina, uma enzima, um 

oligoelemento ou um sal mineral, a dificuldade acentuada 
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de alguns planetas natais pode esconder deficiências no 

organismo, dando, conseqüentemente, um determinado 

temperamento, personalidade ou fragilidade física. 

Mas você pode estar se perguntando, como ela chegou a 

essa conclusão? Da mesma forma com que chegaram a 

conclusões que o signo de Leão pode ter uma deficiência 

cardíaca ou de visão, pelas estatísticas astrológicas e 

pesquisas pessoais. Aliás, estou dando apenas o pontapé 

inicial e espero que muitos pesquisadores da área venham 

complementar ou questionar minhas teorias, pois, com a 

virada de milênio é normal que venham à tona novas 

propostas e novas pesquisas na área de astrologia médica. 

Enfim, a Astrologia de Saúde, Funcional e 

Ortomolecular se dispõe de vários caminhos de ajuda ao 

paciente, assim como a terapia de florais, que vamos ver 

mais adiante e que também pode ser administrada pela 10- 

casa do Mapa Decúbito ou até do Mapa Natal, o que pode 

estabilizar bastante nosso paciente e até prepará-lo para uma 

cirurgia ou um tratamento demorado. Em se falando de 

cirurgia, mais adiante, também, daremos algumas dicas sobre 

o assunto. Neste livro falaremos dos sais celulares, dos 

nódulos lunares, de terapias nutricionais (Personal diet), de 

problemas glandulares e outros assuntos que, com certeza, 

ajudarão bastante quem estuda esse tema, que é um dos mais 

instigantes dentro da Astrologia. 

Este livro, na verdade, é uma compilação dos meus 

estudos e anotações, sem nenhuma pretensão, mas o que, a 

princípio, seria minha apostila particular de estudos, acabou 

se tomando um livro e uma opção para quem estuda 

Astrologia Médica. Compilei trechos que achei importante 

organizar para facilitar a vida do estudante, citando livros na 

bibliografia, além de introduzir a parte de Medicina 

Funcional e Ortomolecular que é uma novidade dentro da 

área 
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de astrologia. Lembrando mais uma vez que a Astrologia 

Médica caminha muito mais em uma linha de prevenção. 

Vários amigos meus astrólogos, me pediram para colocar, 

passo a passo, os caminhos que envolvem a Astrologia 

Médica e como se utilizar deles. Claro que não vou adentrar a 

parte da Astrologia Tradicional (estudaremos apenas o que 

for estritamente necessário para o completo entendimento do 

tema), é de se esperar que pessoas que se interessem por 

Astrologia Médica, já dominem a Astrologia. Mas, mesmo 

assim, começaremos pelo bê-a-bá; com fisiologia, ou seja, a 

correspondência física de cada signo. Neste capítulo também 

fiz questão de apontar as doenças como psicossomatizações, 

partindo do princípio de que toda a doença começa na mente. 

As patologias também foram minuciosamente analisadas, 

com ênfase para as "qualidades biofísicas", que nos indicam 

como o planeta reage bioenergeticamente com relação às 

doenças, bem como as "funções metabólicas", já que o 

metabolismo humano é, em grande parte, responsável pelas 

doenças e pelas curas, de uma forma geral. 

Falamos também dos "sais celulares", que para mim hoje 

é uma importante ferramenta de ajuda dentro do Mapa de 

Saúde, pois seus efeitos são rápidos e muito eficientes. A 

parte da Astrologia Funcional e Ortomolecular, foi a mais 

trabalhosa, pois precisei fazer várias pesquisas na área de 

nutrição e oligoelementos, pesquisei vários Mapas de Saúde 

de clientes para chegar em um denominador comum, além de 

cursos como: Utilização de Oligoelementos em Clínica 

Médica, com o Dr. Affonso Celso de Mello Machado, 

Clínico Geral, Homeopata e Médico Ortomolecular. 

Como disse, essa é uma área muito nova e não temos 

muita literatura disponível, então precisei me basear em 

experiências pessoais e nas minhas consultas de Astrologia 

Médica. Além do mais, esbarrei em contradições de 
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vários autores quanto a regência planetária sobre as 

vitaminas e os sais minerais. Dentro deste capítulo, vamos 

aprender como observar um mapa nutricionalmente, 

baseando-se principalmente nas posições planetárias e 

aspectos entre os regentes de determinadas casas e aprender 

como prescrever uma Personal diet, baseada nas deficiências 

apresentadas pelo Mapa de Saúde. Neste capítulo, abordo as 

principais vitaminas e sais minerais e alguns oligoelementos. 

E introduzo, também, um pouco da Medicina Funcional, as 

"síndromes reacionais", além dos tipos sangüíneos, que 

também influenciam bastante nos vários tipos de 

personalidades, conseqüentemente nos hábitos alimentares e 

nas características das doenças. 

As glândulas endócrinas também são abordadas neste 

livro e são de suma importância para o astrólogo médico, 

porque podemos determinar a personalidade das pessoas pelo 

funcionamento glandular. Suas deficiências ou 

superestimulação podem causar problemas sérios e atingir 

não só a personalidade do indivíduo, mas também 

influenciam o humor e o funcionamento de vários órgãos, 

cito também os principais oligoelementos catalíticos que 

estimulam os hormônios glandulares e, conseqüentemente, o 

metabolismo. 

Trocando em miúdos, é preciso ver o homem de forma 

holística para se poder chegar a alguma conclusão sobre o 

indivíduo, a Medicina Oriental já usa essa técnica há 

milhares de anos, bem como os homeopatas, nada mais justo 

que nós astrólogos, com as ferramentas que possuímos, 

possamos prestar grande contribuição nessa área tão vasta e 

inexplorada que é a máquina humana, o mais sofisticado dos 

computadores. 

A Autora 

21 



 



Índice 

Capa – Orelha – Contracapa 

Capítulo I 

Fisiologia ..................................................................... 25 

Patologias .................................................................... 30 

Capítulo II 

Qualidade ..................................................................... 37 

Polaridades .................................................................. 38 

Eclipses ........................................................................ 39 

Lunações ...................................................................... 46 

Nódulo Lunar ............................................................... 48 

Estrelas Fixas ............................................................... 51 

Hileg ............................................................................ 55 

Elementos .................................................................... 57 

Capítulo III 

Medicina Funcional ..................................................... 59 

Conceitos sobre os Mecanismos Humanos ................. 62 

Tipos de Personalidade ................................................ 64 

Acidose ou Alcalinidade Sangüínea ............................ 65 

Defesas ........................................................................ 68 

Tipos Sangüíneos ......................................................... 69 



Capítulo IV 

Sais Celulares ............................................................... 77 

Astrobioquímica .......................................................... 79 

Os Sais ......................................................................... 80 

Alguns Sais Celulares ..................................................  86 

Capítulo V 

Astrologia Médica Ortomolecular ............................... 97 

Minerais e sua Relação com Algumas Patologias .....  104 

Nutrição .....................................................................  105 

Vitaminas ...................................................................  109 

Alguns Oligoelementos..............................................  125 

Capítulo VI 

Sistema Endócrino .....................................................  131 

Tipos de Personalidades Produzidos pelas 

Glândulas Endócrinas ................................................  141 

Glândulas e o Tipo Físico ..........................................  148 

As Glândulas, os Planetas e o Poder Espiritual .........  152 

Capítulo VII 

Trânsitos mais Importantes - Planetas Lentos 

Transpessoais .............................................................  157 

Capítulo VIII 

Os Florais e a Astrologia ...........................................  185 

Fichas e Testes ...........................................................  198 

Bibliografia ...............................................................  209 

  
  



      Capítulo I 

"A Medicina Chinesa considera a alegria, a preocupação, 

a 

raiva, a melancolia, a tristeza, o medo e o susto 

como sete fatores emocionais que, quando em 

excesso, podem lesar diretamente os órgãos 

correspondentes a eles. O coração é 

relacionado com a alegria, o fígado 

com a cólera ou raiva, o baço-pâncreas 

com a preocupação, o pulmão com a 

tristeza e a melancolia, os rins 

com o medo e com a 

insegurança." 

(N. da A.) 

Fisiologia 

Cada signo possui uma correspondência fisiológica. 

Neste capítulo vamos voltar a estudar, de uma forma 

profunda e completa, a natureza dos signos e dos planetas, 

sua fisiologia e também as suas patologias, as doenças 

regidas por eles. Vamos também considerar que, a 

princípio, todo o ser humano provoca as doenças na 

somatização inconsciente. Muitas vezes, não procuramos 

compreender a natureza da doença e do funcionamento do 

nosso organismo e entregamos nosso corpo a médicos ou 

especialistas, na maioria das vezes alopatas, e a remédios, 

que curam apenas o sintoma e não a causa da doença. Nesse 

novo milênio, tudo nos leva a acreditar que o ser humano 

está se conscientizando disso e buscando mais alternativas 

naturais para a resolução dos males de que somos 

acometidos durante a vida. 
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Vamos, então, ver os principais pontos dentro do 

corpo humano e suas dignificações astrológicas: 

Áries  

Marte: cabeça, encéfalo, crânio, esqueleto, face. 

Área neurológica, sistema muscular, sistema urogenital 

(bexiga, uretra), órgãos sexuais masculinos, doenças 

inflamatórias e infecciosas, veias e artérias, sangue, 

hemácias, olhos. 

Outras correlações: hemisférios cerebrais, maxila, 

artéria carótida interna. 

Psicossomatização: impulsividade, cólera, 

impaciência, egocentrismo, competitividade, ansiedade, 

irritação, indisciplina, autoritarismo. 

Touro 

Vênus: pescoço, ouvido, faringe, laringe e garganta. 

Segmento cervical da coluna vertebral. Circulação 

venosa, sistema hormonal, tiróide, ovários, órgãos 

sexuais femininos, rins e funções renais, ouvidos, 

maxilar inferior. 

Outras correlações: cerebelo, cordas vocais, 

salivação, amígdala, artéria carótida externa, veia 

jugular, paladar. 

Psicossomatização: rancor, raiva contida, 

inflexibilidade, resistência, indolência, materialidade, 

orgulho, obstinação, gula. 

Gêmeos 

Mercúrio: ombros, braços, traquéia, clavícula, 

pulmões e nervos. Sistema nervoso central (cérebro e 

nervos), sistema respiratório, brônquios e pulmões. 

Mãos, dedos, ombros, coordenação motora. 

Outras correlações: oxigenação do cérebro, mente e 

sangue. 
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Psicossomatização: nervosismo, agitação, dispersão, 

mentira, volubilidade, falta de determinação, falta de 

paciência, atividades sem objetivo. Intelectualismo. 

Câncer 

Lua: estômago, costela e peito. Esôfago, digestão, baço, 

útero, seios, sistema nervoso no que diz respeito aos humores 

e estados emocionais, sistema linfático e líquidos do corpo, 

sistema imunológico e metabólico. 

Outras correlações: diafragma, mamas, útero, axilas, 

ducto torácico, movimentos peristálticos, quimificação dos 

alimentos. 

Psicossomatização: superemotividade, melancolia, 

angústia, autocomiseração, tristeza, preocupações, 

obstinação, manhas (caprichos), timidez, conservadorismo. 

Leão 

Sol: coração e coluna vertebral. Olhos, coração, coluna 

vertebral, vitalidade física, sistema locomotor, circulação 

coronária. 

Outras correlações: aorta, veias cava superior e inferior, 

batimentos cardíacos, medula espinhal. 

Psicossomatização: ansiedade, egocentrismo, 

arrogância, intolerância, sentimentalismo, furor, complexo de 

superioridade, irritabilidade, dramatização, autoritarismo. 

Virgem 

Mercúrio: intestino, abdome. Carpo e metacarpo. 

Intestino, baço, fígado, Vesícula, sistema nervoso central, 

sistema respiratório. 

Outras correlações: duodeno, mãos, plexo solar, 

músculos abdominais. 
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Psicossomatização: irritação, impaciência, crítica, 

intolerância, afetação, sensibilidade nervosa, sentimento de 

inferioridade, inibição, complexos, mania de perfeição. 

Libra 

Vênus: região lombar, rins e bexiga, ureteres. Coluna 

vertebral, segmento lombar. Rins, ovários, circulação, 

hormônios. Percepção sensorial. 

Outras correlações: pâncreas, sistema vasomotor, 

ventre, umbigo, nádegas. 

Psicossomatização: indecisão, emoções contidas, 

volubilidade, influenciabilidade, inconsistência, medo da 

solidão, indolência, dependência. 

Escorpião 

Plutão: órgãos genitais, reto. Órgãos de eliminação, 

intestino, próstata, órgãos sexuais. Canal dentário. Nariz. 

Outras correlações: bexiga, coluna vertebral, segmento 

cóccix, cólon descendente, ânus, próstata, ossos nasais, 

púbis, glóbulos vermelhos do sangue. 

Psicossomatização: tensão, emoções fortes, obstinação, 

ciúmes, possessividade, desconfiança, natureza enérgica, 

rancor, orgulho, obsessão, brutalidade, tirania. 

Sagitário 

Júpiter: quadris e coxas. Fígado, pâncreas, quadris, 

nervo ciático. Artérias. 

Outras correlações: fêmur, ácidos graxos, músculos, 

veias, região sacral, sistema muscular. 

Psicossomatização: inquietação, displicência, exagero, 

orgulho, arrebatamento, desdém, libertinagem, gula, 

instabilidade. 
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Capricórnio 

Saturno: pele, ossos, cabelos, unhas articulações. Ossos, 

paratiróides, mineralização do organismo, Vesícula, ouvido, 

dentes. 

Outras correlações: rótula, melanina, unhas, juntas, 

estrutura celular cromossômica. 

Psicossomatização: pessimismo, rigidez, frigidez, 

teimosia, secura, egoísmo, disciplina excessiva, usura, 

reserva. 

Aquário 

Urano: circulação, veias, pernas, tornozelos, calcanhar. 

Válvulas do coração, pulsação cardíaca, neurônios, sistema 

nervoso. 

Outras correlações: sistema vascular nervoso, tíbia e 

perônio, pequenos vasos sangüíneos, veia safena interna. 

Psicossomatização: rebeldia, inconstância, 

insubordinação, indisciplina, sensacionalismo, 

incomplacência, perversidade, excentricidade, crueldade, 

egocentrismo. 

Peixes  

Netuno: pés, apêndice. Sistema imunológico. Humores e 

estados emocionais, glândulas. Problemas psíquicos. 

Mucosas. 

Outras correlações: sistema glandular e linfático, tarso 

e metatarso. Vitalidade sangüínea (vitaminas, proteínas, sais 

minerais), humores em geral. Aura. 

Psicossomatização: negligência, incerteza, ilusão, 

melancolia, mágoa, falsidade, negativismo, incompreensão, 

influência, carência, afetividade exagerada, dissimulação. 
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   Patologias 

"Quase todos os homens morrem de seus 

remédios, não de suas doenças." 

Linus Pauling 

Sol  

Leão: febres altas, desgaste energético, baixa de 

vitalidade, problemas cardíacos, má circulação, varizes, 

inflamações, hipertensão, problemas locomotores, problemas 

com os olhos, problemas de coluna vertebral. Angina de 

peito, meningite. (Planetas em aspectos tensos com o Sol 

esgotam as reservas de energia e correlacionam causas e 

sintomas). 

Qualidade biofísicas: quente, seco, vitalizante, 

irradiante, construtivo, imunizante, tônico, inflamante, 

agudo, eruptivo. 

Funções metabólicas: substâncias vitais, vitaminas, 

proteínas, calorias, oxigênio. 

Lua  

Câncer: nervosismo, ansiedade, depressão, angústia, 

problemas neurovegetativos, má digestão de fundo nervoso, 

náuseas, vômitos, intoxicações, úlceras, azia, flatulências, 

gases, resfriados, catarros, retenção ou perda de líquidos, 

celulite, hematomas, abscessos, displasia mamaria, disfunção 

na menstruação, disfunção glandular e hormonal, leucemia, 

anemia, epilepsia, edemas, inchaços, gota, diabetes, 

sonambulismo, síndrome do pânico, medos, alergias. 

Problemas relacionados com a secreção do corpo ou com a 

produção de fluidos. 

Qualidades biofísicas: frio, úmido, feminino, emotivo, 

metabolizante, fertilizante, reprodutor, fermentador, 

relaxante, letárgico, variável, abaixa a pressão. 
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Funções metabólicas: digestão, muco, linfa, sistema 

nervoso vegetativo. Rege todos os componentes celulares e 

toda água e fluidos do corpo. 

Mercúrio 

Gêmeos e Virgem: Tensão nervosa, agitação, irritação, 

insônia, depressão, problemas de coordenação motora, 

neurastenia, problemas de fala e comunicação, gagueira, 

amnésia, problemas respiratórios, asma, bronquite, 

problemas gastrintestinais, gastrite, cólicas. Gripes, 

resfriados, pneumonia. Apendicite, tifo, lombriga, cólera. 

Dor. 

Qualidades biofísicas: frio, seco, espasmódico, 

bissexual, irritável, obstrutivo, acelerador, estimulante, causa 

distúrbios. 

Funções metabólicas: os cinco sentidos, sistema 

cérebro-espinhal, sistema da fala, hemisfério cerebral direito. 

É o regente principal de todo sistema hormonal. Problemas 

relacionados com a reação adequada do sistema nervoso 

central. 

Vênus  

Touro e Libra: problemas renais, cálculos de rins e 

Vesícula, lumbago, problemas de ovários, útero e órgãos 

genitais femininos, miomas e cistos, problemas hormonais, 

doenças venéreas, diabetes, gota, cistites, hipoglicemia, 

nefrites, apêndice, hérnias, flacidez, percepção sensorial, 

problemas de tiróide, problemas auditivos, problemas 

sexuais. Difteria, apoplexia, uremia, amigdalites, faringites, 

laringites, dores de ouvido. Impurezas do sangue, açúcar no 

sangue, sensibilidade, tendência a gânglios. 
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Qualidades biofísicas: quente, úmido, feminino, 

sensibiliza, excitante, afrodisíaco, fecundo, diurético, 

congestivo, equilibrante, terapêutico, aumenta o apetite. 

Funções metabólicas: sistema renal, circulação venal, 

timo. Metabolização dos açúcares no sangue. Rege também 

os amidos e os hormônios femininos. Representa distorções 

de estímulos sensoriais externos recebidos pelos órgãos 

sensoriais fundamentais (problemas de visão ou de audição), 

reação inadequada aos estímulos do meio ambiente. 

Marte  

Áries: febres, inflamações, infecções, abscessos, 

hemorragias, cirurgias, deficiência muscular, sangue, 

hipertensão, arterial, problemas de pressão, estresse, 

encefalite, esgotamento, nevralgias, problemas com o 

aparelho genital masculino, doenças venéreas, hemorróidas, 

todas as doenças ligadas a área neurológica. Dores de cabeça, 

calvície, cicatrizes, insônia, congestão cerebral. Problemas de 

visão, problemas com artérias, palpitações, varizes. 

Acidentes, herpes e hérnias. Marte também tem relação com 

a dor e os problemas médicos relacionados ao sistema 

muscular e com a energia armazenada, centros motores do 

cérebro que regulam as atividades físicas. 

Qualidades biofísicas: quente, seco, violento, 

expansivo, irrita, destrói, inflama, torna febril, reproduz, 

contagia, dinamiza, energiza, aumenta a pressão. 

Funções metabólicas: nervos motores, hemisfério 

cerebral esquerdo, batidas cardíacas, sangue. Rege os 

aminoácidos e todos os outros ácidos do corpo, como ácido 

clorídrico, adrenalina e também hormônios masculinos. 
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Júpiter 

Sagitário: nervo ciático, problemas de fígado, cirrose, 

hipertrofias, desenvolvimento anormal dos órgãos, 

problemas de circulação arterial, hipertensão, obesidade, 

diabetes, esclerose, congestão e indigestão. Distensões 

musculares. Abscessos. 

Qualidades biofísicas: quente, úmido, fecundo, 

vitalizante, antiespasmódico, emoliente, indigere, indispõe, 

excede, distende, dilata, seleciona, acumula, recupera, 

fortalece, aumenta a pressão. 

Funções metabólicas: rege os açúcares (junto com 

Vênus) e ácidos graxos, tecidos gordurosos e circulação 

arterial. Fígado, pâncreas e supra-renais. Rege todo o 

processo de crescimento e também durante a digestão, todos 

os processos que resultam da síntese de matéria-prima 

simples, em moléculas mais complexas. É o grande dilatador, 

possui reação excessiva a qualquer estímulo, em especial o 

excesso de alimentação e a obesidade. 

Saturno 

Capricórnio: doenças crônicas, reumatismos, artrites, 

artroses, problemas nos ossos, dentes, joelhos e articulações, 

Calcificações (pedras nos rins e na Vesícula), obstruções, 

catarros, infecções, problemas de pele e cabelo. Eczemas, 

cáries, verrugas, acnes, erisipelas, alergias da pele, 

deformações da unha, doenças degenerativas e de difícil 

cura. 

Qualidades biofísicas: frio, seco, crônico, depressivo, 

antipirético, mortal, retém, suprime, obstrui, causa distúrbios, 

baixa a vitalidade, conserva. 

Funções metabólicas: mineralização do organismo, 

pele, dente, ossos, juntas, bexiga, ouvido direito. É o  
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regente da proteína, do dióxido de carbono, da urina, das 

fezes. Durante a digestão todos os processos que convertem 

substâncias complexas, em substâncias mais simples. Todos 

os processos de envelhecimento. A parede celular. Saturno 

representa a incapacidade de reagir ante às ameaças do corpo 

com relação ao crescimento, hipertrofia, 

subdesenvolvimento. Rege o menor órgão do organismo. 

Urano 

Aquário: doenças do sistema nervoso e da circulação 

sangüínea, varizes, espasmos, cãimbras, convulsões, soluços, 

distensões e fraturas, dores violentas, nevralgia, esgotamento, 

desequilíbrio mental, histeria, psicoses, tiques, insônia, olhos, 

epilepsia, convulsão, herpes, glândulas, alergias por estados 

nervosos. 

Qualidades biofísicas: frio, seco, convulsivo, elétrico, 

excita, irrita, causa ruptura, acelera, destrói, transforma, 

hipersensibiliza. 

Funções metabólicas: funções neurológicas, sistema 

nervoso, vasos sangüíneos, glândula pituitária. O 

desenvolvimento sexual e a seleção da sexualidade, a 

intuição. Problemas reguladores e de reação não-consciente. 

Espasmos. Qualquer problema relacionado com reações 

repentinas, incontroláveis. 

Netuno 

Peixes: doenças difíceis de diagnosticar, alergias, 

principalmente a remédios e anestesias, doenças mentais, 

medos, fobias, depressão, catalepsia, psicopatias, 

alucinações, dependência de drogas ou álcool, intoxicação, 

catalepsia, insônia, edemas, asma, retenção de líquidos, 

celulite, gota, problemas imunológicos. Alteração da 

personalidade,  
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deficiências físicas, estados comatosos, estados 

inconscientes, desvio da sexualidade. Falta de vitalidade, 

anemia, deformação dos pés, tumores, estado de coma. 

Anestesia, rejeição de transplantes. 

Qualidades biofísicas: frio, úmido, bissexual, sedativo, 

analgésico, relaxante, introspectivo, hipnótico, soporífico, 

caótico, narcótico, abaixa a pressão. 

Funções metabólicas: funções vegetativas, linfa, medula 

espinhal, humores cerebrais, glândula pineal. Rege todas as 

substâncias que são tóxicas para o corpo, venenos como: 

alcalóides, álcool; metais pesados como mercúrio, chumbo, 

cádmio, alumínio, arsênico; solventes orgânicos e vacinas. 

Representa qualquer coisa que tenha relação com as nossas 

ilusões. Avaliação excessiva das nossas capacidades natas, 

físicas e outras. Qualquer substância que envenene os 

processos básicos do corpo ou que faça a realidade parecer 

mais agradável, que de fato é, como álcool, drogas, etc. 

Suicídio ou qualquer doença psiconeurótica (tendência ao 

suicídio e outros estados mórbidos) que distorça a realidade 

ou faça com que sejamos enganados pelo nosso sistema 

sensorial natural. 

Plutão 

Escorpião: inflamações, infecções, abscessos, 

neoplasias, crescimentos anormais, verrugas, tumores 

oncológicos (câncer), vias urinárias, doenças hereditárias, 

morte, decomposição, gangrenas, problemas na próstata, 

problemas bacterianos, problemas sangüíneos, hérnias, 

sinusite, muco nasal, fístulas, arteriosclerose. Doenças 

sexualmente transmitidas, hemorragias junto com Marte. 

Doenças viróticas. Extrações de órgãos, ou partes do corpo, 

transplantes. 
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Qualidades biofísicas: quente, seco, masculino, 

violento, estéril, desagregativo, decompõe, destila, fermenta, 

transforma, inflama, corrói. Renasce das cinzas. 

Funções metabólicas: sangue (glóbulos vermelhos), 

cólon descendente, reto, ânus, próstata. Todas as enzimas 

naturais e os preparados enzimáticos, preparados bacterianos 

naturais, bactérias e vírus, núcleo da célula, seu material 

genético, ou seja, RNA, DNA, genes e cromossomos. Todos 

os processos reprodutivos, concepção e morte. Tendências 

hereditárias para doenças. 
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     Capítulo II 

"A Terra é o campo de experiência individual em que o 

homem é potencialmente supremo, o céu é o campo das 

atividades universais, dentro do qual o homem é 

apenas uma unidade infinitamente pequena. " 

Dane Rudhyar 

Qualidade 

É importante analisarmos as qualidades envolvidas com 

os signos e com as casas, em um mapa médico vamos 

analisar principalmente os signos envolvidos com as 

cúspides das casas 6, 12 e 1. 

Recapitulando alguns aspectos básicos da astrologia, 

vamos rever os ritmos da dinâmica universal. Os signos 

cardeais ou impulsivos são Áries, Câncer, Libra e 

Capricórnio. 

Os signos fixos ou estáveis: Touro, Leão, Escorpião, 

Aquário. Os signos mutáveis ou comuns: Gêmeos, Virgem, 

Sagitário e Peixes. Cada grupo tem um jeito próprio de lidar 

com as doenças, o grupo cardeal, por exemplo, é o que mais 

sabe lidar com os problemas de saúde, não podemos esquecer 

que estamos falando da cúspide da casa 6 nos signos 

cardeais, e não do signo solar. O segundo grupo é dos signos 

fixos, geralmente vivem o problema por muito tempo, pois 

não possuem a flexibilidade necessária para transcendê-los. 

O terceiro grupo é dos signos mutáveis. Eles podem levar a 

vida convivendo com o problema e não o enfrentam 

diretamente. 

Vamos rever também os signos de vitalidade e os signos 

de vitalidade moderada, pois, como já mencionei, a 
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vitalidade natural de um signo é muito importante e nos 

informa como nosso cliente reagirá. Signos de vitalidade: 

Gêmeos, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário e 

Aquário, são signos que favorecem a saúde. Signos de 

vitalidade moderada: Câncer, Capricórnio, Peixes, que 

determinam menos energia vital. 

Polaridades 

Devemos trabalhar também com as polaridades, pois 

nunca, será possível compreender nenhum signo se não 

entender também seu signo oposto. 

Os signos se dividem em duas classes, masculinos e 

femininos, ativos ou passivos, negativos ou positivos, diurnos 

ou noturnos. Vamos recordar as polaridades: signos 

masculinos: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário, Aquário. 

Signos femininos: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, 

Capricórnio, Peixes. Signos de fogo ou ar são masculinos, 

positivos; de água e terra são femininos e negativos. 

Os pólos opostos precisam ser considerados sempre na 

Astrologia Médica, pois, como o planeta Terra que tem dois 

pólos, norte e sul, a energia cósmica precisa de dois campos, 

um positivo e um negativo, para fluir. É importante 

analisarmos o eixo em que os signos vibram, essa força não 

existiria se todos os signos tivessem a mesma polaridade. 

Todas essas qualidades devem ser bem analisadas, assim 

como o Mapa Astral Natal também em nível psicológico, 

pois, como já dissemos, o aspecto psíquico é extremamente 

importante para a área de saúde e, como veremos mais a 

frente, está intimamente ligado às glândulas, que 

determinam, além de aspectos da personalidade, 

características físicas. 
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Eclipses 

"As fases da Lua, em constante mudança, são um fenômeno 

geocêntrico singular. Elas só podem ser vistas da 

Terra, portanto, relacionam-se especificamente 

com o reino da consciência humana." 

Alexandre Ruperti 

Na Astrologia Médica, os eclipses solares e lunares são 

de extrema importância, sua influência afeta de forma 

profunda o campo magnético da Terra e, conseqüentemente, 

o campo magnético do ser humano, influenciando nossas 

auras e nosso sistema nervoso. Vamos tentar entender como 

funcionam os eclipses. Um eclipse solar acontece, em algum 

ponto do planeta, a cada seis meses lunares, o eclipse lunar 

ocorre 14 dias antes ou 14 dias depois de um eclipse solar. 

Um eclipse acontece geralmente na Lua Nova ou na Lua 

Cheia. A cada 28 dias temos uma Lua Nova, pois o ciclo 

lunar é de 28 dias, porém, não temos eclipses 

necessariamente a cada Lua Nova. Para que ocorra um 

eclipse é preciso que o Sol e a Lua estejam em oposição ou 

conjunção e que um dos nódulos lunares também esteja em 

conjunção com o Sol ou com a Lua, a 18° de longitude de um 

dos nódulos lunares. As efemérides trazem todos os eclipses 

que vão ocorrer no ano. 

Os eclipses vão influenciar principalmente as casas em 

que eles acontecem dentro de um Mapa Astral e também os 

planetas nela envolvidos. 

Por exemplo, no ano de 1999, aconteceram dois eclipses 

importantíssimos que afetaram principalmente as casas da 

saúde 6 e 1 de uma cliente minha. 
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Figura 2.1 — Mapa Astral: Cliente + trânsito do dia do eclipse, 16/2/99 às 3h39, SP. 
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O primeiro eclipse aconteceu dia 16 de fevereiro de 1999, 

às 3h39, na constelação de Aquário, quatro dias depois que 

minha cliente se submeteu a uma cirurgia de histerectomia 

(remoção do útero). Mas ela já estava convalescendo quando 

aconteceu o eclipse e, como astróloga e amiga, aconselhei a 

ela para marcar essa cirurgia dias antes desse evento, pois 

sabia que se passasse mais tempo, pegaria de cheio esse 

eclipse em cima de seu ascendente, que é Aquário, e o 

eclipse aconteceu exatamente em cima do grau de ascendente 

(26°) em oposição ao seu hileg, que no caso desse mapa, é o 

Sol. Seis meses depois, houve outro eclipse sobre seu Sol, dia 

11 de agosto às 8h08 da manhã, o Sol dela é de casa 6, e 

influenciou principalmente sua área de trabalho, que também 

dignifica a casa 6. 

"Devemos lembrar que em Astrologia Médica 

não se usa considerar o planeta passando 

para outra casa, mesmo estando apenas 

a 3 
o
 da cúspide. Esse procedimento é 

muito usado no Brasil, mas astrólogos 

de outros países não consideram essa 

possibilidade e em Astrologia 

Médica, é necessário muita 

precisão. E nós não 

vamos considerar." 

ANALISANDO OS MAPAS 

Os dois mapas dos eclipses: Eclipses dia 16/2/99 às 

3h39 no ascendente. Dia 11/8/99 às 8h08 sobre o Sol. 
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Mapa da cirurgia: o mapa do dia da cirurgia, 12/2/99 às 

10h30. 

Atenção para o aspecto de oposição Júpiter/Lua. Lua 

regente da casa seis. 

Como ponto de saída, devemos observar as seguintes 

posições no Mapa Natal: Sol em Leão conjunção com Plutão, 

o ascendente em Aquário, o regente da casa 6, Lua, em 

Virgem, o regente do ascendente Urano, na constelação de 

Câncer. Partindo dessa seqüência de raciocínio, vemos que as 

fragilidades, realmente recaem nos órgãos regidos pela casa 6 

(ver Fisiologia), entre eles o útero. Dentre as 

psicossomatizações, analisamos as possíveis causas desse 

tumor: melancolia, tristeza, superemotividade (a cirurgia 

aconteceu logo após a separação do seu segundo casamento). 

É importante observarmos o trânsito que acionou esse 

acontecimento. Júpiter em oposição exata ao regente da casa 

da saúde, Lua. Além do eclipse (Lua / Sol) em oposição exata 

ao Sol/Plutão natal (Plutão também poderia ser o hileg, mas 

está debilitado, então nesse caso a dignidade passa para o 

Sol) e em conjunção exata ao ascendente. O trânsito de 

Júpiter no ano de 99, desde o começo até o fim, foi 

exatamente o tempo que durou entre a conscientização que 

ela teve da necessidade de realmente ter de fazer uma 

cirurgia de extração total do órgão, até a completa 

recuperação. Ironicamente em seu Mapa Astral a casa 10 (a 

cura) é Escorpião (Plutão, extração) e, coincidentemente, o 

cirurgião que a operou era Escorpião, ascendente Escorpião. 

Ironia do destino ou realmente a constatação do poder da 

Astrologia Médica em diagnosticar, prever e antever certas 

circunstâncias, tendências e patologias? 
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Figura 2.2 — Mapa Natal: Cliente + trânsito do 2º eclipse, dia 11/8/99 às 8h08.  
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Esse segundo eclipse, do ano de 99, também caiu em 

posição estratégica dentro do Mapa Astral dessa cliente. E, 

após ter passado umas das mais importantes experiências de 

saúde de sua vida, em fevereiro de 99, confesso que ela 

estava um pouco apreensiva e eu também, principalmente 

dias antes desse segundo eclipse. Mas, também, prevendo 

que poderia atingir em cheio seu setor profissional, já que a 

casa 6 também se refere a essa área. 

O eclipse aconteceu em conjunção exata com o aspecto 

Sol/Plutão e em oposição exata com o ascendente na 

constelação de Aquário. Ela trabalhava, nessa ocasião, em 

uma multinacional, alguns dias antes do eclipse a empresa 

teve sérios problemas e praticamente encerrou suas 

atividades. 

 
Figura 2.3 - Mapa Astral: Cliente + trânsitos dia da cirurgia, 12/2/99 às 

10 horas. 

Apenas como ponto de referência, o Mapa Astral com trânsito do dia a 

cirurgia. 
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Figura 2.4 — Trânsitos do dia da cirurgia, 12/2/99 às 10 horas. 

 
Figura 2.5 — Trânsitos da Lua para o dia da cirurgia, 12/2/99 às 10 

horas. 
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Observe a posição favorável da Lua no 5º dia de Lua 

Minguante. A Lua era o planeta que deveria ser mais vigiado, 

é o regente da casa de saúde. Um dia antes da cirurgia, 

11/2/99, havia uma quadratura da Lua Natal com a Lua 

Transitada e dia 16/2/99 o eclipse no ascendente em oposição 

ao hileg (Sol). Um período curto e apertado para se fazer a 

cirurgia, mas outra ocasião favorável só aconteceria em maio 

desse mesmo ano e que seria um pouco tarde, do ponto de 

vista clínico, devido à gravidade do tumor. 

Obs.: Os eclipses mais importantes, com relação à 

Astrologia Médica, são os que ocorrem em conjunção ou 

oposição ao Sol ou ao ascendente, com o regente do 

ascendente, ou os que acontecem nas cúspides das casas 6 ou 

12. O período de atuação de um eclipse é de seis meses, 

quando o eclipse ocorre em conjunção com um planeta natal 

é preciso analisar a regência e o que esse planeta afeta dentro 

do mapa e quais aspectos que ele forma com outros planetas. 

Os eclipses nos ajudam a prever onde ocorrerá a atividade no 

mapa. Se detectamos um eclipse conjunto ou em oposição a 

um planeta natal, seremos influenciados pelos próximos seis 

meses consecutivos, fazendo-nos enfrentar um aumento de 

energia em determinado setor e também a possibilidade de 

aprender novas maneiras de aplicar essa energia. Geralmente, 

o eclipse detona os problemas de saúde e é importante 

analisarmos também a casa na qual ele está envolvido. 

Lunações 

"O astrólogo invoca a imagem da unidade pessoal cujo 

Mapa Natal está estudando e esse é um ato espiritual." 

Dane Rudhyar 
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Como sabemos, as lunações são muito importante para a 

Astrologia Médica, principalmente em caso de cirurgias 

(deve-se evitar fazer cirurgias em dias de lunação) e casos de 

tratamentos importantes, como quimioterapia, radioterapia, 

fisioterapia, sessões de psiquiatria, etc. 

A mente humana é muito complexa, porém, na Era 

Primitiva, o homem agiu rapidamente ao estabelecer uma 

associação entre o fenômeno lunar com o ciclo mensal das 

funções procriadoras da mulher, com a agricultura e com o 

núcleo de toda a vida orgânica e, principalmente, com a 

saúde. Nessa época primitiva, o Sol era o luminar da noite e a 

Lua era o luminar do dia, contudo é importante enfatizar que, 

quando consideramos a Lua na astrologia, devemos 

estabelecer um diferenciação entre dois importantes fatores; a 

posição zodiacal e as fases lunares. 

O ciclo de lunação é um período de fases que se refere ao 

"período sinódico" da Lua, cujo ciclo total é em média de 29 

dias, 12 horas e 44 minutos, mas, além desse ciclo de 

relacionamento entre os luminares, devemos considerar o 

período sideral da Lua, que mede uma revolução zodiacal 

completa da Lua e é um ciclo de posições. Esse período 

sideral da Lua dura 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Todos os 

planetas possuem um período sideral e um período sinódico, 

o primeiro, calculado com referência ao retorno periódico do 

planeta a um ponto fixo no céu, com referência a suas 

sucessivas conjunções com o Sol, que também está se 

movendo. No caso da Lua, o fenômeno das fases é tão 

evidente que é preciso dar importância especial. 

Devemos considerar principalmente as Luas Novas e 

Cheias que acontecem sobre nosso Mapa Natal. Em que 

casas elas acontecem, em que signo e quais os planetas 

envolvidos. Como vimos anteriormente, os eclipses são  
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importantíssimos porque refletem o encontro de dois 

poderosos planetas na área de saúde, Sol e Lua, os luminares. 

Os ciclos de lunação são os ciclos das fases da lua. O 

ciclo começa na Lua Nova e completa sua jornada mensal em 

torno da terra. No "primeiro quarto", a Lua está cheia até a 

metade e elevada no zênite, enquanto o Sol se põe, a 

distância entre os dois luminares continua aumentando 

gradativamente, até que, finalmente, o nascer da Lua no leste, 

coincide com o por do Sol no oeste, quando, então, se torna 

cheia, completamente distante, porém, face a face com o Sol, 

é nesse momento que o disco dos dois luminares se 

apresentado mesmo tamanho, com relação à Terra. Na fase 

do último quarto ela é vista no zênite quando o Sol se levanta 

e o impulso em direção ao Sol a faz levantar cada vez tarde 

na noite, três dias antes do final do ciclo ela nasce quando a 

madrugada já começa atingir o céu oriental, e nos próximos 

dias não é mais vista, fechando o ciclo lunar com a Lua 

Nova. Esse ciclo de lunação é um ciclo de mudanças 

periódicas. Simplificando, quando a longitude entre os dois 

corpos celestes é igual a 0
o
, promove-se a Lua Nova, quando 

é de 180°, promove-se a Lua Cheia. 

As fases da Lua não nos dizem nada acerca da própria 

Lua, referem-se apenas ao estado de relacionamento entre os 

dois luminares. 

Nódulo Lunar 

O nodo ou nódulo lunar sul tem grande valor para a 

Astrologia Médica, pois ele sinaliza o caminho para o 

crescimento da nossa alma nessa encarnação. Está 

relacionado com as vidas passadas e com os carmas que 

temos de passar. É considerado, por muitos astrólogos, 
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como maléfico, pois representa nossa encarnação anterior e 

no qual podemos ficar presos no nosso próprio ego. É o 

ponto em que a alma penetra no corpo físico, enquanto o 

nódulo norte indica a direção que precisa ser trabalhada para 

se obter o máximo de crescimento da alma. O lugar em que 

ele se instala num mapa pode nos sinalizar alguns problemas 

hereditários, fragilidades e carmas a serem resgatados. O 

nódulo ou nodo norte exige que a pessoa se esforce para 

determinada situação, indicada pela posição do signo e da 

casa astral na qual ele se instala. O nodo sul, dependendo 

também do signo e da casa na qual ele se encontra, temos a 

indicação daquilo que já foi construído na personalidade em 

ocasião do nascimento. 

Alguns astrólogos usam o "Mapa Adjunto", que são 

mapas relacionados com o Mapa Natal e que são usados 

como pesquisa. Esses mapas são feitos a partir do nosso 

nódulo lunar sul; e ajudam bastante porque dá ao astrólogo 

médico uma outra visão do paciente. Não vamos nos 

aprofundar nesse assunto, mas vale a pena pesquisar, o livro 

Introdução à Astrologia Médica Holística, de Robert Carl 

Jansky, que faz uma abordagem interessante sobre o tema. 

Os nódulos não são planetas e sim pontos de interseção 

entre duas órbitas (Terra/Sol e Terra/Lua), geralmente são 

usados para determinar os muito ciclos de mudanças, em 

todos os relacionamentos da vida. 

Não podemos esquecer que o movimento dos nodos no 

zodíaco é retrógrado. Como a eclíptica revela o 

relacionamento da Terra com o Sol, a órbita lunar revela o 

relacionamento da Terra com a Lua e o eixo nodal é o elo 

entre essas duas órbitas, considera-se que os nódulos 
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simbolizem o relacionamento da Terra com esses dois 

planetas. Assim sendo, o eixo nodal refere-se a um processo 

de integração ou desintegração das naturezas lunares ou 

solares, consciente ou inconsciente, espiritual ou pessoal. 

Não podemos porém esquecer de que os nodos formam 

um eixo de polaridade oposta, que seu significado é 

complementar, estabelece relacionamento focai entre duas 

áreas do mapa, e que seu significado deve ser integrado. 

Assim, os dois nódulos fazem parte de um único processo: o 

de absorção e liberação das forças naturais e espirituais dos 

seres humanos. 

NODOS EM TRÂNSITO 

Como sabemos, a posição natal do nodo nos influencia a 

vida inteira. Porém, o ciclo retrógrado em trânsito deve ser 

estudado com muito cuidado, pois ele interfere, 

principalmente no psicológico e pode acionar doenças e 

somatizações durante a sua passagem sobre determinada 

posição do mapa. O ciclo nodal dura aproximadamente 18 

anos e meio, portanto, poderemos receber novos impulsos a 

cada ciclo nodal, promovendo a possibilidade de 

renascimento aos 19, 38, 57 e 76 anos. Também devemos 

considerar o ponto médio do ciclo nodal em trânsito, que 

ocorre a cada nove anos, quando o nodo norte ocupa o lugar 

do nodo sul, invertendo valores e trazendo também novas 

oportunidades de retomada de consciência. 

Obs.: Os nodos lunares em trânsito se movem três 

minutos por dia. 
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Estrelas Fixas 

As estrelas fixas são muito diferentes dos planetas, pois 

se movem muito devagar, apenas alguns segundos por ano 

(0
o
, 0' e 50" de arco). Muitos livros antigos de astrologia 

citavam as estrelas fixas como capítulo importante na área 

médica. Realmente algumas estrelas estão relacionadas com 

certas doenças em particular, algumas são consideradas 

maléficas, mas algumas possuem boas qualidades. Segundo o 

professor Waldir Bonadei Fücher* em suas aulas de 

astrologia: "Os persas denominaram algumas estrelas mais 

importantes e as chamavam 'Vigias do Céu'. Eram elas 

Aldebarã, Regulus, Antares e Formalhaut que eram as vigias 

do leste, norte, oeste e sul, respectivamente, e assinalavam o 

ponto ou o momento correto para o equinócio de primavera, 

solstício de verão, equinócio de outono e solstício de inverno. 

As estrelas benéficas em aspectos com planetas benéficos, 

aumentam o benefício, enquanto estrelas maléficas em 

aspectos maléficos agravam a situação". Infelizmente, não 

temos muitos livros e estudos sobre o assunto, mas como 

pertenço a uma escola antiga de astrologia não posso deixar 

de citar e enumerar algumas delas muito importantes na área 

de saúde. 

Levando em conta, uma proximidade de 5° de algum 

planeta, a estrela fixa tende a dar as características da sua 

natureza para o planeta, devemos observar principalmente se 

elas se instalam em um grau de hilegia, ou se estão em 

conjunção com planetas importantes, como Sol, Lua, 

ascendente, regente ou cúspide das casas 6, 7 e 12. 

* Escola Regulus, de Astrologia. 
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Essas estrelas fixas exercem especial influência: 

Difda: 1°35' 

Áries - provoca enfermidades, autodestruição e 

nervosismo. 

Vertex, Nebulosa: 26°53' 

Áries - debilidade ocular, possibilidade de morte 

violenta, conjunto a Marte, cirurgia ocular. 

Algol: 25° 12' 

Touro - pode provocar morte por assassinato, pela justiça 

ou acidente, principalmente se tiver em conjunção com Sol, 

Lua, ascendente; regente da casa 8 ou a pessoa pode sofrer 

algum tipo de violência. 

Alcion, Plêiades: 29°09' 

Touro - pode provocar morte por afogamento, 

desabamento em conjunção com Saturno, cegueira, perda 

parcial ou total da sexualidade. 

Aldebarã: 8°48' 

Gêmeos - em aspectos com planetas maléficos, pode 

provocar problemas pulmonares e tensão nervosa. 

Rigel: 15°46' 

Gêmeos - em conjunção com a Lua, pode provocar 

enfermidades e hemorragias nasais. 

Bellatrix: 19°59' 

Gêmeos - indica enfermidades causadas por micróbios, 

em conjunção com Sol ou Lua, pode causar cegueira. 
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Capella: 20°52 

Gêmeos - pode provocar problemas de pele, em aspecto 

com Urano, cérebro süperexcitado. 

Lysis: 21°59' 

Gêmeos - acidentes mortais, cegueira, perda parcial ou 

total das faculdades mentais. 

Polaris: 27°36' 

Gêmeos - favorece tratamento de vista. 

Sirius: 13°09' 

Câncer- acidentes mortais, afogamentos, asfixia, 

mordidas de cachorro. 

Wasat: 17°32' 

Câncer - indica perigo por venenos, gases e produtos 

químicos. 

Ascellus Astralis: 6°00' 

Leão - cegueira, problemas de vista. 

Ascellus Borealis: 07°00' 

Leão - cegueira, acidentes na cabeça. 

Copula: (Nebulosa) 24° 13' 

Virgem - defeitos na vista. 

Spica: 22°52' 

Libra - em conjunção com MC, favorece a saúde. 

Arcturus: 23° 15' 

Libra - conjunto a Saturno, problemas nos rins e bexiga. 
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Alphecca: 11°57' 

Escorpião - indica enfermidades e envenenamentos por 

causa de excessos alimentares ou com bebidas. 

Lesath: 23°13' 

Sagitário - perigo por ácidos e venenos, e propensão a 

verminoses. 

Aculeus: 23°48' 

Sagitário - problemas de visão quando em conjunção 

com Sol e Lua ou com planetas afligidos pelos luminares. 

Facies: 08°3' 

Capricórnio - acidentes mortais. 

Vega: 14° 18' 

Capricórnio - indica longevidade e doenças na velhice, 

esclerose. 

Altair: 0°47' 

Aquário - morte por envenenamento, picadas de animais, 

eletricidade. 

Markab: 22°31' 

Peixes - perigo por fogo, armas ou eletricidade, 

dificuldade de Cicatrização, propensão à formação de pus. 

Scheat: 28°24' 

Peixes - pode indicar suicídio, assassinato, perigo por 

afogamento ou asfixia. 

Obs.: Não podemos esquecer de que essas posições das 

estrelas fixas foram calculadas em 1930, é preciso 
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corrigir a posição das mesmas. Sabemos que elas se 

movimentam aproximadamente 0°0'50" por ano. 

Quando dois ou mais maléficos se acharem em ângulos 

negativos com essas estrelas devem ser analisados com 

cuidado. 

Hileg 

O hileg é o ponto que indica vitalidade, saúde e pode 

apontar doenças e acidentes que a pessoa possa ter durante a 

vida. Vamos ver alguns pontos que podem identificar o hileg. 

Geralmente, ele está a 5
o
 que sucedem ou antecedem as 

cúspides das seguintes casas, em ordem de importância: 

Ascendente, Meio de Céu, casas 7, 9 e 11. 

No caso de não se encontrar nenhum planeta nessas 

regiões, de pessoas que nasceram durante o dia, procura-se o 

planeta cujo domicílio, signos de exaltação, triplicidade e 

decanato ou termo (os termos ou faces, vêm da astrologia 

Egípcia, são zonas dentro dos signos, nas quais as vibrações 

dos planetas são estimuladas) estejam ocupados pelo Sol ou 

pela cúspide do ascendente, ou ainda o grau da última Lua 

Nova, imediatamente anterior ao nascimento. Se esse lugar 

não for encontrado, procura-se aquele que tenha, pelo menos, 

três dignidades essenciais nos lugares acima mencionados. 

Faltando também esse planeta, toma-se como hileg o grau do 

ascendente. 

No caso de pessoas que nasceram durante a noite, se não 

tiver o hileg, nas posições básicas, observa-se primeiro a 

posição da Lua e depois a posição do Sol, se nenhum dos 

dois luminares ocupam um lugar de hilegia, procura-se o 

planeta cujo domicílio ou signo de exaltação, triplicidade, 

decanato ou termo, esteja ocupado pela Lua.  
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Faltando também esse planeta, procura-se aquele que tenha 

várias dignidades essenciais no local em que ocorreu a 

oposição dos luminares (Lua Cheia), imediatamente anterior 

ao nascimento. 

Obs.: Quando o Sol ou a Lua ocupam lugar de hilegia, 

mas estão em exílio ou depressão e o governante do signo 

que esses luminares ocupam também está presente, 

considera-se hileg esse governante. 

Existem alguns aspectos com o hileg que beneficiam 

sobremaneira a vitalidade como, por exemplo: 

• Os bons aspectos que a Lua envia ao hileg, 

principalmente em tema feminino; e aspectos positivos 

de Sol e Marte ao hileg, em tema masculino. 

• Alguns aspectos são maléficos quando enviados ao hileg, 

por exemplo, planetas, como Netuno, Plutão, Urano ou 

Marte. 

• Outros aspectos também podem beneficiar ou prejudicar 

a saúde de um indivíduo em um Mapa Natal, por 

exemplo: quando Saturno envia mau aspecto ao Sol, em 

horóscopo masculino, ou a Lua em aspecto feminino. O 

aspecto que a Lua envia para o Sol e vice-versa, também 

deve ser analisado, pois o Sol, sendo o lado físico e a Lua 

o lado psíquico, é de se deduzir que, se houver boa 

aspectação entre eles, o indivíduo atingirá mais 

facilmente o equilíbrio e a vitalidade. 

Cada pessoa possui um hileg. No mapa do exemplo que 

se encontra na Figura 2.1, o hileg, no caso, é o Sol que se 

encontra a 19° de Leão, domiciliado dentro da casa 6. E ele 

foi acionado por oposição exata durante o eclipse de 1999. 
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Elementos 

"Quando a centelha da vida deixa o corpo humano na 

ocasião da morte, os quatro elementos que estão 

associados, se dissociam e voltam ao seu 

estado primitivo." 

Stephen Arroyo 

Não podemos deixar de dar uma pincelada rápida nos 

elementos principais que compõem o Mapa Astral do 

indivíduo, tanto o excesso quanto a falta de alguns elementos 

podem ser extremamente significativos para o astrólogo 

detectar as principais fragilidades. As quatro forças cósmicas 

primárias são Radiante, Expansiva, Coesiva e Fluente e que 

dão origem aos quatro elementos: Fogo, Ar, Terra e Água. 

CARÊNCIAS 

Fogo: a deficiência do elemento fogo prejudica a 

Vesícula biliar e o fígado. Pessoas sem esse elemento no 

mapa natal geralmente tem um metabolismo lento, demoram 

para processar os alimentos. O fogo também é o princípio 

cálido e energizante do sistema circulatório. Manifesta-se nos 

olhos (Áries), no plexo solar (Leão) e na energia motora dos 

quadris (Sagitário). 

Ar: as pessoas com deficiências em signo de ar 

geralmente respiram errado o que pode prejudicar também a 

circulação, já que a oxigenação do sangue é muito importante 

para a circulação. A corrente de ar está intimamente 

57 



Elizabeth Queiroz-Tibet 

ligada com a percepção e a expressão, ativa os pulmões e a 

inteligência, que pode ser expressada pelas mãos (Gêmeos), 

da área dos rins (Libra) e carrega eletricamente a área dos 

tornozelos (Aquário). 

Terra: as pessoas com deficiência desse elemento, 

geralmente, não têm resistência nervosa e a descarga de 

adrenalina pode provocar extremo cansaço físico. O elemento 

Terra refere-se à matéria grosseira do corpo, à força física e à 

assimilação e eliminação da matéria necessária para a 

manutenção do corpo físico (Capricórnio rege os ossos, os 

dentes e a pele; Touro está associado com as formas tangíveis 

de todas as coisas terrenas; e Virgem está associado com os 

intestinos, eliminação). 

Água: são pessoas propensas a grande agitação física, 

não conseguem relaxar e, por isso, têm muita insônia. A água 

é o princípio calmante, curativo e nutritivo, que se expressa 

por meio de todas as glândulas de secreção e das membranas 

mucosas (Câncer rege os seios, Escorpião os órgãos genitais 

e Peixes o sistema linfático). 
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    Capítulo III 

  Medicina Funcional 

A Medicinal Funcional nada mais é que uma medicina 

preventiva, é, hoje, uma prática médica clínica e terapêutica 

confiável, que se utiliza, principalmente, de metais 

preparados de acordo com critérios farmacológicos 

rigorosos, os "oligoelementos". Podemos chamar também de 

Medicina Funcional, métodos alternativos, como Fitoterapia, 

Nutriterapia, Homeopatia, Astrologia Médica e outras 

medicinas alternativas. A Medicina Funcional trata 

essencialmente o doente em seu contexto psicofisiológico 

atual, mudando os distúrbios funcionais de um indivíduo, 

podendo até reverter as diáteses (predisposição natural, 

suscetibilidade) e fazendo haver regressão até das lesões 

orgânicas, por uma simples mudança de comportamento, 

com relação à vida ou à própria doença. 

O doente funcional se caracteriza pela sua predisposição 

ou pelas circunstâncias da sua vida. As predisposições 

geralmente são: hereditárias, congênitas, memorização 

biológica (imunológicas, infecciosas), traumatismos, 

doenças agudas ou crônicas adquiridas durante a vida, 

fatores psicológicos, fatores socioculturais, idade atual do 

indivíduo. 

As circunstâncias são caracterizadas pelo: ambiente 

(climático, poeira, alimentos, etc), meio bacteriológico ou 

viral, traumatismos acidentais ou cirúrgicos, esgotamento de 

caráter familiar, profissional ou desportivo e estresse. 

Esses fatores reacionais biológicos formam quatro 

síndromes reacionais: Hiper-reativa ou Alérgica,  
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Hipo-reativa ou Hipostênica, Síndrome Distônica e Síndrome 

Anérgica. Sabemos que o organismo responde intensamente 

a todo estímulo externo, buscando um estado de equilíbrio, 

quando a resposta às agressões externas se mantém sem 

equilíbrio ou sem compensação, aparece o transtorno 

funcional. 

SÍNDROME HIPER-REATIVA 

Em alguns indivíduos, a resposta será rápida, brutal e 

excessiva, com sinais de alergias ou comportamento de 

extrema atividade. Essa síndrome se caracteriza por um 

comportamento de hiperatividade, euforia, otimismo 

exagerado, mas também emotividade e irritabilidade. Se 

caracteriza pelas patologias classificadamente alérgicas ou 

inflamatórias (eczemas, rinites, urticárias, asmas alérgicas, 

dores reumáticas e inflamatórias). Se parece muito e tem 

analogia com o "temperamento colérico" do elemento fogo. 

O oligoelemento de base dessa síndrome é o manganês e o 

planeta é Júpiter. 

SÍNDROME HIPO-REATIVA 

É a dominada pela extrema freqüência das infecções da 

árvore respiratória e dos sistemas digestivo e urinário. O 

indivíduo hipo-reativo cansa-se com facilidade e necessita de 

muitas horas de sono. Normalmente calmo, pessimista, 

reflexivo. Tem analogia com o "temperamento fleumático" 

do elemento água. Todo seu organismo reage lentamente. O 

oligoelemento dessa síndrome é o manganês-cobre, planetas 

Júpiter e Vênus (Terra). 

60 



Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

SÍNDROME DISTÔNICA 

Caracteriza-se por um atraso das trocas celulares, com 

uma adaptação ao esforço e baixa progressiva da vitalidade. 

A pessoa torna-se ansiosa e moderadamente deprimida. 

Patologicamente acentua tendências a artrose, osteoporose, 

cefaléias e ansiedade. É uma evolução da síndrome hiper-

reativa. Tem analogia com o "temperamento sangüíneo" do 

elemento ar. O oligoelemento dessa síndrome é o manganês-

cobalto e os planetas Júpiter e Marte. 

SÍNDROME ANÉRGICA 

Encontramos, nessa síndrome, uma diminuição da 

vitalidade, com uma astenia (fraqueza orgânica) global e um 

envelhecimento prematuro. Caracteriza-se também pela 

diminuição da resposta imunológica, agravamento das 

infecções, cancerização, esclerose. Choro, depressão, 

ansiedade crônica. Ela é uma evolução da síndrome hipo-

reativa. Tem analogia com o "temperamento melancólico" do 

elemento Terra. O oligoelemento dessa síndrome é o cobre-

ouro-prata e os planetas (Terra/Vênus)-Sol-Lua. 

 
Figura 3.1 - Gráfico das Diáteses. 
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Conceitos sobre os 

Mecanismos Humanos 

Por que existem pessoas que se sentem mais cansadas 

que outras? E por que os metabolismos são diferentes? Você 

vai dizer que as pessoas têm diferentes organismos umas das 

outras. Como você viu, a Medicina Funcional explica essa 

diferença entres os seres humanos, pela diátese de cada um, 

mas a Medicina Chinesa, por exemplo, também pode muito 

bem explicar isso, com sua teoria do yin e do yang, "teoria da 

polaridade". Se estiverem em perfeita harmonia, mente e 

corpo, o organismo certamente estará com saúde, por outro 

lado o desequilíbrio gerará doenças. Depois que comecei a 

estudar Astrologia Médica, desenvolvi um conceito muito 

produtivo. Antes, achava que tudo vinha apenas da mente, 

que tudo era psíquico, mas, com o tempo, com a experiência, 

tratando dos meus clientes e, às vezes, de mim mesma, 

percebi que problemas mentais, como depressão, angústia, 

etc. também eram provocados pela falta de alguns elementos 

no nosso organismo, como a falta de algumas vitaminas e sais 

minerais, potássio, sódio, etc. Foi aí que vi que não adiantava 

mais apenas conversar com as pessoas, precisava de alguma 

coisa palpável para tirá-las da crise de depressão, de anergia, 

de distonia, etc. Não podia passar remédios nem 

tranqüilizantes, pois não sou médica nem psiquiatra. E 

também não sou muito a favor de remédios, a não ser os 

naturais, os oligoelementos e os homeopáticos, além do que 

na natureza temos tudo que precisamos (fitoterapia). 

Como sabemos, o corpo humano é formado da reunião de 

células que dá origem aos tecidos e aos órgãos, esses se 

associam entre si e colaboram para preservar todas as funções 

do organismo. Na Medicina Chinesa, 
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por exemplo, é muito usado o conceito do yin e do yang, 

conceito do calor e do frio. 

No calor, há vasodilatação na qual se dá o aumento da 

sudorese na tentativa de diminuir a temperatura do corpo 

humano. No frio é o contrário, ocorre a vasoconstrição, 

economizando o calor corporal. Se a função do sistema 

nervoso é adequada, ela preserva a saúde. O sistema nervoso 

é capaz de desenvolver no organismo vários mecanismos de 

compensação. Por isso, ele é extremamente importante, 

porque é, na verdade, o maestro do nosso corpo físico. Se o 

nosso sistema nervoso estiver em boas condições, é capaz de 

reagir e de desenvolver um bom estado de saúde. Mas, em 

contrapartida, se o corpo estiver enfraquecido, em estado 

depressivo, isso refletirá negativamente sobre o sistema 

nervoso. Esse estresse muitas vezes pode ser detectado ou 

sinalizado por meio de, por exemplo, alergias ou baixa 

imunidade. A Medicina Tradicional acredita erroneamente 

que as células sempre são lesadas diretamente por agentes 

externos (bactérias, ácaros ou fungos, etc), mas, segundo a 

Medicina Chinesa, essas noções são incompletas, a doença é 

o fruto da interação entre os agentes agressores e a resposta 

do organismo, comandado pelo sistema nervoso. A terapia da 

polaridade considera a pessoa como um todo, inquirindo a 

respeito dos hábitos alimentares, do estado psicológico e das 

situações importantes que esse indivíduo está vivendo no 

presente. Existem muitas doenças que se originam a partir da 

má absorção das vitaminas e cuja causa é o sistema nervoso. 

Outras doenças ocorrem por causa das disfunções endócrinas, 

como será visto mais adiante. 

Para que se possa tratar uma doença, é preciso saber 

chegar a seu diagnóstico. A Astrologia Médica é uma arte e 

pode muito bem ajudar, como já ajuda há alguns mil anos a 

Medicina Tradicional. 
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Tipos de Personalidade 

Existem quatro tipos de indivíduos, quatro tipos de 

energias, quatro funções, quatro tipos de personalidade: 

1. O "Otimista" - Indivíduo alegre, otimista, (hiper-reativo), 

geralmente uma pessoa dinâmica, enfrenta os problemas 

de frente e o seu desequilíbrio é de enxofre, que fragiliza 

o fígado e de silício e manganês, cuja falta pode provocar 

alergias, celulites, acnes e Sonolência. 

2. O "Indeciso" - Indivíduo pessimista (hipo-reativo), para 

ele tanto faz, custa a tomar decisões. Geralmente, o ponto 

de fragilidade é o sistema respiratório, tem o pulmão 

sensível e tem predisposição às alergias respiratórias, 

rinite, bronquite, etc. Dorme com muita facilidade. 

Geralmente seu desequilíbrio é manganês/cobre. 

3. O "Nervoso" - Indivíduo ansioso (distônico), quer tudo 

para ontem. É emotivo e melindroso, chora e se irrita 

com facilidade. Pode emagrecer e engordar com 

facilidade. Seu desequilíbrio principal é o manganês/ 

Cobalto. Mas também o selênio, cuja a falta acelera o 

envelhecimento precoce, e o lítio, que desequilibra o 

emocional e predispõe engordar ou emagrecer com muita 

facilidade. 

4. O "Indiferente" - Indivíduo deprimido (anérgico). Age 

devagar, pensa demais e demora para tomar as decisões, 

esse indivíduo sente menos dor e tem baixo sistema 

imunológico, devido ao desequilíbrio de cobre, ouro e 

prata, predispondo às infecções e a problemas 

circulatórios. 

Esses quatro tipos correspondem aos elementos, às 

diáteses e aos humores. 
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O Ar: corresponde ao sangue e a circulação ao 

"temperamento sangüíneo", hiper-reativo. 

A Água: rege a linfa vital e o "temperamento 

fleumático", hipo-reativo. 

O Fogo: ao fígado e ao "temperamento colérico", 

distônico. 

A Terra: ao baço e ao "temperamento melancólico", 

anérgico. 

Ou também, segundo Jung, as quatro "funções" têm a ver 

com os quatro elementos: 

Pensamento: ar - sangüíneo. 

Percepção: terra - melancólico. 

Intuição: fogo - colérico 

Sentimento: água - fleumático. 

Acidose ou Alcalinidade 

Sangüínea 

O corpo humano é composto por vários órgãos, tecidos e 

células. As células são compostas de elementos químicos e o 

equilíbrio desses elementos químicos das células é o que 

predispõe o indivíduo à saúde ou às doenças. O equilíbrio 

ácido/alcalino desempenha papel vital no equilíbrio do corpo 

humano. Todos os alimentos, após a digestão, deixam 

resíduos ácidos ou alcalinos no organismo, dependendo da 

sua composição mineral. A composição considerada 

satisfatória é de 20% de ácidos e 80% de alcalinos. Na boa 

saúde, a reação do sangue é alcalina e isso é essencial para o 

bem-estar do corpo físico e mental. O predomínio de álcalis 

no sangue se deve ao fato de que a combustão vital da 

maioria dos alimentos é de origem  
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ácida. Carboidratos e gorduras acumulam cerca de nove 

décimos do combustível normal do organismo. Na saúde 

normal, essa grande massa de material é convertida em 

dióxido de carbono e água. Metade de um décimo do 

combustível é também convertida em água e gás. Essa 

enorme porção de ácido é transportado pelo sangue para 

vários pontos de eliminação, principalmente para os pulmões. 

A alcalinidade é que faz o sangue transportar o ácido dos 

tecidos para os pontos de eliminação. Sempre que a 

alcalinidade do sangue fica em baixa dosagem, sua 

capacidade para transportar o dióxido de carbono toma-se 

menor. O resultado é o acúmulo de ácido nos tecidos, que é 

conhecido como "acidose" ou hipo-alcalinidade do sangue; 

que pode provocar determinados sintomas, como fome, 

indigestão, náusea, vômitos, dores de cabeça e desordens 

nervosas. A acidose pode provocar várias doenças 

degenerativas e nefrites, arteriosclerose, reumatismo, velhice 

prematura, hipertensão, etc. Interfere também nas funções 

glandulares e dos órgãos, reduz a vitalidade do sistema 

imunológico e aumenta o risco de infecções. A principal 

causa da acidose pode ser uma dieta errada, na qual, o 

excesso de alimentos ácidos são incluídos no cardápio. No 

processo normal de metabolismo de conversão dos alimentos 

em energia para o sangue, vários ácidos são formados no 

sistema e esses ácidos, quando não são adequadamente 

eliminados através dos pulmões, rins e intestinos, a 

alcalinidade do sangue é reduzida, ocorrendo a acidose. 

A acidose pode ser equilibrada pela proporção de 

alimentos ácidos e alcalinos na dieta diária. Certos alimentos, 

como veremos, deixam resíduos alcalinos que auxiliam a 

manter a alcalinidade do sangue, enquanto outros deixam 

resíduos ácidos, o que deixa mais baixa as  
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reservas de alcalinidade no sangue e fluídos corporais, como, 

por exemplo, os hormônios. Tudo gira em cima da nossa 

parte hormonal, os hormônios é que se comunicam com todas 

as nossas células e que nos levam as mensagens de bem ou de 

mal para nosso organismo. Então, a melhor coisa é equilibrar 

os ácidos básicos do indivíduo e poder melhorar num todo 

sua codificação interna. 

Como disse, existem dois grupos, os ácidos e os 

alcalinos. Os ácidos têm analogia com os dois primeiros 

grupos de personalidade, o "otimista" e o "indeciso". Os dois 

últimos grupos de personalidade, o "nervoso" e o 

"indiferente" pertencem ao grupo dos alcalinos. 

Os alcalinos não reagem aos elementos e oligoelementos 

da mesma maneira que os ácidos. Estes geralmente têm o 

sistema imunológico mais frágil e são propensos a artrites, 

reumatismo e até ao suicídio, o organismo deles não reage 

prontamente. Tanto as terapias de reposição celular ou 

alimentar, como as terapias ortomoleculares podem tentar 

melhorar esse equilíbrio dos ácidos-básicos nas pessoas. 

O sangue muito ácido também é prejudicial porque 

impede a ação dos minerais, é preciso equilibrar o 

metabolismo. Uma boa forma de equilibrá-lo é evitando 

carne vermelha, café, cevada, ovos, grãos integrais, feijões, 

lentilha, pão, cereais em geral, nozes, aveia, frango, ervilhas, 

açúcar, tomate, arroz, milho, chocolate, frutos do mar e 

algumas espécies de chás, porque são acidificantes do 

sangue. A própolis e a clorofila (verduras, Chlorella) são dois 

agentes que ajudam a regularizar a alcalinidade do sangue. 

Todas as frutas, com exceção do pêssego e da ameixa e todos 

os vegetais verdes e de raiz são alimentos altamente alcalinos 

que ajudam a alcalinizar o sangue e outros fluidos que 

circulam nos tecidos. Laranja e limão estão entre as frutas 

mais ricas em 
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potássio, um dos elementos mais poderosos em álcalis. Por 

isso que nossa alimentação deve se constituir de 80% de 

alimentos alcalinizantes, como frutas, tubérculos, raízes, 

vegetais e folhas e 20% de proteínas e amido. 

Pessoas que têm morte súbita, geralmente têm o sangue 

ácido, pessoas com diabetes têm o sangue ácido, mas o pH do 

sangue pode variar durante o dia, o descanso, por exemplo, 

pode alcalinizar o sangue. Cálcio, magnésio, sódio, potássio 

presentes nos alimentos favorecem a obtenção de efeitos 

alcalinos, enquanto súlfur, fósforo e clorina contribuem para 

resultados acidificantes. É errado imaginar que um alimento 

de sabor ácido, como, por exemplo, limão ou abacaxi, deixe 

reações ácidas no sangue; as frutas e os vegetais têm ácidos 

orgânicos em combinação tom sódio ou potássio na forma de 

sais. 

Esse assunto é muito importante para o astrólogo de 

saúde, pois por meio de uma dieta básica (Personal diet) 

podemos ajudar a equilibrar e melhorar a qualidade de vida 

de nossos clientes. 

Defesas 

E preciso entender como reage a energia de cada um. E o 

melhor terapeuta é aquele que consegue equilibrar a energia e 

a codificação interna do indivíduo. Cada paciente tem uma 

predisposição mórbida, comportamento físico e psíquico. Às 

vezes, o paciente já está predisposto a ter algumas doenças, 

ou por herança, como já comentamos, ou por deficiência 

metabólica, que afeta a ativação molecular enzimática. Toda 

a patologia começa no nível enzimático e todo o controle 

metabólico está sob a dependência exclusiva do sistema 

enzimático. Uma perturbação dos 
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íons enzimo-ativadores provoca problemas metabólicos 

(ativa ou desacelera), o que pode provocar envelhecimento 

celular, prematuro e conseqüentemente a doença. 

Toda a célula tem, no aspecto orgânico, um certo número 

de metais e outros elementos. A insuficiência desses metais 

(ou sais minerais) provoca desequilíbrio funcional de 

assimilação e de eliminação. As células são alimentadas 

pelas enzimas e pelos metais ativadores (oligoelementos). O 

tratamento catalítico com os minerais serve para facilitar e 

acelerar os processos de equilíbrio das células. Esses 

catalisadores naturais ajudam os mecanismos de autodefesa. 

As funções de autodefesa são: velocidade das trocas 

celulares, memória celular que permite um tecido de 

reproduzir-se segundo a mesma forma e a mesma qualidade. 

Para o astrólogo de saúde essas informações são 

importantes para que entenda como um "todo" seu paciente e 

possa, o máximo possível, conhecer o terreno para poder 

prescrever uma personal diet (vitaminas e sais minerais) ou 

mesmo os sais celulares. 

Tipos Sangüíneos 

Os tipos sangüíneos são muito importantes dentro da 

Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular, pois 

definem, inclusive, a personalidade do indivíduo e nos 

ajudará muito na hora de prescrever uma Personal diet; 

vamos analisar como reage cada tipo sangüíneo. 

TIPO O 

As pessoas que possuem sangue tipo O são carnívoros, 

têm aparelho digestivo forte, sistema imunológico 
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Superativo, se dão bem com exercícios físicos intensos e 

precisam de proteína animal. O corpo do tipo O, metaboliza 

as proteínas e as gorduras em cetose (uma condição em que o 

metabolismo do corpo fica alterado), que é usada no lugar do 

açúcar na tentativa de manter os níveis de glicose estáveis, 

porém, o sucesso das dietas, para quem possui sangue O, 

depende do uso de carnes magras. Essas pessoas não digerem 

bem os laticínios e os grãos e devem evitá-los. Certos feijões 

e legumes, especialmente lentilha e feijão roxinho, contêm 

lecitina que se deposita nos tecidos musculares, tornando-os 

mais alcalinos; permanecem mais magras e mais saudáveis 

num estado de leve acidez metabólica, nesse estado as 

calorias são utilizadas mais rapidamente. As pessoas do tipo 

O são propensas aos problemas de tiróide e, 

conseqüentemente, ao baixo nível dos hormônios tiroidianos 

(tiroxina e trixodotironina que estimulam as reações 

oxidativas das células e regulam o metabolismo dos lipídios e 

dos carboidratos). O iodo estimula a tiróide e a normaliza. 

Algas e fucos são recomendados, assim como os frutos do 

mar, óleos de peixe e sal iodado. 

As pessoas do tipo O devem restringir o consumo diário 

de laticínios, pois seu metabolismo não é preparado para 

esses produtos. As alergias alimentares não são problemas 

digestivos e sim reações do sistema imunológico a certos 

alimentos; são intolerantes a adaptações dietéticas e 

ambientais. Podem ter propensão a problemas no cólon ou 

intestino, dores na parte baixa das costas, bronquite asma e 

artrites. Reagem melhor ao estresse com intensa atividade 

física. Requerem um metabolismo eficiente para permanecer 

magro e vigoroso. Reagem fisicamente e diretamente nos 

seus músculos, por isso, os exercícios físicos intensos  
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podem ser o melhor remédio para tudo, ajuda a auto-estima, 

o equilíbrio emocional, a manter o peso e torna o tecido 

muscular mais ácido, intensificando a queima de gordura. 

Os tomates, em especial, são benéficos porque mantêm o 

sangue levemente ácido, ideal para os do sangue O, assim 

como o abacaxi, pois se tornam neutros em seu organismo, 

mas devem evitar melões, coco e tangerinas. 

As pessoas de sangue O possuem uma memória genética 

de força, resistência, autoconfiança, intuição, ousadia e 

otimismo e possuem um alto senso de preservação. Herdaram 

dos ancestrais os impulsos para ter sucesso e as qualidades de 

liderança, força e poder combinadas com boa saúde e 

otimismo. 

Perda de peso: carne vermelha, espinafre, brócolis, 

fígado, frutos do mar, algas. 

Aumento de peso: glúten de trigo, grãos em geral, 

milho, feijões, repolho, couve-flor, folhas de mostarda. 

Nocivos: leite e derivados, café, vinagres, ketchup, 

picles, refrigerantes, bebidas destiladas. 

TIPO A 

Os do tipo A foram os primeiros vegetarianos. 

Geralmente têm aparelho digestivo e sistema imunológico 

extremamente sensíveis, mas também tolerantes. São 

biologicamente propensos a diabetes, câncer e doenças do 

coração e reagem melhor ao estresse com atividades 

relaxantes. Cada tipo de sangue tem um modo instintivo 

geneticamente programado de superar o estresse. As pessoas 

tipo A manifestam-se com irritabilidade, ansiedade e 

hiperatividade e, quando o estresse atinge seu sistema 

imunológico, se torna mais fraco, o sistema nervoso  
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enfraquece e os anticorpos protetores não conseguem lutar 

contra as infecções e as doenças oportunistas. Os exercícios 

leves e que acalmam, como a Yoga, o Tai-Chi-Chuan, a 

natação e a arte do silêncio, podem ser extremamente 

benéficos para eles. Possuem uma personalidade que se 

adapta bem aos ambientes urbanos e, geralmente, são 

sedentários. Bom autocontrole, com capacidade de 

cooperação, honestos, disciplinadores e cumpridores da lei, 

mas rejeitam instintivamente o estilo ferozmente competitivo 

da liderança, natural dos de sangue tipo O. E quando atingem 

postos de liderança, sob estresse ou tensão, podem colocar 

tudo a perder, tomando-se ansiosos e levando tudo para o 

terreno pessoal. 

Conseguem perder peso rapidamente se eliminarem as 

toxinas do seu organismo, deverão consumir o mínimo de 

carne para isso. Quando os indivíduos tipo A consomem 

muita carne, sentem-se indolentes e menos energizados que 

quando comem proteínas vegetais. Seu organismo processa 

lentamente alimentos pesados e geralmente retém muito 

líquido no corpo. Armazenam a carne ingerida como gordura 

e têm baixo nível de acidez estomacal, para esse problema é 

recomendável Natrum phosphoricum CH 6 (ver Sais 

Celulares), porque ele equilibra o metabolismo do ácido-

básico, pois é um antiácido natural. Devem permanecer 

distantes das carnes processadas, presuntos, salsichas e frios, 

pois elas contêm nitritos, que podem provocar câncer de 

estômago em pessoas de baixo nível de acidez estomacal. 

Os grãos integrais são benéficos, mas o trigo deve ser 

ingerido cuidadosamente, porque acidifica o sangue tipo A. É 

bom lembrar que o trigo é alcalino nos organismos tipo O. 
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Se a pessoa produz muito muco, devido a constantes 

infecções ou asma, deve ter cuidado com o consumo deste 

cereal, uma vez que ele aumenta a produção de muco. Deve 

também evitar tomates, azeitonas e pimentas. 

Perda de peso: óleos vegetais, soja, verduras, abacaxi. 

Aumento de peso: carne, laticínios, feijões e trigo. 

Nocivos: bacon, carne de boi, camarão, óleo de milho, 

castanha-de-caju, farinha branca, pimentão, repolho. 

TIPO B 

O tipo B é o mais equilibrado dos tipos sangüíneos, tem 

o sistema imunológico forte e o sistema digestivo tolerante. É 

o consumidor de laticínios. Reage melhor ao estresse com 

criatividade e precisa do equilíbrio entre atividades físicas e 

mentais para permanecer forte. 

Os resistentes e alertas indivíduos do tipo B são capazes 

de superar as mais graves doenças, como câncer e doenças do 

coração, porém são muito vulneráveis às disfunções raras do 

sistema imunológico, como síndrome da fadiga crônica, 

AIDS, lúpus e esclerose múltipla. Parece existir uma relação 

entre o estresse, distúrbios auto-imunes e a carne vermelha 

para os do tipo B (a carne de frango também não é saudável 

para esses indivíduos, o frango contém uma lecitina 

aglutinante do sangue nos do tipo B em seu tecido muscular). 

Essas pessoas podem trocar essas carnes pelas benéficas 

carnes de carneiro, cordeiro ou coelho, evitando ainda as 

carnes de porco, de pato e de codorna. 

Podem comer, no entanto, peixes à vontade, 

especialmente peixes de alto mar como bacalhau e o salmão 

que são ricos em óleos nutritivos, se dão bem também com as 

carnes brancas dos linguados e dos pleuronectos (peixes 
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chatos e assimétricos). Devem, porém, evitar mariscos, 

caranguejos, lagostas, camarões, pois contém lecitinas 

nocivas ao organismo tipo B. Podem ingerir livremente os 

laticínios, iogurtes, coalhadas, leites, queijos de vários tipos e 

que são bem apreciados por eles. 

Esses indivíduos se dão bem com exercícios que não 

sejam nem muito intensos aerobicamente, nem voltados 

apenas para o relaxamento como os do tipo A. O ideal é 

equilibrar com atividades moderadas e que envolvam outras 

pessoas. Os de sangue B são flexíveis e criativos, se 

relacionam facilmente com os mais diferentes tipos de 

personalidade, porque têm natureza harmoniosa e menos 

inclinação para o desafio, como os de sangue tipo O. Os 

orientais se compõem, em sua maioria, de sangue tipo B e a 

Medicina Chinesa dá ênfase ao equilíbrio entre o estado 

fisiológico e o emocional e, em função disso, harmonia pode 

ser o verdadeiro remédio para eles. 

Perda de peso: verduras, carne, ovo, fígado. 

Aumento de peso: milho, lentilha, trigo, amendoim, 

semente de gergelim, óleo de milho. 

Nocivos: frango, camarão, trigo. 

TIPO AB 

O tipo sangüíneo AB é o mais novo de todos e também o 

mais raro. Biologicamente complexo, o sangue AB tem 

menos de mil anos de existência, o que faz com que o 

indivíduo que possui esse tipo de sangue tenha dificuldade de 

adaptação alimentar. Praticamente todos os alimentos que 

são contra-indicados para os tipos A e B, serão também 

prejudiciais ao tipo AB. 

O sal marinho e as algas devem ser usados no lugar do 

sal industrial, pois são altamente benéficos para o coração e 

para todo sistema imunológico do tipo AB. 
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Como geralmente esses indivíduos possuem pouca 

resistência estomacal, evitam as laranjas e as frutas ácidas o 

que geralmente acarreta deficiência de vitamina C no 

organismo. O baixo nível de acidez estomacal também pode 

provocar o câncer de estômago os do tipo AB se beneficiam 

através da ingestão da vitamina C. Devem evitar os nitritos 

(carnes defumadas, frios e salsichas), porque possuem 

potencial cancerígeno para quem tem baixo nível estomacal. 

Seu sistema imunológico é baixo e devem sempre estar 

atentos à baixa no seu nível metabólico. 

Esse tipo de sangue pode reverter com relaxamento aos 

efeitos negativos do estresse (o estresse em si não é um 

problema, o modo como as pessoas reagem a ele é que pode 

ser um problema) e as pessoas do tipo AB herdaram o mesmo 

padrão de estresse das do tipo A. Na primeira fase do 

estresse, elas reagem como se tivessem um alarme, a 

adrenalina se produz facilmente, provocando ansiedade, 

irritabilidade e hiperatividade, quando esses sinais atingem 

seu sistema imunológico ele se torna mais fraco para 

combater infecções e bactérias. As técnicas de relaxamento e 

meditação como Tai-Chi-Chuan, Yoga e outras são 

extremamente benéficas, pois eles não reagem bem a 

confrontação contínua e precisam da arte do silêncio para 

estarem em equilíbrio. 

A personalidade desse tipo sangüíneo é uma fusão do 

sensível e frágil tipo A e o mais equilibrado e centrado tipo 

B. O que dá uma natureza um tanto excêntrica, que aceita 

todos os aspectos da vida sem estar particularmente 

consciente das conseqüências. Muito centrado nele mesmo, 

precisa se sentir querido de uma maneira especial, caso 

contrário se sente rejeitado. Por outro lado, esse tipo 
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sangüíneo produz um dos mais carismáticos, cativantes e 

interessantes tipos de personalidade. 

Perda de peso: frutos do mar, laticínios, verdura, algas, 

abacaxi. 

Aumento de peso: carne vermelha, feijões, sementes, 

milho, trigo. 

Nocivos: camarão, polvo, leite integral, manteiga, creme 

de leite, óleo de milho e girassol, avelã, gergelim, cereal de 

milho, abacate, pimentão. 
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    Capítulo IV 

"Um médico, sem o conhecimento da astrologia, 

não tem o direito de proclamar-se médico." 

Hipócrates 

Sais Celulares 

Uma das maiores e mais eficientes ferramentas dentro da 

Astrologia Médica é sem dúvida a terapia de reposição 

celular que tem o auxílio da Homeopatia. Vou tentar explicar 

por palavras rápidas o complexo significado de todo o 

potencial dessa terapia. Eu mesma me submeti, tomando 

alguns sais celulares de baixa potencialização e 

comprovando seus efeitos, bem como os administrei para 

vários clientes, sempre atingindo um objetivo 100% 

eficiente. 

Para começar, precisamos entender o significado da 

palavra Homeopatia, que vem de duas palavras gregas e 

significa "afecções similares", ou seja, "os semelhantes 

curam seus semelhantes". "Homeos": semelhante, igual, de 

mesma natureza; "Phatos": o que sofre, o sofredor, a doença. 

O medicamento homeopático, pelo critério unicista, é 

prescrito de acordo com as características da personalidade 

psicofísica, que o astrólogo geralmente conhece muito bem, 

e atua em nível energético e não diretamente material, 

produzindo um estímulo para o reequilíbrio emocional e 

orgânico do indivíduo como um todo. Assim, podemos 

compreender a profundidade da astrologia médica 

homeopática. 

É o mesmo princípio usado para se fazer as vacinas, no 

qual se inocula o próprio vírus modificado para promover a 

imunização. É o processo de catarse,  
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combatendo a doença com a própria característica de 

agressão. Os remédios homeopáticos estimulam as próprias 

defesas do corpo a jogar fora o problema ofensor, sem criar 

efeitos colaterais. Porém, qualquer caminho que se utilize da 

natureza para atingir seus objetivos, pode levar um pouco 

mais de tempo para que se resolva o problema, mas o 

resultado final pode ser muito mais eficiente e a doença não 

será encoberta como ocorre no caso da Medicina Alopática 

(os diferentes se afetam na alopatia, o termo "alopata" foi 

criado pelo pai da Homeopatia, para se referir a todas as 

medicinas não-homeopáticas). 

Cada pessoa que nasce traz consigo uma fase 

predominante de desarmonia com o cosmo para ser 

trabalhada em sua vida. As progressões e os trânsitos do 

Mapa Natal vão indicar essas fases individuais ao longo da 

vida de cada um, desse trabalho cármico, das mudanças e das 

resistências às mudanças e ao processo de adoecer. Todo o 

raciocínio astrológico se dá pela lei da analogia, a mesma da 

Homeopatia, que acha, semelhanças entre a pessoa e o 

medicamento e entre a psiquê e o soma. Existe, por exemplo, 

uma semelhança entre os significados das casas astrológicas 

e os tipos de psora. 

Psora, na Homeopatia, é a forma específica com que cada 

indivíduo vivencia a angústia da sua quebra de harmonia vital 

com o cosmo. Essas experiências humanas, na verdade, são 

experiências arquetípicas universais, daí porque, através de 

caminhos bem diversos, homeopatas e astrólogos chegaram a 

classificações tão semelhantes entre si. Existem fases naturais 

que encolhemos (sífilis aparente) e fases naturais que 

buscamos realizações (sicose aparente), não aceitar esse fluxo 

natural contribui muito 
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para o processo de adoecer, resistir às mudanças, querer se 

apegar a certas fases, é isso que mostra o Mapa Astral, para 

conhecermos a natureza da pessoa, de seu carma e o que a 

pessoa veio trabalhar nessa vida. 

Astrobioquímica 

A astrobioquímica, vem ganhando terreno dentro da 

astrologia moderna, principalmente, na astrologia de saúde. 

A palavra grega bioquímica, significa, "química da vida". 

Bio significa "vida" e química "o conhecimento dos 

elementos e leis que governam suas combinações e 

comportamento". As terapias biocelulares vêm de um 

princípio simples de que o ser humano é formado de bilhões 

de células e que essas células se organizam entre si. O 

material que compõe essas células, geralmente, vem do nosso 

alimento ou de remédios sintéticos, que nos são apresentados 

como vitaminas e sais minerais sintéticos; isso veremos mais 

adiante no capítulo de nutrição. 

E esse material se divide em dois tipos: orgânicos e 

inorgânicos. 

Os orgânicos são as albuminas, fibrinas, açúcares e 

gorduras. Os inorgânicos são a água e determinados minerais 

conhecidos como células de sal. É preciso usar as palavras de 

Vanda Sawtell de seu livro Astrologia e Bioquímica, para 

poder sintetizar melhor o significado e a importância desses 

elementos em nosso organismo: 

"A palavra orgânica não significa que um mineral tenha 

sido mudado, mas que muitos tenham sido combinados 

juntos, organizados, com materiais fluídicos e que os 

elementos minerais básicos não podem ser mudados nem 

com o fogo. O corpo humano é formado por 
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ambos materiais, orgânicos e inorgânicos, e os materiais 

inorgânicos, são parte integral do corpo e necessários para 

seu funcionamento normal, assim como as substâncias 

orgânicas". 

  Os Sais 

O Dr. W.H. Schuessler selecionou 12 sais minerais 

essenciais para o organismo humano. Mais tarde, o Dr. G.W. 

Carey, após algumas pesquisas, viu que esses sais tinham 

uma relação com os doze signos do zodíaco e, estudando 

cuidadosamente os sintomas produzidos, conseguiu 

determinar o sal celular adequado para cada tratamento 

terapêutico baseado em um Mapa Astral Natal. Alguns 

astrólogos modernos atribuem esses sais a certas posições do 

Sol, da Lua, dos nódulos lunares, das cúspides das casas de 

saúde e seus respectivos signos opostos, para administrá-los, 

porém, o astrólogo médico deve também levar em conta a 

sintomatologia do paciente, além dos aspectos astrológicos 

para administrá-los com sabedoria, pois são remédios de 

fundo e possuem grande força de ação, apesar de não terem 

efeitos colaterais, mexem muito com o humor da pessoa, já 

que a Homeopatia trabalha com o ser humano de uma forma 

holística. E, lembrando também, que eles agem 

diferentemente para cada um. Alguns astrólogos são a favor 

de administrar vários sais celulares juntos para seus 

pacientes. Obedecendo essa cronologia astrológica e de 

acordo com alguns autores, poderíamos tomar, dependendo 

do Mapa Astral Natal, vários sais celulares, até 6 tipos 

diferentes de uma única vez, eu particularmente discordo. 

Em experiências com os meus clientes, percebi que eles são 

muito mais eficientes quando administrados individualmente 

(assim 
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como os Florais) e com acompanhamento astrológico, pois, 

dependendo dos trânsitos e progressões pelas quais a pessoa 

está passando, pode mudar seu comportamento à vida e com 

relação à doença definitivamente, de acordo com sua 

conscientização e capacidade de reação. Além do mais, é 

mais fácil controlar e analisar seus efeitos, quando 

administrados individualmente. 

COMO UTILIZAR OS SAIS CELULARES? 

Devem ser administrados com cuidado, mesmo não tendo 

efeitos colaterais, e relativamente inofensivos, podem causar 

prejuízos às funções orgânicas se tomados 

indiscriminadamente. Devem ser tomados apenas quando 

preciso, não devem ser tomados para sempre, não são como 

as vitaminas que podemos tomar sempre que nos sentimos 

desvitalizados, tomá-los indiscriminadamente pode causar 

desequilíbrio metabólico, o que pode ser perigoso. Devemos 

tomar cuidado com todos os sais celulares, mas, em especial, 

com o Silícea, que possui ação cortante e despedaçante no 

núcleo da célula e com o Kaliphosporicum, principalmente 

na potência CH 12, que pode mexer com a pressão e deve ser 

cuidadosamente administrado, principalmente em quem tem 

pressão alta ou problema de hipertensão. Como já mencionei 

recomendo administrar um sal celular de cada vez. 

POTENCIALIZAÇÃO 

Como já comentamos, a Homeopatia trabalha de forma 

holística, vendo o indivíduo como um todo, tratando não só a 

doença, mas procurando entender o homem como unidade 

formada por corpo físico e corpo psíquico. Geralmente, os 

remédios homeopáticos são extraídos da natureza, das 
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plantas, dos animais e dos sais minerais, esses remédios são 

preparados por um processo especial denominado 

"dinamização", que significa em grego, "força/energia", essa 

dinamização consegue-se pela diluição do remédio, 

denominado "sucussão", que significa o ato de agitar a 

substância diluída na temperatura ambiente. Em função dessa 

diluição chegamos na nomenclatura "CH", que indica a 

diluição da substância. Nós astrólogos, por não sermos 

médicos homeopatas formados, podemos usar dois tipos de 

potencialização CH 6, que é muito eficiente principalmente 

no aspecto físico e CH 12, que atinge principalmente o 

aspecto psicológico, ambas são potencializações baixas, com 

pouquíssimas probabilidades de efeitos colaterais e que são 

vendidas nas farmácias homeopáticas sem necessidade de 

receitas médicas. Os sais celulares que vamos usar são 

apenas 12, que estão especificados neste capítulo. 

Porém, alguns cuidados e observações devem ser levados 

em consideração: deverão ser administrados em forma de 

glóbulos. Esses glóbulos são feitos de lactose, sacarose e 

açúcar de cana. Se o paciente for alérgico a essa substância 

ou diabético, esse medicamento poderá ser feito na forma 

líquida (alcoólica), que tem o mesmo potencial dos glóbulos, 

ou seja, cada gota equivale a um glóbulo. Eles são 

apresentados também na forma de comprimidos, pastilhas ou 

pó, que vêm em papéis e que são diluídos em água, porém, 

vamos usar principalmente em glóbulos ou líquido. 

Como são remédios de potência, devemos seguir 

algumas regras: 

1. Não colocar os glóbulos nas mãos, devem ser colocados 

na tampinha e levados diretamente à boca, sublingual e 

dissolvidos lentamente, absorvidos pela mucosa bucal. 
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2. As gotas podem ser colocadas direto na boca ou diluídas 

em água filtrada (quanto mais agitadas, maior a 

potencialização). 

3. Como a dosagem do remédio que podemos prescrever é 

fraco, não podemos administrá-lo em dose única, então, 

vamos administrá-lo em doses repetidas. Eu, por exemplo, 

prefiro administrá-los na dose mínima. Mas essa dose 

mínima geralmente administro de acordo com o peso do 

paciente. Ou seja, por exemplo, o Kali phosphoricum na 

potência CH 12, para homens, 6 glóbulos tomados uma 

única vez por dia. Mulheres, 4 glóbulos tomados uma 

única vez por dia. Outra coisa interessante, e que também 

pude observar com o Kali phosphoricum nessa potência, é 

que cada pessoa reage de uma forma particular, uns no 

começo do tratamento sentem-se sonolentos, outros, 

extremamente enérgicos e ativos. Então, o certo é deixar 

que o próprio paciente escolha a hora de tomar o remédio 

(manhã ou noite). Não podemos deixar de levar em 

consideração de que todo o remédio homeopático, 

funciona em processo de catarse, ou seja, inocula o 

problema para depois curá-lo, então, alguns pacientes 

podem se sentir muito mal nos primeiros dias de 

tratamento principalmente sob os feitos com potássio. 

4. Existem três tipos de potássio ou Kali, três de sódio ou 

Natrum e três de Cálcio e geralmente quando existe um 

signo com problema de potássio, todos os outros deverão 

ser administrados ao paciente, pois a natureza terá tirado 

os três para criar a deficiência. Então, deveremos 

administrar os três potássios, de preferência, um de cada 

vez, na seqüência do tratamento. 
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5. Todos os sais de tecidos são essenciais para a saúde, a 

vida é um processo contínuo de oxidação, respiração e 

queimação. Essa oxidação ou queima não acontece sem o 

oxigênio e o suprimento de oxigênio depende da presença 

do ferro, que é o sal de Peixes (Ferrum phosphoricum). 

Esse é um sal que pode ser associado a qualquer outro 

indicado, por causa da sua afinidade com o oxigênio. 

6. Guarde-os bem protegidos do sol, longe do calor e longe 

de aparelhos que emitem radiação, como TV, rádios, 

celulares, geladeiras, freezers, microondas, 

computadores, celulares, bips, etc. Evitar também 

guardá-los com produtos de perfumaria ou limpeza que 

exalem cheiros fortes. 

7. Não podemos deixar de mencionar, que os raios X de 

aeroportos, portas de banco, aparelhos para detectar 

metais, também despotencializam os remédios 

homeopáticos. 

Com esses cuidados os remédios de Homeopatia poderão 

ser conservados por longo tempo. Recomenda-se sempre, em 

caso de dúvida, encaminhar seu cliente a um médico 

homeopata. 

COMO PRESCREVER OS SAIS CELULARES 

PELO MAPA ASTRAL? 

Devemos lembrar que os sais celulares agem sobre as 

células do corpo; que são radioativas e qualquer coisa que 

queira estimular a atividade celular deve ser radioativa. As 

partículas dos sais celulares tomam-se parte integrante das 

células, agindo no centro, no coração celular. 
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A posição do Sol, da Lua, de Saturno, dos nódulos 

lunares, do ascendente, da cúspide da casa 6, e seus opostos 

podem nos revelar quais os elementos químicos que faltam 

no nosso organismo (isso vamos ver também mais adiante na 

parte de astrologia ortomolecular e nutricional). 

O Sol representa a vitalidade do indivíduo, 

conseqüentemente, o grau exato em oposição a ele significa 

seu ponto de fragilidade, qualquer que seja o problema da 

pessoa, o sal do signo solar e seu oposto devem ser 

administrados para restaurar a vitalidade, como geralmente 

administro apenas um de cada vez, dou preferência ao sal do 

signo solar, fortalecendo assim suas características inerentes 

e naturais, sem deixar é claro de observar os sintomas 

fisiológicos daquele indivíduo. 

Depois podemos observar o signo em que a Lua está 

alojada. A Lua representa sempre o nosso subconsciente e 

poderemos atingir em cheio os processos psíquicos, 

administrando o sal lunar. Saturno tem a mesma natureza do 

nódulo sul (cauda do dragão) essa vibração pode nos indicar 

o processo de retenção de energia que a pessoa está 

envolvida, desbloqueando-a poderemos atingir bons 

resultados. Não podemos deixar de verificar também a 

cúspide da casa 6, importantíssima em Astrologia Médica, e 

o signo nela envolvido, que poderá nos indicar os sintomas 

patológicos e as doenças propriamente ditas. Muitas vezes, a 

cura está também no signo que ocupa a casa 10, pois como já 

comentamos anteriormente, a casa 10, geralmente sinaliza o 

escape ou a cura. 

Qualquer que seja o sal empregado pelo astrólogo 

médico, com certeza gerará resultados que deverão ser 
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analisados e observados com cuidado, porque, dependendo 

da reação do paciente, poderemos prescrever outros sais, na 

seqüência, se houver necessidade. 

Alguns Sais Celulares 

Simila Similibus Curantur. Os semelhantes são 

curados por semelhantes. 

Kali phosphoricum - fosfato de potássio (Áries) 

Ansiedade, tristeza, insônia, fadiga, excitação nervosa, 

problemas de pele, dores nevrálgicas, depressão, medo, 

anemia cerebral, bom para jovens, neurastenia, cansaço 

mental e físico, debilidade muscular consecutiva a moléstia 

aguda, histeria, dor de cabeça por muito estudo. Asma, 

rouquidão, pulso irregular, fraqueza e prostração, boca seca, 

fuliginosidade nos dentes, prisão de ventre ou diarréia, 

Sonolência. 

Febre gástrica, febre tífica, infecções gastrintestinais, 

gripe, mau hálito. 

Priapismo matinal (ereção anormal) ou impotência com 

emissão dolorosa, menstruação muito atrasada ou muito 

escassa, em mulheres pálidas, sensíveis ou lacrimosas. 

Envia matéria cinzenta do cérebro pela união da 

albumina e do oxigênio. Junto com Calc. fluor, para 

distúrbios mentais. 

Potássio (kali): agente curador, anti-séptico. 

Kali phos., Kali mur., Kali sulph. e Ferrum phosos.: 

usados com sucesso no tratamento do câncer, pois a falta de 

potássio é a causa principal do câncer. 

Estresse emocional, depressão, angústia. 

Sintomas: paciente com aspecto cinzento, pálido. 

Ansioso, deprimido, melancólico. 
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Secreções: gordurosas, excoriantes e fétidas. 

Precisa para melhorar: repouso após as refeições. 

Exercícios moderados. 

Agravação: ruídos, solidão, pouco repouso. 

Indicações: febres altas, paralisia, úlceras de estômago, 

doenças cardíacas. Estados sépticos. 

Ação do sal: previne a destruição dos tecidos. Tônico dos 

nervos e dos músculos. 

Natrum sulphuricum - sulfato de sódio (Touro) 

Hipersensibilidade, corrimentos esverdeados, inquietude 

matinal, perda de apetite e sede, náuseas e vômitos, fígado 

doloroso ao tocar, conjuntivas amareladas. Dor hepática, 

influenza (gripe, infecção viral aguda), tosse úmida com dor 

na parte inferior do peito, asma, bronquite, pneumonia, 

meningite, gonorréia. Elimina o excesso de água no 

organismo, emagrecimento. 

Bílis do fígado, suco do pâncreas, secreção dos rins 

precisam de Natrum sulph. 

Cansaço pela manhã, diabetes, gripes, garganta irritada, 

fígado preguiçoso, icterícia, entupimento do ducto biliar, 

constipação. 

Sintomas: face cinzento-amarelada, inchada. Escleróticas 

amareladas, gosto amargo. 

Secreções: amarelo-ouro, cinzentas e amarelas, bílis. 

Melhora: tempo quente e seco, ar livre. 

Agravação: tempo chuvoso e úmido, ficando em casa ou 

lugares úmidos. Água sob todas as suas formas. Piora de 

manhã e à noite. 

Indicações: hidropsia, doenças do fígado e da Vesícula 

biliar. Ácido úrico. 
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Ação do sal: estimula o escoamento da bile e do suco 

pancreático, elimina o excesso de água do organismo. 

Kali muriaticum - cloreto de potássio (Gêmeos) 

Dores reumáticas, dores de ouvido, surdez por 

inflamação, cistite crônica, amigdalite, eczema da cabeça, 

herpes, acne, atonia, rouquidão, 

Um remédio da pneumonia que, alternado com Ferrum 

phos., é essencial para formação de fibrina e todos os tecidos 

dos órgãos. 

Glândulas e nervos, catarro, congestão dos canais 

brônquicos, glândulas inchadas, caxumba, dor de garganta 

(amígdala), inchaços. 

Junto com Ferrum phos., se houver inflamação ou 

gripes, porque limpa os canais brônquicos. Depois de gripe 

forte, tomar Kali mur. com Ferrum phos. e Calc. phos. 

Doenças infantis, catapora, sarampo, escarlatina. Estalos 

no ouvido, coágulos na menstruação, hemorragias na 

menstruação. 

Sintomas: edema da face que é esbranquiçada. Dor 

picante nos lugares edemaciados. 

Secreções: branco, acinzentadas, farinhosas, furfuráceos, 

viscosas, grudentas. 

Melhora: calor, aplicações quentes. Massagem ligeira na 

região dolorida. 

Agravação: movimentos. Confeitos, alimentos 

gordurosos. Inalação de ar frio e perfumes. 

Indicação: inflamação no segundo período. Exsudação 

fibrinosa. 

Ação do sal: estimula a atividade celular, mantém a 

fibrina em dissolução. 
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Calcarea fluorica - fluoreto de cálcio (Câncer) 

Ossos, dentes, fibras elásticas, pele, hemorróidas, 

varizes, veias, dilatação dos vasos sangüíneos, fístulas 

dentárias, deslocamentos uterinos, hematomas dos recém-

nascidos, catarata, dores renais, tísica pulmonar com 

expectoração, sífilis congênita, nódulos duros nos seios, 

luxações ósseas, elasticidade, esmalte dos dentes, lentes 

cristalinas dos olhos, pele rachada. 

Reconstitui o aracnóide, a membrana fina do cérebro, 

ajuda a memória. Dificuldade de se expressar, medo da 

pobreza, medo de desaprovação, sentimentos de mágoa, 

medos. 

Quando um caso anunciar a necessidade de Calc. fluor., 

também será necessário sílica. 

Para cansaços extremos e esgotamento nervoso. Bom 

para gestantes para que o tecido fique flexível, parto 

facilitado. 

Sintomas: veias varicosas, relaxamento das paredes 

abdominais. Prolapso uterino. Tumefações duras, pressão 

baixa. 

Secreções: consistentes, granulosas, picantes, corrosivas. 

Melhora: pela fricção e fomentação quentes. Pelo 

movimento ao ar livre, pelo calor úmido e pelo frio úmido. 

Agravação: pelo calor seco. Pelo calor sem o repouso, 

pelos alimentos frios e bebidas quentes, pelo ar frio e seco. 

Indicações: relaxamento dos tecidos elásticos. 

Endurecimento das glândulas. Exsudações consistentes. 

Ação do sal: reforço da tonicidade dos tecidos. 

Restauração da elasticidade celular. 

Magnésia phosphorica - fosfato de magnésio (Leão) 

O remédio da dor. Dores agudas, câimbras, cólicas 

flatulentas das crianças e recém-nascidos. Espasmos,  
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nevralgias, dismenorréia nevrálgica, dores de cabeça 

nevrálgicas e espasmódicas após esforço mental, 

antiespasmódico. 

Angina de peito, epilepsia, ciática, atua sobre os nervos 

motores. Fios e fibras nervosas, para aprender a amar Kali 

phos. e Mag. phos. funcionam juntos. Matéria cinzenta e 

branca, cólicas menstruais, convulsões e todos os problemas 

de coração, alivia a dor de ataque cardíaco. 

Kali phos., Mag. phos. e Ferrum phos. trabalham juntos 

em todos os casos de cansaço, exaustão, anemia, insônia, 

nevralgia, câimbras. 

Sintomas: face ligeiramente rubra. Impaciente. Muito 

irritável, contrações, convulsões. 

Melhora: calor, pressão forte, movimentos vivos, 

curvando-se para frente. 

Agravação: frio a noite, pela limitação dos movimentos. 

Indicações: todas as dores fulgurantes, de caráter 

lancinante e perfurante, pruridos, câimbras. 

Ação do sal: mantém a atividade e a facilidade dos 

movimentos das células. Permite às células a eliminação dos 

produtos mórbidos. Relaxa os músculos. 

Kali sulphuricum - sulfato de potássio (Virgem) 

Remédio das inflamações. Língua amarela, Corrimento 

mucoso e seroso amarelado, coriza, bronquite, asma, otite, 

diarréia, gastrite, gonorréia, orquite, leucorréia, (tosse depois 

da gripe, principalmente em crianças), catarro, psoríase, 

pólipos, seborréia. 

Remédio do reumatismo agudo crônico, do couro 

cabeludo e da barba com descamações, anemia. 

O Kali sulph. fabrica e distribui óleo para o corpo, queda 

dos cabelos, caspa, erupções cutâneas, descamação do couro. 

Transportador de oxigênio para células epidérmicas, pele e 

membranas. 

90 



Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

Junto com Ferrum phos. e com Kali mur. (Gêmeos), 

constroem a pele nova e a mantêm lubrificada, para velhice, 

rugas, cabelo e pele envelhecida. 

Sintomas: tez amarela ou pardacenta, manchas escuras 

da pele do corpo e do rosto. 

Secreções: amareladas, viscosas e brandas. 

Melhora: ar fresco e livre. 

Agravação: quando em quarto fechado. Calor. A noite. 

Alimentos quentes, tabaco. 

Indicações: inflamações no terceiro período. 

Descamação. Quando outros remédios bem indicados não 

deram resultados suficiente. 

Ação do sal: veículo do oxigênio no seio das células. 

Estimula a formação de células novas. 

Natrum phosphoricum - fosfato de sódio (Libra) 

Moléstia com excesso de acidez, icterícia, Corrimento 

amarelo no olho, Urticária, arrotos ácidos, vômitos, azia, 

remédio útil para os primeiros meses de gravidez. 

Dispepsia ácida, gástrica, inflamação da garganta, 

ejaculação durante o sono. 

Cólicas, com sintonia de lombrigas, ácido úrico, todas as 

doenças reumáticas, gota, fraqueza dos rins, cálculos biliares. 

Nariz vermelho, pele manchada e vermelha após comer. 

Úlceras de estômago junto com Calc. sulph. Garganta e 

gengiva inflamada. Previne a cristalização da bílis, cálculos 

biliares, icterícia, reumatismo, gota, diabetes. Úlceras 

gástricas, dispepsia, gosto azedo na boca, escurece a prata. 

Língua amarela. 

Metabolismo do ácido básico em desequilíbrio, antiácido 

natural. 
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Sintomas: idéias negras. Sujeito a resfriados. Sempre 

fatigado. Aversão ao ar livre. Suores azedos. 

Secreções: amarelas como mel ou como creme. 

Melhora: calor. 

Agravação: durante tempestades (dores). A tarde e de 

manhã. Menstruação. 

Ação do sal: mantém o ácido úrico em dissolução, 

impede a cristalização da colesterina. 

Calcárea sulphuricum - sulfato de cálcio (Escorpião) 

Remédio da supuração, empregar depois da silícea. 

Corrimentos, adernites, inflamação dos olhos, 

furúnculos, abcessos dolorosos em tomo do ânus, espinhas 

no rosto, eczema, coceiras na sola do pé, abcessos dentários. 

Presente nos fluidos do estômago, a falta provoca 

úlceras, metabolismo lento, furúnculos, gengivite, espinhas, 

problemas do pâncreas e rins, catarro, pus, infertilidade nas 

mulheres no homem, pus nas células que se juntam na 

próstata Fístulas no intestino, para pessoas operadas do 

intestino. 

Bom para a Cicatrização, sulfatos estão ligados ao 

enxofre, agente de limpeza do organismo. 

Sintomas: furúnculos, pus e catarro. 

Secreções: granulações branco-amareladas. Estrias de 

sangue. Pus. 

Agravação: estando molhado. 

Ação do sal: une-se quimicamente aos detritos do liqüido 

intercelular. 

Silicea - sílica (Sagitário) 

Indivíduo hipersensível e magro por falta de assimilação, 

supuração, abscessos, furúnculos, úlceras crônicas, fístulas, 

fístulas do ânus, feridas, cancro, falta de  
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vitalidade e reação, crianças teimosas, suores na cabeça, 

esgotamento nervoso, neurastenia, abcessos dentários, 

enurese noturna em crianças, dor de cabeça crônica, prisão de 

ventre antes e durante as regras, úlceras no colo do útero, 

eretismo sexual, orquite crônica, onixe da raiz da unha, 

manchas brancas da unha, úlceras, sensação de fio de cabelo 

na língua, transpiração dos pés, suores noturnos, tosse 

violenta com expectoração fétida, bronquite crônica. 

É um remédio para a reabsorção dos tecidos esclerosados 

dos órgãos nervosos, nevralgias, intolerância por bebidas 

alcoólicas. 

Junto com o Calc. fluor, ajuda a conectar os 

pensamentos. Com Kali mur., Ferrum phos. e Kali sulph. 

para a gripe forte, dá brilho às unhas e aos cabelos. Junto 

com Cale. fluor. para catarata. 

Sintomas: nervoso, irritável. Tremor dos membros. 

Sintomas paréticos, malformação das unhas. Furúnculos, 

suores noturnos. Suor dos pés, aspecto enrugado. 

Secreções: verdes-escuras, fétidas, pus. 

Melhora: calor, quarto quente. Aplicações quentes. 

Agasalhando-se. Verão. 

Agravação: frio. Ar frio, ar livre. Inverno. Por 

estimulantes dos nervos. Antes de uma tempestade. A noite. 

Na lua nova. Pelos ruídos excessivos. 

Características: nervosismo, escrófulas. Tuberculose, 

gota. Supuração. Suores dos pés. Fístulas. Doenças crônicas. 

Ação do sal: firmeza dos tecidos. Eliminação do pus. 

Calcárea phosphorica - fosfato de cálcio (Capricórnio) 

Pessoas magras e morenas, fraqueza, nervosismo, ansiedade 

mental, moleira aberta, moléstia dos ossos, raquitismo, 

suores noturnos, fístulas nos órgãos, reumatismo 
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em tempo úmido, tuberculose, cárie dentária, consolidação 

no caso de fraturas, fraturas nos velhos, vertigem dos velhos, 

manchas na pele, dentição retardada, criança que demora 

aprender a andar, anemia infantil, incontinência noturna, 

urina freqüente. 

Ótimo remédio na puberdade. Anemia, diabetes, 

estrutura óssea do corpo. 

Calc. phos. e Kali phos. formam a base de todas as 

células. 

Gripes, excesso de muco, amígdalas inchadas, 

constituinte do fluido digestivo, frieiras, problemas de pele, 

durante a gravidez para perda óssea, tem de ser tomada acima 

de CH 6 para ser assimilada, doença de Bright (rins, 

albumina), as toxinas se desfazem das articulações, 

reumatismo. 

Sintomas: pele fina, pálida cérea. Desejo de alimentos 

defumados. Magreza dos braços e das pernas. 

Secreções: albuminosas, leitosas, crostas branco-

amareladas. 

Melhora: deitado em posição inclinada. Movimento dos 

membros inferiores. Abaixando-se. 

Agravação: mudança de estação. Frio. Estando molhado. 

Umidade em geral, corrente de ar. 

Características: exsudações albuminosas. Anemia. Cloro. 

Câimbras, formigamentos. Tendência a inflamação. 

Ação do sal: formação de células novas. Ossos, dentes. 

Suspende as hemorragias. 

Natrun muriaticum - cloreto de sódio (Aquário) Desespero, 

desânimo, anemia, emagrecimento (mesmo comendo), boca 

seca, regras escassas, hiperestesia geral. 
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Dificuldade com a fala, face pálida, espinhas múltiplas. 

Inquietação, irritabilidade, dor de cabeça crônica martelante 

dos anêmicos (principalmente às 11 da manhã), dor de 

cabeça por excesso de estudos. Insônia. 

Febre intermitente, sintomas gástricos, lábios e cantos da 

boca secos e rachados, erupções em torno da boca e 

vesículas, semelhante a pérolas sobre a boca, eczemas, pele 

oleosa, seborréia, gripes, picadas de insetos, coriza, perda de 

olfato, asma, dores picantes depois de evacuar, prisão de 

ventre, fezes irregulares duras, vagina seca, coito difícil e 

doloroso, coceira, eczemas com Ferrum phos. 

É encontrado em todos os tecidos e fluidos do corpo, 

indicado onde exista distúrbios na distribuição de água. 

Remédio antipsórico, antiartríticos. 

Sintomas: rosto inchado. Fatigado, sonolento. Chora 

facilmente. Desejo violento de sal. Fraqueza das articulações. 

Arrepios. 

Secreções: claras aquosas ou brancas, como amido 

cozido. 

Melhora: ar livre, lavando com água fria. Transpiração. 

Tempo seco e quente. 

Agravação: de manhã. Tempo fresco e úmido. 

Indicações: anemia escrófula. Mãos quentes e pés frios. 

Dores picantes. 

Ação do sal: divisão das células, crescimento dos 

glóbulos vermelhos. Redistribui a água utilizada pelas células 

do organismo. 

Ferrum phosphoricum - fosfato de ferro (Peixes) 

Bronquite, indicado no começo de todas as moléstias com 

febre e inflamações (no começo), laringite aguda, dor de 

ouvidos, olhos inflamados e vermelhos, congestão geral e 

todas suas conseqüências, nevralgias, dores de  
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cabeça, reumatismo articular (ombro), feridas recentes 

causadas por traumatismo. Remédio para ser dado no começo 

dos resfriados, regula os intestinos. 

Dor de estômago em crianças, perturbações gástricas, 

vaginismo, incontinência noturna. 

Acalma inflamações e traz de volta o equilíbrio fluídico, 

torna o sangue vermelho, anemia, inflamações, hemorragia, 

insônia, palpitação emocional, gripes com febre, reumatismo, 

fraturas, cortes, destroncamentos, depressão, desânimo, 

desencorajamento, grande sensibilidade ao frio, anemia, 

saúde das hemácias. 

Sintomas: aspecto flórido, olheiras, rubor fácil da face. 

Olhos injetados de sangue. Batimentos arteriais visíveis. 

Melhora: aplicações frias. Ar livre. Movimentos lentos. 

Agravação: calor, movimento, agitação. 

Indicação: inflamação no primeiro período. Febre alta. 

Congestão. Perdas de sangue. Fraqueza muscular. Feridas e 

contusões recentes. 

Ação do sal: veículo de oxigênio. Tonifica os músculos. 

Mantém o calibre dos vasos sangüíneos. Contrai os 

músculos. Regulariza a circulação. 
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      Capítulo V 

"A doença tem uma base, um substrato molecular. 

Distúrbios na complexa interação e cadeia de 

reações entre moléculas geram doenças." 

Linus Pauling 

 Astrologia Médica 

Ortomolecular 

O QUE É ORTOMOLECULAR? 

O termo Ortomolecular foi criado por Linus Pauling, 

químico detentor de dois Prêmios Nobel, que por meio de 

pesquisas enredou-se pelo intrincado campo da Bioquímica 

(química dos seres vivos) e definiu a doença sob uma ótica 

diferente. Para Linus, as doenças representam a 

convergência e o somatório de distúrbios sutis iniciados na 

intimidade das células. 

A Medicina Ortomolecular caminha junto com a 

Medicina Tradicional e com a Medicina Alternativa e 

Funcional, contribuindo com o bem-estar do ser humano. 

Está voltada para prevenção de doenças, corrigindo as 

alterações que as induzem pelo uso de moléculas adequadas, 

daí o termo Ortomolecular. 

A história da Medicina Ortomolecular começou em 1938, 

quando Linus escreveu um artigo para a revista Science, 

afirmando que certas substâncias produzidas naturalmente 

pelo organismo, como vitaminas, minerais, 
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aminoácidos, poderiam ser utilizadas para melhorar a saúde 

do ser humano. Sua tese ganhou fundamento nas décadas 

seguintes com seus estudos publicados sobre a toxicidade do 

oxigênio e o envolvimento dos radicais livres no processo de 

envelhecimento e das doenças. Sua tese, mais tarde, foi 

reforçada e comprovada por outros cientistas, na década de 

1960, que descobriram uma proteína do corpo humano, 

denominada superóxido dismutase (SOD), que funcionava 

como antioxidante natural, inibindo a oxidação das células. A 

partir desse momento, as pesquisas sobre o assunto foram 

aceleradas em todo o mundo, e os antioxidantes passaram a 

ser tema de pesquisas sobre o câncer e outras doenças, como 

a osteoporose, envelhecimento precoce, etc. 

A base da prevenção na Medicina Ortomolecular é 

descobrir o grau de toxicidade que existe no organismo 

humano mediante alguns exames, como, por exemplo, o 

mineralograma, feito pelo fio de cabelo, que analisa os 

poluentes envolvidos e, também, por exame da célula viva. 

Temos o teste HLB, que é um método de avaliação também 

bastante usado, serve para diferenciar situações e doenças 

relacionadas com formação de espécies tóxicas relativas ao 

oxigênio. 

Nos Estados Unidos existe, desde 1977, um programa 

especial para analisar o nível dos metais pesados no 

organismo humano, é o exame feito pelo fio de cabelo, que 

também verifica o nível de minerais no organismo. Porém, no 

Brasil, esse tipo de exame foi proibido pelo IPEN (Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares), infelizmente, pois 

existem muitos pesquisadores na área há mais de 15 anos. 

A Medicina Ortomolecular visa, em princípio, o 

equilíbrio homeostático do corpo e da mente, pela reposição 

de eventuais carências de minerais, vitaminas, aminoácidos e 

da desintoxicação de possíveis contaminações por 
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metais e outros poluentes, da preservação do sistema 

imunológico e da eliminação do estresse oxidativo. 

Vamos tentar nos aprofundar no tema, respondendo 

algumas perguntas básicas: 

O QUE É OXIDOLOGIA? 

Oxidologia é um ramo da ciência que estuda as espécies 

tóxicas (inclusive radicais livres), derivadas do metabolismo 

do oxigênio ou da peroxidação dos lipídios (gorduras), bem 

como os efeitos do estresse oxidativo sobre o organismo. 

O QUE É o ESTRESSE OXIDATIVO? 

É uma situação em que a quantidade de radicais livres, de 

alto poder oxidante, é superior àquela que o sistema oxidante 

do organismo pode neutralizar. O estresse oxidativo provoca 

modificação da função e da estrutura celular, o que poderá 

levar à morte da célula. Nas proteínas, os radicais livres 

causam um fenômeno conhecido como peroxidação protéica, 

que causa a quebra de cadeias polipeptídicas, perda ou 

alteração de atividades enzimáticas, incorrendo em alterações 

funcionais e estruturais na célula. 

Os grandes responsáveis pelos bloqueios são estresse, 

alimentação desequilibrada, poluição, problema da camada 

de ozônio. 

O QUE SÃO OS RADICAIS LIVRES? 

Os radicais livres são moléculas ou fragmentos de 

moléculas, que possuem um elétron "não-pareado", o qual, 

em decorrência, passa a ser altamente reativo e ávido em 

capturar, de estruturas moleculares vizinhas, um outro 

elétron, para que se refaça a paridade eletrônica e, 

conseqüentemente, a estabilidade dessas estruturas. 
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O QUE É ANTIOXIDANTE? 

Antioxidantes são substâncias endógenas capazes de 

destruir os radicais livres ou de impedir a sua formação. São 

três os principais antioxidantes endógenos conhecidos: 

superoxide desmutase, catalase e glutatião peroxidase. Entre 

os antioxidantes exógenos temos: vitamina E, vitamina C, 

selênio, vitamina A e betacaroteno, glutatião, coenzima Q 10 

e diversos bioflavóides (elementos encontrados 

principalmente nas cascas das frutas e nas folhas dos 

vegetais). 

Mais informações sobre os antioxidantes exógenos 

veremos na parte de Nutrição. A Medicina Ortomolecular 

também se utiliza de minerais quelatos, antioxidantes orais, 

como vitaminas sintéticas, oligoelementos, bioquímica, 

mineralograma e cuida de processos, como síndrome da 

fadiga crônica, osteoporose, obesidade, síndrome de 

isquemia, distúrbios gastrintestinais, neuropsiquiatria, 

problemas de memória, câncer, distúrbios do humor e da 

ansiedade, astenia sexual, estresse oxidativo, longevidade, 

etc. Lembrando também a eficácia dos antioxidantes no 

tratamento do estresse oxidativo da AIDS. Todos os 

biominerais conhecidos encontram-se em nosso organismo, 

adquiridos pela alimentação, mas por diversos motivos, 

muitos ainda desconhecidos, podem se encontrar bloqueados, 

inertes ou eletricamente descarregados. 

O QUE SÃO OLIGOELEMENTOS? 

São medicamentos feitos de minerais-traço, em 

quantidades muito pequenas, porém, suficientes para atuar 

nos distúrbios metabólicos. São medicamentos 

essencialmente preventivos das doenças crônicas e graves, 

como  
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diabetes, hipertensão arterial, estresse, obesidade, câncer, 

artrite, envelhecimento precoce, amenizando ou retardando 

seus sintomas. Mesmo com as doenças em estágio avançado, 

os oligoelementos podem ser usados. São eles: alumínio, 

bismuto, Cobalto, enxofre, flúor, fósforo, potássio, lítio, 

níquel, cobre, selênio, manganês, zinco, estrôncio, vanadium, 

ouro e prata entre outros. Devem ser ingeridos de forma 

muito criteriosa, pois são venenosos se administrados 

aleatoriamente. Não tome esses medicamentos sem 

orientação médica e nem prescreva. São elementos que são 

dificilmente achados nos alimentos, principalmente o ouro, a 

prata e o cobre, como veremos, e são altamente venenosos. 

Você deve estar se perguntando qual a diferença entre um 

oligoelemento e um sal mineral? A diferença é que os sais 

minerais são macro e os oligoelementos são micro, agem nas 

enzimas e atuam mais no tratamento das patologias de 

origem funcional. A Medicina Funcional é uma medicina 

preventiva por excelência, como vimos anteriormente. 

O organismo transforma os elementos neutros em íons, 

principalmente por meio do ácido clorídrico do estômago, 

mas, às vezes, pode acontecer, e geralmente acontece com 

muita freqüência, de a atividade desse ácido ser deficiente, 

não conseguindo provocar essa transformação de elementos 

neutros em íons, então, a única forma de reposição desses 

elementos deve ser feita de forma artificial, pela oligoterapia. 

Claro que nós, como astrólogos, não temos muito 

conhecimento no assunto, mais este livro tenta aproximar ao 

máximo possível a astrologia do conhecimento sobre 

nutrição e medicina ortomolecular. Lembrando mais uma vez 

que a nossa missão aqui, é apenas detectar a tendência do 

problema e encaminhar os clientes para médicos  
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alopáticos, homeopáticos, ortomoleculares ou nutricionistas. 

No máximo, poderemos aconselhar uma dieta e repor pela 

alimentação os elementos que detectamos faltarem por meio 

do Mapa Médico do cliente. 

O QUE É ASTROLOGIA 

ORTOMOLECULAR? 

Volto a afirmar que a Astrologia sempre esteve muito 

perto da Medicina e sempre criou um paralelo a ela. Baseado 

em elementos nutricionais e podendo se utilizar de dietas 

complementares, a Astrologia Ortomolecular nada mais é que 

a observação mais detalhada de um Mapa Médico e da 

possibilidade de se descobrir carências de determinados 

elementos e fragilidades dentro de um organismo específico e 

corrigi-la por meio de uma Personal diet e da reeducação 

alimentar. 

É fundamental para nós astrólogos conhecermos um 

pouco mais de nutrição e nos familiarizarmos com o tema. 

É claro que vamos trabalhar nessa parte ortomolecular, 

principalmente com os antioxidantes exógenos, pois são mais 

facilmente encontrados nos alimentos, betacaroteno/vitamina 

A (Sol), vitamina E (Vênus), vitamina C (Saturno), 

bioflavóides (Saturno, Vênus), selênio (Marte, Júpiter), 

enzimas e coenzimas (Plutão) e alguns ortomoleculares que 

não têm contra-indicação. Não devemos, em hipótese 

alguma, por exemplo, prescrever o lítio (oligoelemento), que 

é indicado para problemas mentais, entre outros. 

Em um Mapa Médico devemos observar principalmente 

a posição desses planetas, aspectos e casas onde 
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se encontram, e a única coisa que podemos fazer é 

recomendar aos nossos clientes que consumam um pouco 

mais de alimentos que contenham essas substâncias 

específicas. Nunca devemos receitar vitaminas sintéticas, 

pois o excesso vitamínico também pode provocar sintomas 

negativos no organismo. Se as vitaminas e os sais minerais 

têm seus efeitos benéficos, seu uso exige cuidados. Por 

exemplo, pesquisas revelam que 13% dos norte-americanos, 

com idade acima de 65 anos, tomam antioxidantes sem 

prescrição médica, o que é preocupante, porque a ação dessas 

vitaminas, oligoelementos e sais minerais usados de maneira 

aleatória pode aumentar o efeito da ação oxidativa no 

organismo em vez de combatê-la. Existem ressalvas para o 

excesso de nutrientes, ainda estão sendo feitas pesquisas 

dentro da área para comprovar seus efeitos nocivos, 

principalmente se tomados em excesso. É preciso que haja 

bom senso, principalmente, porque não podemos dispor de 

exames laboratoriais que comprovem nosso diagnóstico e é 

por isso que devemos encaminhar nossos clientes para 

profissionais da área. 

A Medicina Ortomolecular não é simplesmente uma 

terapia de rejuvenescimento, mas pode melhorar a qualidade 

de vida de um paciente. É uma Medicina Funcional e 

preventiva que, com certeza, terá muitos adeptos nesse novo 

milênio, "prevenir para não remediar". Segundo o Dr. Jeffrey 

Blumberg, da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, os 

antioxidantes fazem três tipos de prevenção: em pessoas 

saudáveis e livres de doenças, em pessoas com alto risco de 

apresentar doenças e em pessoas que estão doentes e querem 

evitar que o problema se agrave. 
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Minerais e sua Relação com 

Algumas Patologias 

Vou citar aqui algumas regrinhas de Medicina 

Ortomolecular, que poderão ajudar o astrólogo de saúde. 

Principalmente porque lida muito com sintomas emocionais e 

psicológicos da personalidade. 

- Geralmente, o estresse pode estar associado a uma 

baixa de cálcio, magnésio, zinco e cromo. 

- O nível baixo de zinco pode ter relação com a 

incapacidade de lidar com o estresse. 

- Magnésio e potássio baixos estão associados a 

diabetes. 

- A resistência do sistema imunológico abaixa quando 

existe falta de magnésio, zinco e selênio. 

- A baixa de selênio é observada em pessoas com 

problemas imunológicos como AIDS, câncer, etc. A 

suplementação com selênio deve ser monitorada com o 

mineralograma, pois é tóxico em altas doses. 

- Pessoas alérgicas podem ter deficiência de manganês e 

ou molibdênio. 

- A maior incidência de malformação congênita, pode 

está relacionada à falta do manganês. 

- Suplementação com manganês pode reduzir distúrbios 

articulares, hipoglicemia e alergias, que geralmente 

ocorrem pela falta desse elemento. 

- As doenças cardíacas foram associadas à carência dos 

seguintes minerais em sua ordem de importância: 

magnésio, enxofre, cálcio, cobre, selênio e 
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cromo. Mas o excesso de cálcio e magnésio também 

está relacionado ao aumento do risco de problemas 

cardíacos. 

- Pessoas com osteoporose ou problemas cardíacos 

podem apresentar baixa de silício. 

- Quando a razão cálcio/magnésio está elevada, 

freqüentemente pode estar associada a problemas 

artríticos. 

- O comportamento violento pode estar relacionado ao 

aumento de cálcio, magnésio, sódio e potássio no 

organismo. 

- Sódio, potássio, ferro e manganês aumentados e 

associados a uma baixa de cobre podem relacionar-se à 

personalidade sociopata violenta. 

- O hipertiroidismo está relacionado com baixa de iodo. 

No final desse livro encontraremos mais algumas dicas 

valiosíssimas. 

Nutrição 

NUTRIÇÃO E ASTROLOGIA 

O Mapa Astral tende a refletir o nosso comportamento 

alimentar instintivo. Uma decisão que devemos tomar, pelo 

menos, três vezes por dia é o que vamos comer e essa é uma 

escolha típica do signo que está na cúspide da casa 6. Por 

essa casa, podemos, inclusive, mudar nossos hábitos 

alimentares. Por exemplo, uma cúspide de casa 6 em Áries 

ou Gêmeos, reflete a atitude impulsiva e apressada de ambos 

para se alimentarem. Signos de terra 
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tendem a refletir pessoas que comem em demasia, porém, 

lentamente e assim por diante. Por que devemos observar 

isso? Porque é o que vai nos dar a dica de como nosso cliente 

se alimenta e como devemos ajudá-lo para modificar certos 

hábitos alimentares. O signo que está na casa 6 também está 

relacionado com a escolha do que se vai comer e a qualidade 

de saúde do indivíduo causada pelo tipo de alimentação. O 

signo que está na casa 10, também indica o tipo de 

alimentação, os alimentos e os tipos de tratamento que podem 

produzir a cura da pessoa. O signo que estiver na cúspide da 

casa 2 indica o tipo de alimento que a pessoa mais gosta de 

ingerir, e a casa 5 pode nos indicar como gostamos de 

preparar os alimentos. Como a pessoa cozinha. Eu, por 

exemplo, tenho a cúspide da casa 6 em Câncer, adoro 

cozinhar para os outros e prover a todos; com a cúspide da 

casa 5 em Gêmeos, faço tudo muito rápido de forma muito 

prática e vários pratos ao mesmo tempo, que é uma tendência 

geminiana, mas nem sempre consigo terminar tudo que me 

propus a fazer para uma refeição. 

As vitaminas e os sais minerais representam fator 

importantíssimo para a Astromedicina Ortomolecular: 

"Somos o que comemos", então é justo que observemos de 

forma minuciosa nossa alimentação. Na verdade, a 

Astrologia Médica é preventiva, a humanidade e a Medicina 

Alopática sempre colocaram a culpa das doenças nos 

micróbios, bactérias e vírus, cuja cura dependia sempre de 

ingestão de remédios que curavam uma coisa e prejudicavam 

outras dentro do nosso organismo. Essa é uma concepção 

ocidental e questionada pela Medicina Oriental e pela própria 

cultura oriental, que sempre colocou a alimentação natural 

em primeiro plano. 
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Hoje é discutido mundialmente o aparecimento de 

alimentos geneticamente modificados, alimentos 

Transgênicos, e existe grande resistência de certos países 

europeus. Na Inglaterra e na Bélgica, por exemplo, por causa 

dessas mudanças tivemos a "doença da vaca louca", 

provocada pela bioxina nas rações. Os chocolates belgas 

saíram das prateleiras, pois foram feitos com leite 

contaminado. 

Não temos, ainda, muitas informações técnicas sobre o 

assunto, mas uma coisa é certa: o ser humano não possui 

enzima certa e suficiente para transformar os alimentos 

transgênicos, mudados geneticamente, em proteína normal, 

mas sabemos que vários países estão fazendo pesquisas na 

área, tentando se precaver quanto à alimentação, prevendo 

uma superpopulação mundial e a possibilidade da "fome" se 

instalar na humanidade. 

As vitaminas, os sais minerais, as proteínas etc. são muito 

importantes na nossa alimentação. Existem elementos 

imprescindíveis que precisamos ingerir diariamente como, 

por exemplo, o ferro e o cálcio. Mas existem também as 

enzimas, que são como operários numa linha de trabalho para 

o nosso organismo, são elas que metabolizam a matéria-

prima, organizando as células e atuando como catalisadores. 

As enzimas realizam um só processo, o de catalisar, ou seja, 

transformam a matéria-prima em substâncias complexas. Mas 

elas também envelhecem, ficam desgastadas e precisam ser 

substituídas e o corpo contém um mecanismo que substitui 

essas enzimas. Existe para isso o RNA, substância formada 

dentro da célula e composta por três elementos: a proteína, o 

mineral e a vitamina. Na astrologia médica as enzimas são 

regidas por Plutão, porque este é considerado o planeta da 

transformação. E é por esse motivo que devemos balancear 

nossa alimentação. O brasileiro, por exemplo, 
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ingere mais proteínas e carboidratos que sais minerais e 

vitaminas, facilmente encontrados em legumes, verduras e 

frutas. Dificilmente existe falta de proteína no corpo, mas se 

houver deficiência mineral ou vitamínica, a enzima não 

processará a energia necessária para o corpo. 

Toda patologia começa na enzima, regulariza e controla 

as vias metabólicas que estão sob a dependência exclusiva 

dos sistemas enzimáticos. Uma perturbação dos íons enzimo-

ativadores provoca problemas metabólicos que têm como 

característica o enfraquecimento da velocidade da reação 

inicial ou, muitas vezes, a velocidade acelerada, o que 

provoca um estado de envelhecimento celular prematuro e 

um caminho certo para o estado de doença. Por essa razão, 

devemos sempre estar atentos à alimentação, para evitar 

carências ou excessos de proteína, de lipídios, de glicídios e 

de elementos minerais. O que pode ser responsável por 

diversas manifestações mórbidas, mas sabemos, também, que 

essas deficiências ou excessos podem ser corrigidos e ajudar 

de forma eficaz o sistema imunológico, permitindo ao 

organismo responder, no menor tempo possível, às agressões 

externas. O brasileiro, por exemplo, ingere muita carne, 

fazendo o organismo se sobrecarregar para digeri-la. Por 

exemplo, para 100 g de carne vermelha, seria preciso três 

travessas de folhas verdes para produzir a quantidade 

suficiente de enzimas para digeri-la em uma refeição. Os 

animais carnívoros, como leões, leopardos, onças e tigres, 

começam a comer a sua presa pelo estômago, sua vítima 

geralmente é um herbívoro, veados, zebras, gazelas, etc. 

Como os carnívoros não comem ervas ou alimentos verdes, 

precisam das enzimas ali depositadas para processar uma boa 

digestão. A natureza é sábia! 
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  Vitaminas 

COMPLEXO B - JÚPITER  

Vitamina B6 - Piridoxina - Júpiter 

Soja crua, feijão branco, lentilha, cenoura, ervilha, uva, 

banana, noz, semente de girassol, abacate, ameixa, 

amendoim. Atum, salmão, fígado de boi e de galinha, carne 

branca. Gérmen de trigo, leite desnatado, alfafa e utriculárias 

(frutas secas). Algas marinhas, leveduras, fibras de arroz 

(integral). 

Devem ser tomados com o complexo B, vitamina C, 

magnésio e sódio. 

Alivia os sintomas pré-menstruais. Atua no metabolismo 

dos aminoácidos e na assimilação das proteínas, gorduras e 

carboidratos. 

A carência pode provocar depressão, inflamação das 

mucosas da boca e da língua, rachaduras e descamação dos 

lábios, às vezes, manchas com coceiras. 

O excesso pode provocar dificuldade psicomotora, 

distúrbios neurológicos, perda de mobilidade dos pés e das 

mãos. 

Dose diária recomendada: 2 mg, o equivalente a duas 

fatias de melão. 

Vitamina B12 - Calabamina - Marte 

Ervilhas verdes, espinafre, alface, ameixas, carne 

(fígado, rim, coração bovino, frango), ostras, mariscos, 

trutas, arenque, sardinha, cereais, flocos de farelo de trigo. 

Laticínios: iogurte, queijo branco, ovos, queijo, leite 

desnatado. 
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Alfafa, utriculária, lêvedo de cerveja, algas marinhas. 

Deve ser tomada com o complexo B e ácido fólico. A 

deficiência de ferro prejudica a absorção da B12. Sua função 

é atuar no desenvolvimento normal das células vermelhas, na 

medula óssea, dos intestinos e do sistema nervoso. 

Metaboliza as proteínas. 

Sua deficiência é rara, mas, em idosos e vegetarianos, 

pode levar à anemia perniciosa, uma doença que causa 

degeneração da medula óssea. 

Dose diária recomendada: 6 mcg, o equivalente a um filé 

de peixe. 

Biotina - Júpiter 

Nozes, grapefrut vermelho, laranja, passas, morangos 

frescos, melancia, carne bovina, carneiro, rim de galinha, 

fígado, carne de porco, sardinha, atum, berinjela, arroz, 

aveia, integrais, leite, ovos, queijo, clara de ovo, fígado, 

levedura, fermento. 

Faz parte do complexo B. Reduz o nível do Colesterol e 

diabetes, evita queda de cabelo. Tomar com vitamina C e 

enxofre. Os antibióticos destroem a biotina. 

Sua função é atuar no metabolismo dos carboidratos, 

lipídeos e proteínas, e melhorar a síntese protéica das células. 

Dose diária recomendada: 100 a 300 mcg, o equivalente 

a 6 bananas ou 500 g de tomates, 1 kg de morango ou 200 g 

de espinafre. 

Colina - Júpiter 

Broto de feijão, cenoura, ervilha, lentilha, soja, 

cogumelo, laranja, amendoim, nozes, carne, fígado, gérmen 

de trigo, ovos, leveduras. 

110 



Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

Precisa da vitamina B12 e do ácido fólico. Sua falta 

provoca problemas no fígado, cirrose, pedras de Vesícula, 

problemas nos rins, hemorragia renal, pedras nos rins, 

arteriosclerose, pressão alta, disfunção renal. 

Deve ser tomada com o complexo B. A deficiência de 

ferro também provoca pressão alta. 

Paba - Saturno - Sol 

Soja, nozes, amendoim, peixes, fígado de boi, produtos 

integrais, gérmen de trigo, ovos, lecitina, leveduras. 

Faz parte do complexo B, ajuda na saúde da pele, 

cabelos e flora intestinal. 

Deficiência: dores de cabeça e depressão, problemas de 

pele, vitiligo. Para queimaduras do sol, Paba deve ser 

tomado com a vitamina E. 

Ácido Fólico - Marte - Saturno 

Espinafre, aspargos, folha de beterraba, nabo, batata, 

brócolis, acelga, folhas verdes, feijão, fígado, rins, queijo 

branco, farelo de trigo, cereais integrais, leveduras. 

Faz parte do complexo B, tomar com vitamina C. 

Atua na síntese do DNA. Regula o desenvolvimento das 

células nervosas no embrião e no feto. 

Deficiência: falta de memória, insônia, irritabilidade, 

queda dos cabelos, falta de brilho no cabelo, depressão 

emocional, esquizofrenia. Pode provocar um tipo de anemia 

que provoca o crescimento anormal dos glóbulos vermelhos. 

O excesso, eventualmente, pode causar reações alérgicas. 

Dose diária recomendada: 1 a 2 mg, equivalente a uma 

xícara de soja ou uma batata média. 
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Ácido Orótico - B13 - Plutão 

Raízes cultivadas organicamente, coalhada. O soro de 

leite é essencial para o processo de regeneração celular, 

especialmente para o tecido do cérebro, deve ser tomado 

junto com vitamina B12. Faz parte do complexo B. 

Deficiência: disfunção hepática, degeneração celular, 

envelhecimento prematuro, esclerose múltipla, quando há 

doença crônica, problema de crescimento em crianças. 

Inositol - Júpiter 

Feijão vermelho, broto de feijão, ervilhas verdes, milho, 

soja, todos os tipos de nozes, amora, grapefruit, laranja, 

abricó, miolo, coração e fígado bovino, gérmen de trigo, 

trigo búlgaro, arroz integral, leveduras, melaço. 

Faz parte do complexo B. Auxilia a absorção de cálcio e 

ferro, deve ser tomada com vitamina C e E e ácido limaleico. 

O café destrói o inositol do organismo. Falta de inositol está 

relacionada com diabetes, pode baixar o nível de Colesterol. 

Queda de cabelo. Para se abaixar o nível de Colesterol deve 

ser ingerido junto com inositol colina e vitaminas A, D, E e 

B. 

Ácido Pantotênico - B5 - Netuno 

Feijão, lima, brócolis, couve-flor crua, ervilhas, lentilhas 

cozidas, cogumelos e soja. Abacate, laranja, abacaxi, 

melancia. Miúdos de galinha e de boi, farinha integral de 

trigo sarraceno, farelo de trigo, farinha de semente de 

girassol, ovos, leite desnatado. Levedos. 

Pantotenato de cálcio. Antiestresse, 

antiembranquecimento dos cabelos. Contra calvície, contra 

depressão emocional. 
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Importante para o córtex dos adrenais (glândulas sobre os 

rins), previne infecções (complexo B), aumenta a energia e 

mantém o sistema endócrino em funcionamento. Deve ser 

tomado com o complexo B, cálcio, fósforo e vitamina C. 

Deficiência: dor de cabeça, depressão, fadiga, 

irritabilidade provocada pela deficiência das adrenais, 

câimbras, formigamento. Sem o ácido pantotênico o sódio 

não é retido assim como o potássio. Paralisia e 

enfraquecimento dos músculos. Hipoglicemia, insônia, 

queimação e prurido na sola dos pés (falta de vitamina B6), 

úlceras de fundo emocional. Doenças alérgicas, como asma, 

precisam de tratamento com ácido pantotênico. Glândulas 

adrenais produzem cortisona que controla as inflamações. 

Alivia sintoma de artrite, ajuda aliviar alergia, possui 

características anti-histamínicas. Bruxismo, para diabetes 

ingerir junto com B12 e vitamina C, niacinamida e lecitina, 

alivia a gota junto com vitamina A. 

Ácido Pangâmico - B15 - Júpiter 

Semente de abricó, nozes em geral, semente de girassol, 

abóbora, gergelim, carne bovina, farelo de arroz, arroz 

integral, cereais, leveduras, casca de arroz. 

Ajuda a estimular o sistema nervoso, endócrino, diminui 

a gordura e o Colesterol. Tomar com vitaminas C, E e A. 

Deficiência: diminui a oxigenação celular, 

arteriosclerose, respiração curta, dor de cabeça, insônia, dor 

no peito, angina, efisema pulmonar, asma, alcoolismo, 

hepatite, cirrose. 

Tiamina - B1 - Mercúrio 

Alcachofra, aspargos, feijão, cereais e grãos, ervilhas 

verdes, milho, lentilha, agrião, quiabo, repolho, rabanete, 

folha de nabo, soja, nozes, coco, limão, abacaxi,  
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amêndoa, romã, avelã, amendoim, bacon, presunto, coração 

bovino, fígado, salame, ostras, farinha de milho, trigo 

integral, gérmen de trigo, gema de ovo, salsa, leveduras, fibra 

de arroz, algas. 

Os piores inimigos do complexo B são café, bebidas 

alcoólicas, açúcar e anticoncepcionais à base de estradiol, 

pílula para dormir, medicamentos à base de sulfas. 

O complexo B afeta o tônus muscular e os processos 

digestivos. 

A ingestão de muito carboidrato exaure a tiamina. 

Compatibilidade com o complexo B. Os antibióticos e os 

cigarros também esgotam a tiamina. 

Essencial para o crescimento, metaboliza os hidratos de 

carbono, garante bom funcionamento do coração, nervos e 

músculos. 

Deficiência: cansaço, perda de apetite, instabilidade 

emocional, irritabilidade, também pode causar beribéri. 

Problemas de pele e cabelo, úlceras gástricas. 

É recomendado para úlceras, herpes zóster. Essa 

vitamina reduz a sensibilidade à dor, ajuda o diabetes, pois 

aumenta a insulina. Melhora a eficiência dos 

neurotransmissores cerebrais. 

Dose diária recomendada: 1 a 1,5 mg, equivalente a 100 

g de nozes. 

Riboflavina - B2 - Lua 

Feijão, folha de beterraba, brócolis, ervilhas, escarola, 

repolho, folha de mostarda, soja, espinafre, nabiça, agrião, 

manga, ameixa, tangerina, amendoim, carne de boi, coração, 

rim, carne de porco, gérmen de trigo, queijo, ovos, leite. Erva 

utriculária, açafrão, leveduras, fibra de arroz, algas. 
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Transforma proteínas, lipídios, carboidratos, participa da 

formação e manutenção dos tecidos da pele e dos olhos, 

essencial para o crescimento das células vermelhas do 

sangue. 

Sintomas da deficiência: rachaduras e boqueiras no canto 

da boca, estomatite, inflamações e coceiras vaginais, dores 

durante o ato sexual, triconomas, anemias, Deficiência das 

glândulas adrenais, quando o córtex adrenal tem sua 

atividade diminuída acontece o estresse. Pele e cabelos 

secos, falta de vigor. 

Dose diária recomendada: 1,7 mg, equivalente a um bife 

de fígado. 

Niacina - B3 - Vênus 

Ervilhas, cogumelos, agrião. Abacate, amendoim, 

semente de girassol. Fígado, coração e carne bovina, carne 

branca de peru ou frango, presunto, linguado, atum, farinha 

de trigo integral, arroz integral, farinha de trigo integral, 

gérmen de trigo. Ervas, folhas de alfafa, semente de bardana, 

feno grego e salsa. Lêvedo e fibra de arroz. 

É eficaz acompanhada pelo complexo B e vitamina C, 

ajuda a prevenir os processos oxidativos. O açúcar e o 

antibiótico eliminam a Niacina do organismo. 

Transforma os alimentos em energia. Atua na síntese de 

gorduras, no metabolismo de proteínas e oxidação dos 

tecidos. 

Deficiência: erupções cutâneas, boqueiras no canto da 

boca, gengivite ulcerativa necrosante, fissuras na língua, 

inchaço ou sensibilidade da língua, manchas na pele, mau 

hálito, problemas de gengiva, dores de cabeça persistentes, 

lesões cutâneas, esquecimento, irritabilidade, frieiras, 

diarréia. 

115 



Elizabeth Queiroz-Tibet 

Deficiências leves de niacina podem provocar sintomas 

nervosos conhecidos como pelagra subclínica: depressão, 

embotamento mental, confusão, esquecimento, alucinações, 

insônia, náuseas e vômitos, medo e ansiedade, a pessoa pode 

achar que está ficando louca. Pressão alta é freqüentemente 

tratada com niacina. A circulação melhora com niacina, 

câimbras da meia idade são aliviadas com niacina. Usada 

também no tratamento de enxaquecas. Melhor administrada 

na forma sintética, já que, nos alimentos, elas vêm junto com 

outros elementos que cortam o seu potencial. 

O excesso pode provocar dores de cabeça e pode agravar 

os sintomas de diabetes e problemas hepáticos, respiratórios 

ou gástricos. 

Dose diária recomendada: 20 mg, equivalente a uma 

batata média. 

Ácido Ascórbico -Vitamina C - Saturno 

Todas as frutas cítricas. Couve-flor, tomate. Ervas: 

sementes de bardana, pimenta, tussilagem, bago de 

sabugueiro, cravo de defunto, orégano, pimentão, salsa, 

acerola, grapefruit, fígado de galinha e de boi, leite 

desnatado (as panelas de cobre causam perda da vitamina C), 

a vitamina C forma o colágeno. Bom para alergias e 

infecções bacterianas. Ajuda a transferir o ferro e o plasma 

para o fígado. Deve ser tomado com o complexo B, cálcio e 

magnésio. Combate escorbuto, gripes, resfriados e 

hemorragias, é necessário para a produção de colágeno e 

atividade celular. 

Deficiência: estresse, fadiga, fumo, álcool, diabetes, 

pneumonia, gengiva esponjosa, sangramento da gengiva, 
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perda dos dentes, piorréia, dificuldade de Cicatrização, 

articulações inchadas, infecções, anemia, infecções 

respiratórias e intestinais, ferimentos de fraturas que custam 

a cicatrizar, sangramentos nasais, envelhecimento (radicais 

livres), dor nas articulações, escorbuto. 

O Ferro só pode ser decomposto com vitamina C 

(vitamina C é antídoto para intoxicação de mercúrio, cádmio 

e chumbo, provenientes da poluição do ar), combate os 

nitritos (salsichas, bacon e carnes enlatadas), anticorticóide, 

alcoolismo, flebite, estresse, arteriosclerose, pedras na 

Vesícula, deve ser dado contra os medicamentos para artrite. 

Dose diária recomendada: 1 g, equivalente a 2 copos de 

suco de laranja. 

Vitamina E - Vênus 

Alfafa, brócolis, espinafre, folhas de dente de leão e de 

mastrúcio, soja, agrião, cereais integrais, sementes integrais 

cruas, nozes, abacate, gérmen de trigo, aveia. Ervas 

utriculárias ou folhas de urtiga, algas marinhas, óleo de 

açafrão extraído a frio, óleo de amendoim, soja e algodão, 

farelo de trigo, de soja, de arroz, de algodão e de palma. 

Ovos. 

É antioxidante, promove a qualidade de vida das células, 

antienvelhecimento, evita casos de esterilidade. É mais eficaz 

quando tomado com vitaminas C, B, A, selênio e manganês. 

Juntos produzem os anticorpos do organismo. Os sulfatos 

ferrosos interferem na assimilação da vitamina E. Diminui a 

incidência das doenças cardiovasculares. Baixa as taxas do 

LDL (mau Colesterol) protege a membrana celular da 

oxidação, que reduz a capacidade de filtrar substâncias 

tóxicas (metais pesados) e reter nutrientes. Os hormônios 

estrógenos, bem como o cloro, destrói 
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a vitamina E. Não administrar em pessoas portadoras de 

pressão alta, problemas cardíacos e reumáticos. Evita a 

anemia e auxilia a metabolização das gorduras. 

Deficiência: esterilidade, abortos, desconfortos na 

menopausa, degeneração da região cardiopulmonar, má 

circulação, colapso, lesão dos rins, fígado e pâncreas, nefrite 

(bloqueio dos túbulos renais por células mortas impedindo a 

saída da urina), envelhecimento prematuro, esterilidade nos 

homens. Ajuda o diabetes. Vitamina E cura queimaduras, 

Cicatrização, arteriosclerose, varizes e flebites. Cólicas 

menstruais, ciclos irregulares, sangramentos menstruais 

irregulares. 

Dose diária recomendada: 30 mg, equivalente a um prato 

de brócolis. 

Vitamina A - Sol 

Vitamina antiinfecção - Betacaroteno: Aspargos, 

brócolis, cenoura, aipo, acelga, escarola, alface, quiabo, 

pimentas verde e vermelha, batata doce, espinafre, abóbora, 

agrião, pimentão, salsa, cereja, nectarina, pêssego, ameixa 

seca, figo, mamão, fígado de boi e de porco, ostra, atum, 

sardinha, salmão, peixes em geral, manteiga, queijo, ovo 

inteiro, leite em pó integral, erva cidreira, dente de leão, 

semente de urucum, óleo de fígado de peixe e leveduras. 

Ajuda a coagulação do sangue, evita a senilidade. 

Mantém as gengivas saudáveis. Anti-radicais livres, desoxida 

a vitamina E, sua principal função é proteger a membrana 

celular. Indicada na prevenção de câncer de mama, pulmão, 

próstata e cólon. Retarda a perda de visão dos idosos. 

Bom para as pessoas que vivem em cidades poluídas 

(junto com a vitamina C), bom para problemas de visão 
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(inflamação de membranas mucosas da pálpebra), doença 

contagiosa, sarampo, gripe, infecções do ovário, útero e 

vagina, controla o nível de Colesterol, hipertiroidismo, 

nefrite (rins), enxaquecas. 

Compatível com vitaminas D, E e C e complexo B, 

cálcio, fósforo, zinco. 

Excesso de vitamina A pode provocar intoxicação. 

Deficiência: sinusite, catarro, abcessos nos ouvidos, 

problemas de pele, acne, espinhas, propensão a infecções, 

psoríase, resfriados, terçol, pneumonia, gengivites, formação 

de pedras na Vesícula biliar ou rins, retardamento do 

crescimento das crianças, esterilidade, falta de energia e 

vigor. Cegueira noturna, doença dos brônquios, desordem 

dos tecidos nervosos e epidérmicos. 

Dose diária recomendada: 5.000 UI, equivalente a uma 

cenoura. 

Ferro - Marte 

Folhagem, espinafre, beterraba, alfafa, feijão, lentilha, 

brócolis, couve, ervilha, alho-poró, cogumelos e cebola, 

azeitona, soja, agrião, maçã, abacate, amora, cereja, aspargos, 

framboesa, pêssego, morango, ameixa, melancia, semente de 

girassol, nozes, gergelim, alfarroba. Fígado de carne bovina, 

rins de galinha, cereais e arroz integrais, gema de ovo, ervas 

poligonáceas amarelas ou crespas, salsa, azedinho, resta de 

boi, jalapa, urtiga, folhas de morango, linária, algas, melaço, 

leveduras, e fígado dissecado. 

O ferro precisa de vitaminas C e E, cobre e ácido fólico e 

vitamina B6, para complementá-lo. Não se deve tomar 

vitamina E junto com o Ferro. Atua na formação da 

hemoglobina. 
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Deficiência causa exaustão, depressão, fadiga, desânimo, 

respiração fraca. Anemia, diminuição do desenvolvimento 

mental, distúrbios da aprendizagem. 

Manganês - Júpiter 

Alho, alface, beterraba, repolho, cenoura, cebola, batata, 

espinafre, banana, grapefruit, semente de girassol, fígado e 

rins bovinos, gérmen de trigo, farelo de linhaça, farelo de 

algodão, ovos, queijo branco. Ervas: folha de hortelã, folhas 

de mastúrcio, salsa, gérmen de trigo. 

Interage com a tiamina e a colina, vitamina E, cálcio, 

fósforo. 

Ajuda estabilizar os níveis hormonais, principalmente os 

sexuais e os da glândula pituitária. É necessário na formação 

de ossos. Combate a fadiga, melhora a memória e os 

reflexos, reduz a irritação nervosa. 

O manganês é tóxico, quando em excesso (5 a 9 mg 

diárias). Em ortomolecular reverte as alergias. 

Deficiência pode trazer sintomas psicológicos, como 

rejeição dos filhos no pós-parto, os ossos estalam quando a 

pessoa se levanta ou anda, sensação de queimação e rigidez 

nos braços e nas pernas. Alguns tipos de diabetes podem ser 

atribuídas a falta do manganês que tem um papel importante 

no ciclo da glicose, pois remove o excesso de açúcar no 

sangue. A deficiência também traz a osteoporose e o desgaste 

do disco vertebral. Esclerose múltipla está relacionada com a 

falta do manganês. Esse mineral tem sido utilizado para 

abaixar os níveis de Colesterol em caso de arteriosclerose. 

Em alguns casos de câncer, a Miastenia gravis está 

relacionada com a falta do manganês. 
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Molibdênio - Vênus 

Todos os legumes, fígado bovino e suíno, rins, arroz 

integral, grãos, aveia, trigo, leite de vaca, leveduras, água 

dura natural. Ajuda a reverter as diáteses alérgicas. 

Esse mineral, reconhecidamente tóxico, deve ser 

administrado com cuidado. 

Fósforo - Marte 

Feijão, couve de Bruxelas, ervilhas, milho, folhas de 

dente de leão, lentilhas, quiabo, nabo, soja, espinafre, agrião, 

uva, abacate, cereja, grapefruit, limão, laranja, abóbora, 

maracujá, ameixa, passas, nozes, fígado, carne magra, 

salmão, linguado, ostra, queijo, gema de ovo, leite, aveia, 

sardinha. Ervas: cálamo, sementes de cariz, alsina, alho, raiz 

de alcaçuz, gergelim, farinha de ossos. 

O fósforo é o segundo mineral mais abundante no corpo 

(lecitina mineral que mantém a clareza mental, evita fadiga 

cerebral, beneficia os nervos, a lecitina constitui 17% da 

massa cinzenta do cérebro). Deve ser tomado com a vitamina 

D, cálcio, vitaminas C, A, F, ferro, manganês e proteínas. O 

açúcar branco ameaça o equilíbrio do fósforo. 

Doenças como artrite, diarréia e cáries dentárias são 

causadas pelo desequilíbrio de fósforo e de cálcio, 

medicamentos como aspirina, cortisona ou remédios para 

tiróide causam deficiência de cálcio e fósforo. 

Deficiência causa: dificuldade no crescimento das 

crianças, de dentes e ossos; provoca artrite, raquitismo, cárie, 

piorréia nas gengivas, fadiga mental, bronquite e icterícia, 

osteoporose, tensão emocional. Doença ou cirurgia fazem as 

glândulas adrenais, liberarem muita cortisona, essa 

substância capta os minerais dos ossos e os libera no sangue, 

dando perda de cálcio e fósforo da urina. 
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Potássio - Lua 

Feijão, lima, escarola, soja, alcachofra, feijão, ervilhas, 

alho, cogumelos, nabo, pólen, batata, tomate, agrião, abacate, 

banana, laranja, ameixa seca, passas, vinagre de maçã, kiwi. 

Fígado, carne de porco, peru, linguado, haddock, salmão, 

sardinha, atum, savelha, leite, iogurte, leite condensado. 

Ervas: agave americana, casca de bétula, borragem, cálamo, 

folhas de cenoura, flores de camomila, tussilagem, confrei, 

dente de leão, folhas de nogueira, algas marinhas. 

Potássio e sódio regulam a água do organismo, os rins 

dependem do potássio para desintoxicar, o potássio equilibra 

o ferro no organismo, o estresse físico ou emocional, 

exaurem as reservas de potássio do organismo. Deve ser 

tomado com a vitamina B6, sódio e magnésio. O álcool e o 

café são seus piores inimigos além do açúcar e do sal de 

cozinha, o excesso de sal de cozinha detona o potássio, o 

sódio, o lítio, a amônia tetraetila. A aspirina, os diuréticos, a 

cortisona, o DCA, a aldosterona, a tiazida e os digitálicos 

(remédios para problemas vasculares) também destroem o 

potássio do organismo (pressão alta é o desequilíbrio entre o 

sódio e o potássio, o excesso de sódio no organismo faz com 

que o potássio seja eliminado pela da urina). 

Deficiência: gosto amargo na boca, eczema nos pés, 

dores na parte posterior da cabeça, as tarefas diárias podem 

parecer extremamente difíceis, desgaste energético, as 

pessoas tratadas com o medicamento de artrite podem sofrer 

de deficiência de potássio. A sua insuficiência está 

relacionada com problemas de glicemia, como diabetes e 

hipoglicemia. Os diabético precisam de potássio. Pedras nos 

rins são causadas por dietas ricas em produtos refinados e em 

sal comum e deficientes em frutas e verduras que contém 
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potássio. Sem esse mineral, a urina fica alcalina e incapaz de 

dissolver os minerais, formando as pedras. O potássio alivia 

o desconforto da terceira idade. Extrema fadiga, apatia, 

depressão. Portadores de leucemia precisam de potássio. 

Selênio - Marte/Júpiter 

Cogumelos, brócolis, cebolas, tomates, atum, frutos do 

mar, farelo de gérmen de trigo, leite, ovos, alho, algas 

marinhas, leveduras. 

É um antioxidante natural, trabalha junto com a vitamina 

E. A falta pode causar disfunção hepática. Ajuda a manter a 

elasticidade dos tecidos. A deficiência causa doenças 

degenerativas, deficiências imunológicas, artrite reumatóide, 

doenças cardíacas. 

Sódio - Marte 

Cenoura, beterraba, aspargos, alface romana, quiabo, 

agrião, melancia, bacon, presunto, carne de porco salgada, 

frutos do mar, leite, requeijão, queijo. Ervas: epilóbio, 

cebolinha, aparine, semente de erva-doce, azedinha, urtiga. 

Sal-marinho, cinza de algas marinhas. 

O sódio depende do potássio, são responsáveis pelas 

contrações e expansão dos músculos. Deve ser tomado com 

ácido pantoteico, vitamina D, cálcio. 

Deficiência: fraqueza, perda de peso, comportamento 

histérico, depressão emocional, queda de cabelos, dificuldade 

visual. 

É bom para recuperar o organismo em caso de 

queimaduras, os alcoólatras também precisam de mais sódio. 

O banho com água salgada alivia as dores ciáticas e 

reumatismo crônicos. 
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Sintomas de hipertensão: dores de cabeça, tonturas, 

deficiências visuais, problemas da memória, dores na região 

do peito, sangramento pelo nariz, respiração curta. 

A hipertensão pode ser controlada com uma dieta com 

restrição de sódio (cortar o sal); a colina e o potássio também 

ajudam a controlar a quantidade de sódio junto com as 

vitaminas C e E. Nefrites, cirroses e deficiências cardíacas 

também precisam de restrições de sódio. As sinusites podem 

ser aliviadas com a contenção do sal. 

Enxofre - Saturno/Júpiter 

Couve de Bruxelas, repolho, couve-flor, aipo, alho-poró, 

quiabo, feijão, nabiça, rabanete, cebola, ervilhas secas, 

couve, acelga, agrião, soja, nozes, ostras, mexilhões, carnes, 

farelos de cereais, ovos, queijo e cereais. Ervas: assa fétida, 

ponta de gesta, cálamo, musgo irlandês, tussilagem, eufrásia, 

semente de funcho, alho, raiz forte, azedinho, verbesco, anis, 

urtiga, cacau, águas minerais. Aminoácidos que contêm 

enxofre: cistina, cisterna, esgotioneína e nitionina. 

O enxofre reconstitui a cartilagem do organismo, sendo 

vital para a síntese do colágeno, ajuda a saúde dos nervos; os 

aliados do enxofre são: a biotina e a tiamina, vitamina C e 

vitaminas do complexo B. A falta de enxofre pode provocar 

artrite, dermatites, eczema, psoríase. 

Zinco - Júpiter/Urano 

Cebola, cogumelos, soja, abóbora, semente de abóbora, 

alho, sementes de girassol, nozes, levedo de cerveja, carnes e 

peixes em geral, farelo de gérmen de trigo, leite, ovos. 

Ajuda no problema da infertilidade, na Cicatrização dos 

ferimentos e queimaduras. Deve ser aliado à vitamina A, 

cálcio, cobre, fósforo. 
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Deficiência: problemas de pele, acnes e espinhas, 

manchas brancas na unha, perda de olfato ou paladar, cabelos 

quebradiços caspa e fadiga, baixa resistência a infecções, 

AIDS, herpes, letargia mental, hipertrofia da próstata. O 

álcool exaure o zinco, facilita a cura da cirrose. O excesso 

provoca dispersão, incapacidade de fixação, infecção 

urinária, bronquite, varizes e nevralgia facial. 

Dose diária recomendada: homens 15 mg, mulheres 12 

mg. 

Alguns Oligoelementos 

Os oligoelementos são biocatalisadores minerais, metais 

e metalóides, presentes, em doses muito fracas, no corpo 

humano, esses oligoelementos protetores têm uma tripla 

ação: a "Catalítica", que permite a ativação das reações 

químicas; a "Específica", efeito antitóxico e bactericida; e a 

"Diastásica", que modifica os fenômenos de defesa, da 

respiração, da nutrição, etc. 

Para mencionar alguns exemplos, o cobre encontra-se no 

coração, no fígado e na medula espinhal, nos músculos, no 

pâncreas, nos pulmões, nos rins, no sangue, nas supra-renais, 

etc. O zinco no coração, músculos, olhos, unhas, pulmões, 

testículos, etc. O magnésio, no cérebro, no coração, no 

fígado, nos músculos, nos ossos, no pulmão, no baço, nos 

rins, no sangue, nos testículos, etc. 

Esses oligoelementos protetores têm uma ação tripla: 

catalítica (que permite a ativação das reações químicas), 

específicas (efeito antitóxico e bactericida) e diastásica 

(modificação dos fenômenos de defesa da respiração, da 

nutrição, do metabolismo, por outro lado, atuam também 

como modificadores da região) (ver Capítulo III). 
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Na Homeopatia, o fato de comer couve que contenha 

enxofre, não dispensa, em certos casos, tomar Sufur; a 

criança linfática que, entretanto come alimento salgado, tem 

necessidade de Natrum muriaticum. 

O mesmo acontece no que se refere à terapêutica 

catalítica (oligoelementos), na qual os metais e os metalóides 

têm caráter qualitativo, e não quantitativo, e se comportam 

em certos casos como medicamentos sintomáticos, qualquer 

que seja a diátese, seja como modificador da região. 

Os oligoelementos são remédios unitários ou compostos 

(complexos sinérgicos). Por exemplo: o manganês/cobre tem 

propriedades particulares que não possui separadamente o 

manganês e o cobre. 

Ouro: Sol: algas, levedo de cerveja, água do mar (obs.: a 

água do mar contém vários biocicratrizadores como césio, 

germânio, nióbio, xênon, vítrio, assim como as algas). 

Indicado para hemorróidas, hipertensão, reumatismo, 

perturbações cardiovasculares tuberculose e varizes. 

Prata: Lua: algas, levedo de cerveja. Indicado para 

estafilococcia, reumatismos infecciosos. 

Cobre: Vênus/Terra: amêndoas, avelã, aveia, trigo 

integral, algas, camarão, mexilhão, própolis, arroz, vinho. 

Indicado para anemia, celulite, estados infecciosos, 

doenças por vírus, estados pré-cancerosos, psoríase, 

reumatismos, obesidade, distúrbios hepáticos. 

Cobre/Ouro/Prata: Vênus/Sol/Lua: esses três 

oligoelementos, quando administrados juntamente, servem 

principalmente para reverter a diátese e tratam a distonia, ou 

seja, nas síndromes reacionais (ver Capítulo III) eles 
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revertem o quadro reacional. Devem ser tomados juntos. 

Servem principalmente para anergias, estados inflamatórios 

agudos, fadiga global, leucemia, lúpus, melancolia, 

obsessões mórbidas, osteomielite, tuberculose, reumatismo 

crônico evolutivo, senilidade, astenia e estados depressivos. 

Manganês/Cobalto: Júpiter/Marte: artrites, artroses, 

no início, colites, distonia, angina de peito, asmas, câimbras 

nos membros inferiores, gastrites, enxaquecas, distúrbios pré 

e paramenopáusicos, úlceras, urticárias, varizes. 

Manganês/Cobre: Júpiter/Vênus: artrites crônicas, 

asmas em estado bronquítico, diabetes, crescimento 

retardado, fadiga, pessimismo crônico, reumatismo, 

sinusites. 

Manganês/Cobre/Cobalto: Júpiter/Vênus/ Marte: 

indicado para todas as anemias, gravidez, crescimento, pós-

gripais, pós-infecciosas, puberdade. 

Lítio: Netuno: algas. Serve principalmente para 

ansiedades, depressões psíquicas, celulite, gota, insônia 

ansiosa, obesidade de caráter depressivo. 

Chumbo: Saturno: algas. Indicado para neoplasias. 

Níquel: Marte: algas, cacau, cerejas, agrião, folhas 

verdes, nozes, cebola, própolis, pólen. Indicado para celulite, 

equilíbrio hepatopancreático, diabetes, neoplasias, obesidade, 

estafa. 

Níquel/Cobalto: Marte/Marte: diabetes, obesidade, 

pruridos, Sonolência. 
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Rubídio: Lua: algas, beterraba, café, vinho tinto. 

Silício: Plutão: alho, algas, argila, aspargos, cogumelos, 

levedo de cerveja, girassol, pólen, vinho. Indicado para 

hipertensão, regeneração cutânea. 

Alumínio: Urano: algas, argila, levedo de cerveja, 

própolis, maçã, vinho. Indicado principalmente para atonia 

cerebral, deficiências intelectuais (crianças retardadas), 

insônia nos artríticos e alérgicos, mongolismo. 

Arsênico: Plutão: alho, algas, cerejas, agrião, nabo, grão 

de bico, arroz. 

Bário: algas, cebola e própolis. 

Bismuto: algas. Indicado para amigdalites, dispepsias, 

colites, laringites. 

Boro: cogumelos. 

Brômio: aspargos, algas, aipo, figo, tangerina, laranja, 

rabanete, tomate. 

Cádmio: algas, mariscos e frutos do mar. 

Estanho: algas, fígado, levedo de cerveja, própolis e 

vinho. Indicado para neoplasias, junto com o chumbo, para 

estafilococcias diversas, tuberculoses. 

Estrôncio: algas, própolis e vinho. 

Titânio: algas, argila e própolis. 
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Vanádio: algas, óleos vegetais e própolis. Indicado para 

fixação do cálcio, hipostenia, neoplasia. 

Platina: Lua: indicado para diabetes, neoplasia em geral. 

Zinco/Cobre: Urano/Vênus: inadaptação, 

disfuncionamento endócrino, insuficiência sexual, 

menopausa, esterilidade. 

Zinco/Níquel/Cobalto: Urano/Marte/Marte: 

insuficiência hormonal, diabetes, retenção de líquidos, 

obesidade. Regula os estados da hipofunção pancreática, 

indicado na digestão lenta, com Sonolência após a digestão. 

Ajuda nos estados pré-diabéticos e nos regimes 

hipocalóricos. 

Obs.: Alguns oligoelementos não possuem atribuições 

planetárias. 
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    Capítulo VI 

  Sistema Endócrino 

GLÂNDULAS 

Tiróide, paratiróides, pituitárias, adrenais, timo, partes 

das glândulas com ductos (ilhotas de Langerhans no 

pâncreas), ovários e testículos. 

Pituitária ou Hipófise: Urano –  

Capricórnio Anterior/Câncer  

Posterior Urano/Saturno/Júpiter 

É a glândula-mestra do corpo humano. Uma de suas 

inúmeras funções é controlar quimicamente outras 

glândulas. O comando para o início da ovulação parte dela e, 

por conseguinte, sobre ela. 

Localiza-se no meio do crânio, produz um hormônio 

chamado somatotrófico que controla o crescimento, está 

relacionado com a glândula mamária e com a produção de 

leite. O hormônio tirotrófico ativa a glândula tiróide que, 

junto com o hormônio do crescimento, controla o tamanho 

geral do corpo. 

Doenças: hiperpituitarismo do lóbo interior, significa 

excesso de produção de hormônio do crescimento 

gigantismo, hipopituitarismo (o crescimento do corpo e as 

características sexuais ficam prejudicadas), nanismo, além de 

doenças como síndrome de Sheehan, acromicria  
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(hipoplasia anormal das extremidades do esqueleto, nariz, 

mandíbulas e dedos), eunucoidismo, hipogonadismo, 

debilidade muscular, perda da função sexual, diminuição das 

extremidades. 

Dieta: alimentos crus, grãos, com alto teor em minerais, 

especialmente magnésio, manganês e zinco (que é o principal 

oligoelemento para essa glândula). 

Alimentos: alfafa, brotos de trigo, tablete de alfafa, 

bardana amarela, salsa agrião, algas, levedo de cerveja, 

queijo branco. 

Tiróide: Mercúrio - Touro 

Localiza-se na base do pescoço ao redor da traquéia, 

produz hormônios tiroxina e trixodotironina, estimula as 

reações oxidativas das células e regula o metabolismo dos 

lipídios e carboidratos. 

Doenças: hipertiroidismo, excesso de tiroxina ocasiona 

perda de peso, nervosismo intenso, tremores das mãos e do 

corpo; enoftalmia, imetabolismo basal elevado, taquicardia, 

febre, insônia, as mulheres têm mais tendência que os 

homens. 

Ela é responsável pela depressão pós-parto, as mulheres 

costumam engordar muito durante a gravidez e nunca mais 

perder o peso, além disso, os cabelos perdem o brilho, ficam 

secos e quebradiços, sintomas de disfunção glandular, a 

pílula anticoncepcional também prejudica o sistema 

endócrino, ocasionando lesões pancreáticas, hipoglicemia e 

hipertiroidismo. O ganho de peso é comum durante o uso de 

anticoncepcional, pois ele prejudica o equilíbrio da tiróide. 
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Hipotiroidismo: aumento de peso, fadiga, constipação, 

temperatura corporal abaixo do normal, cabelos secos e 

quebradiços, pele ressecada e descarnada, queda de pressão, 

sensibilidade ao frio, lentidão nos reflexos, perda dos pêlos 

exteriores da sobrancelha, diminuição da medula óssea e 

início de anemia. 

Dieta: alimentos ricos em iodo, peixes de água salgada 

(zinco e sais minerais) algas, vitamina A e D, levedo de 

cerveja. Iodo, selênio e zinco são os principais 

oligoelementos para essa glândula. 

Paratireóides: Saturno 

Alojam-se sobre a tiróide; são quatro glândulas pequenas 

que secretam o hormônio paratormônio e regulam o 

metabolismo. Cálcio e fósforo. 

Doenças: estimula a liberação de cálcio com 

hiperparatiroidismo, devido ao alto nível de cálcio na 

circulação da disfunção renal, pedras à base de cálcio e 

desmineralização óssea, excesso de cálcio no sangue 

chamado de hipercalcemia. 

Hipoparatiroidismo: rigidez corporal, câimbras, 

espasmos musculares, aumento de excitabilidade, tensão, 

preocupação, medo, falta de sono, confusão, depressão. 

Dieta: são beneficiados por uma dieta rica em cálcio, 

vitamina D e magnésio, não é interessante o uso de leite 

como fonte de cálcio, os adultos não precisam de leite que 

forma bolsas de muco no organismo e que podem diminuir a 

velocidade dos processos internos de absorção. Várias ervas 

são benéficas para a paratiróide: cavalinha, malva, mostarda 

do campo, hortelã, dente de leão, soja e agrião também são 

ricos em cálcio. 
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Adrenais (Supra-renais): 

Júpiter/ Marte/Vênus 

Localizada sobre os rins, os hormônios secretados pelo 

córtex, são do tipo cortisona que manipulam e o equilíbrio 

dos líquidos e eletrólitos, influenciam o metabolismo dos 

carboidratos e ajudam a determinar o nível dos hormônios 

sexuais, influencia a excretação de sódio e de potássio 

liberam também hormônios sexuais que influenciam as 

características sexuais secundárias e o grau de masculinidade 

e feminilidade do indivíduo. 

Doenças: o estresse desempenha um papel importante 

no funcionamento das adrenais, pessoas exageradamente 

sensíveis ao meio ambiente e outras podem levar essas 

glândulas a exaustão. 

Hipofunção cortical: conhecida como doença de 

Addison, provoca debilidade muscular, apatia, problemas 

gastrintestinais. Alterações pigmentares na pele, perda de 

peso e do desejo sexual, níveis elevados de aldosterona 

ocasionam hipertensão e predispõem doenças vasculares. 

Síndrome de Cushing: excesso de hormônio cortical, 

perda de proteínas. Fadiga, fraqueza, impotência sexual, 

fragilidade dos vasos capilares, edema, excesso de 

pilosidade, diabetes, descoloração da pele. 

Hipoglicemia e diabetes: o estresse é importante fator 

nas causas dessas doenças, o estresse sobrecarrega o 

pâncreas e eventualmente pode ocorrer hipoglicemia ou 

diabetes. 

Dieta: as adrenais são ricas em fósforo, ácido pantotêico 

e zinco, os alimentos ricos em zinco são bons para as 

adrenais, levedura de cerveja, rica em minerais, boa para 
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pessoas estressadas. Cobre, selênio e zinco são os principais 

oligoelementos. 

Ervas: camomila, gatória, alcaçuz, pilriteiro, escutelápia 

e raiz de valeriana devem ter acompanhamento médico para 

serem consumidas. 

Timo (Chakra do Coração): 

Vênus - Netuno 

Localizada no peito, atrás do osso esterno. Essa glândula 

é importante na luta contra as infecções libera os linfócitos, 

alimentam as glândulas linfáticas. Protege o sistema 

imunológico e ajuda a cicatrizar os ferimentos. Faz parte do 

sistema linfático. Funciona durante situações de estresse, 

causadas por doenças, filtra a linfa contida nos tecidos das 

amígdalas. 

Doenças: deficiência do sistema imunológico. 

Dieta: o cloro é benéfico para o timo. 

Alimentos: repolho, beterraba, cebola, nabiça, pepino. O 

complexo B é necessário para o funcionamento do timo, a 

lecitina e a riboflavina também são importantes. O zinco é o 

principal oligoelemento. 

Pâncreas: Sol - Virgem 

Situa-se atrás do estômago, elimina enzimas que ajudam 

na decomposição dos alimentos, para que os mesmos possam 

ser absorvidos pelo intestino; outra função do pâncreas 

envolve as células alfa e beta encontradas dentro da glândula. 

As células-beta secretam a insulina (a falta de insulina 

provoca a diabetes) as células-alfa secretam a glucagem e age 

sobre o fígado, serve para elevar o nível de açúcar no 

organismo; sempre que fazemos exercícios, 
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sentimos medo ou outros tipos de estresse, o glucagon é 

liberado do pâncreas, ele afeta também a excreção de 

substâncias inorgânicas como sódio, potássio, cálcio e 

fósforo por meio dos rins. 

Doenças: hiperglicemia conhecida como diabetes, 

doença em que o nível de açúcar no sangue fica elevado e o 

organismo não consegue absorvê-lo e, então, necessita da 

insulina. Pessoas tratadas com esteróides ficam suscetíveis a 

diabetes, as pílulas anticoncepcionais alteram a liberações 

dos hormônios pancreáticos. A tiazida e os diuréticos, 

tomados muito tempo, tendem a causai hipocalemia (baixo 

nível de potássio no sangue). O estresse provocado por 

infecções agudas ou infarto do miocárdio, pode manifestar a 

diabetes hereditários. Além de estresse por sofrimento 

emocional. 

Sintomas do diabetes: sede excessiva, aumento de 

apetite, dores de cabeça, cansaço, dificuldades respiratórias. 

Sintoma da hipoglicemia: de três a cinco horas após as 

refeições a pessoa sente repentinamente um cansaço, isso 

acontece porque o nível de açúcar no sangue diminui 

rapidamente. Pessoas cujo mapa contém planetas em Virgem 

ou Peixes ou com Netuno colocado fortemente com, por 

exemplo, Netuno ou na décima casa, ou conjunto a outro 

planeta, são geralmente sensíveis às alterações metabólicas, 

assim como pessoas com planetas mal aspectados na sexta ou 

décima segunda casa. 

Dieta: o enxofre é necessário para o pâncreas, porque a 

insulina contém esse mineral, os diabéticos reagem bem aos 

sucos de abacaxi, agrião, repolho, rabanete, levedura de 

cerveja também é importante, pois contém cromo. O 

complexo B é benéfico também para as adrenais, que são 

parcialmente responsáveis pela hipoglicemia. Os principais 

oligoelementos são zinco, cromo, vanádio e manganês. 
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Ovários: Escorpião - Plutão 

Grávidas: Câncer - Lua 

Os ovários reproduzem o estrógeno e a progesterona 

responsáveis pelas características sexuais secundárias. É 

necessário um equilíbrio entre esses dois hormônios, o corpo 

lúteo do ovário produz progesterona, a qual detém a ovulação 

e a secreção estrógena. 

Doenças: cólicas menstruais e sangramentos excessivos, 

dificuldade de concepção, problema que geralmente é 

causado por disfunção endócrina durante a menopausa, as 

mulheres têm onda de calor e instabilidade emocional, pois, 

nessa ocasião, o sistema endócrino está cessando suas 

secreções hormonais. 

Os níveis de estrógeno são determinados por meio do 

exame Papanicolaou. 

Dieta: vitaminas A e E, ácidos graxos, cálcio e selênio 

aumentam a fertilidade, a vitamina A ajuda a manter a saúde 

da mucosa dos ovários. Os principais oligoelementos são 

zinco e cobre. 

Ervas: serpentária, contém um pouco de estrógeno 

naturais. Viburno e folhas de framboesa são ervas 

reconhecidamente úteis para a prevenção de cólicas, 

mulheres que sofrem de hemorragia podem obter alívio com 

o sal celular Kali muriaticum CH6, alivia os sangramentos 

em 45 minutos, ele também desfaz os coágulos da 

menstruação. 

Testículos: Escorpião - Plutão 

São glândulas endócrinas masculinas que ficam 

localizadas no escroto, a pituitária envia o FSH, um 

hormônio específico, aos testículos, onde a testosterona é 

produzida e parte para a circulação, masculinizando o corpo. 

O FSH é responsável pela produção de esperma. 
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Doenças: se o hormônio andrógeno for insuficiente, o 

interesse sexual pode diminuir e a ereção pode falhar. Pode 

haver também problemas com a próstata. 

Dieta: vários alimentos podem ajudar nos tratamentos 

das afecções da próstata: semente de abóbora, excelente fonte 

de zinco, ajuda a recuperar a glândula; vitamina E; sementes 

de girassol e erva milefólio contêm tanto zinco como certos 

aminoácidos. O tratamento da hipertrofia da próstata com 

magnésio tem sido bem sucedido, os ácidos graxos 

insaturados, como girassol, algodão e gérmen de trigo 

estimulam a produção de testosterona pelos testículos, a erva 

salsaparrilha contém três hormônios para os testículos, 

progesterona, cortina e a testosterona, recomenda-se uma 

xícara por dia de chá de salsaparrilha. Os principais 

oligoelementos são o cobre e o zinco. 

Pineal: Netuno - Epífise 

É uma glândula localizada no cérebro chamada de 

terceiro olho (Descartes, o filósofo, achava que a glândula 

era a sede da alma, esta glândula está relacionada com a 

percepção extra-sensorial e a fenômenos, como telepatia e 

intuição; a glândula pineal é a que aciona o organismo). 

Doenças: a pineal estimula o córtex da adrenal, se a 

glândula estiver hiperativa, pode ser parcialmente 

responsável por algumas doenças mentais. 

Dieta: sódio e potássio, encontrados em saladas verdes e 

cruas são excelentes fontes nutricionais para manter a 

glândula pineal. 

Ácidos graxos e tabletes de algas são importantes, assim 

como brotos de alfafa, suco de abacaxi e salsa. 
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OUTRAS OBSERVAÇÕES  

SOBRE AS GLÂNDULAS 

Uma glândula é formada por uma massa celular, uma 

substância densa, incolor, gelatinosa, chamada protoplasma. 

As glândulas endócrinas não têm aberturas, tubos, nem 

condutos para excretar as secreções; descarregam-nas 

diretamente no sangue o nos vasos linfáticos que as 

permeiam. As glândulas de secreção interna são chamadas 

glândulas endócrinas ou glândulas produtoras de hormônios. 

Por exemplo, sem o suprimento do fósforo endócrino, 

fornecido pela tiróide, o cérebro não funcionaria e a pulsação 

do coração cessaria. 

As principais glândulas de secreção interna são: pineal, 

pituitária, tiróide, timo, baço e supra-renais. As supra-renais, 

o baço e o timo pertencem a personalidade, ao passo que a 

pituitária e a pineal se relacionam com o lado espiritual da 

natureza humana. A tiróide constitui o elo entre os dois 

grupos de glândulas. 

Glândulas Supra-renais 

São glândulas próximas aos rins. O córtex da supra-renal 

contém substâncias geradoras de fósforo da mesma espécie 

existente no sistema nervoso cérebro-espinhal. A secreção do 

córtex é chamada de corticosterona, além de produzir 

também a cortisona (Vênus), hormônios que estimulam o 

crescimento sadio do cérebro, células sexuais, concentração 

mental, vigor físico, protege contra as infecções e outras. 
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O córtex tem íntima ligação com a massa cinzenta do 

cérebro, com o sexo e a química do sangue e também está 

relacionado com o sistema nervoso voluntário. A secreção da 

medula da supra-renal é uma substância nitrogenada chamada 

adrenalina (Marte), poderoso estimulante do coração, com 

efeitos restauradores sobre o corpo. As emoções profundas 

causam baixa da adrenalina nas glândulas e aumento no 

sangue que determina enorme aumento de vigor e tensão do 

sistema nervoso. O desgosto, a depressão, a irritação, 

especialmente, o medo e a cólera ocasionam uma descarga 

das glândulas na circulação. 

Em uma crise, as supra-renais funcionam como 

glândulas de combate; elas são glândulas de energia, das 

emergências, da disposição. 

Sendo atividade da adrenalina regulada pelo sistema 

nervoso simpático ou involuntário, a repetida excitação, 

emoção, cólera, etc. podem exaurir a reserva de adrenalina. 

Se, ante uma secreção insuficiente, não houver oportunidade 

para as glândulas se recuperarem em um intervalo de tempo 

entre as solicitações de secreção, resultará deficiência 

temporária ou crônica das glândulas. Em uma pessoa assim 

afetada, aparece a fadiga, sensibilidade ao frio, mãos e pés 

frios (alguns pontilhados de vermelho-azulado) perda de 

apetite, do gosto pela vida e instabilidade caracterizada por 

indecisão, tendência a inquietação e para chorar à menor 

provocação. 

A deficiência nervosa pode, algumas vezes, ser atribuída 

à falta de resposta das supra-renais às necessidades da vida 

diária. 

O córtex supra-renal é uma fonte de secreções internas 

produtoras de maturidade. 
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Tipos de Personalidades  

Produzidos pelas  

Glândulas Endócrinas 

As glândulas chamadas puras são as supra-renais, a 

tiróide, a pituitária, a pineal e timo. Algumas combinações 

glandulares são possíveis: supra-renal/tiróide, 

pituitário/supra-renal, etc. 

SUPRA-RENAL 

Personalidade do tipo supra-renal: o rosto supra-renal 

geralmente é escuro com sardas, largo e irregular, cabeça 

quadrada, fronte baixa, alguns pêlos crescem na maçã do 

rosto, o cabelo é intenso, duro e grosseiro. Os indivíduos do 

tipo supra-renal têm dentes marcadamente caninos. O tipo 

supra-renal insuficiente é formado com as mesmas linhas que 

o supra-renal normal. É débil, preguiçoso e irritado, com 

pouco desejo de se alimentar e carente de reações a toda 

espécie de estímulo. A indecisão crônica é um dos traços 

proeminentes. Entre os seus principais dissabores, situa-se a 

fadiga proveniente da baixa pressão sangüínea. Sob o ponto 

de vista astrológico, é significativo que o corpo pituitário é 

regido por Urano, que é a oitava superior de Vênus, regente 

do plexo solar, onde está localizado o átomo-semente do 

corpo vital (alguns autores atribuem a regência astrológica 

das glândulas pituitárias a Saturno e a Júpiter). 
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BAÇO 

É a maior das glândulas endócrinas. A secreção do baço é 

chamada hemolisina, o baço fabrica os corpúsculos brancos 

do sangue, armazena o ferro e tem grande influência no 

sistema nervoso. Quando a alimentação é pesada e excessiva, 

o fluxo do fluido vital diminui perceptivelmente. As 

glândulas são produtos do corpo vital, mas o corpo de desejos 

apropriou-se do baço e nele produz os corpúsculos brancos. 

Ao atravessarem a parede das artérias e das veias, nos 

momentos de aborrecimento e especialmente nos de grande 

irritação, a impetuosidade das forças no corpo de desejos 

dilata as artérias e as veias, abrindo caminho aos corpúsculos 

brancos, através das finas paredes desses vasos sangüíneos 

dilatados, para os tecidos do corpo, nos quais se formam 

bases de matéria terrosa destruidoras do veículo denso. O 

corpo de desejos (a ansiedade) constantemente destrói os 

tecidos do corpo físico, que o corpo vital reconstrói. Dessa 

luta entre eles resulta a consciência no mundo físico. A forma 

pela qual o corpo de desejos opera na formação dos 

corpúsculos brancos do sangue, no baço é a seguinte: maus 

pensamentos, medo e cólera interferem na atividade 

evaporizadora do baço, daí então o corpo de desejos 

aproveita a oportunidade para formar uma partícula de 

plasma, material viscoso de uma célula animal, a qual se 

torna o fundamento do corpúsculo branco. Este é 

imediatamente atraído por um pensamento elementar que 

dele se apropria, o elemento inicia uma vida de destruição, 

unindo-se a produtos nocivos e a elementos em 

decomposição onde quer que se encontrem no corpo, fazendo 

dele um cemitério ao invés de templo de um espírito interno. 

Cada corpúsculo branco formado e apossado 
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por uma entidade exterior é, para nosso espírito, uma 

oportunidade perdida. Quanto mais oportunidades perdidas 

existam no corpo físico, tanto menos esse veículo estará sob 

o controle do ego. Os corpúsculos brancos estão sempre 

presentes em grande número em todas as enfermidades. O 

baço funciona também como um acumulador energético, 

acumulando o que recebe pelo plexo solar para ser utilizado 

em caso de baixa energia. 

Tipo de Personalidade 

O baço não tem uma personalidade típica, o gourmand 

pesadão e gordo, poderia ser tomado como um típico 

representante. Contudo, se houver controle de apetite por 

parte da pessoa, um tipo superior, forte e potente, poderá se 

desenvolver. 

TIMO 

A glândula timo é a do desenvolvimento da criança. 

É a glândula responsável pela projeção psíquica. Durante 

a infância, o timo é o órgão que promove o crescimento dos 

ossos, porém, na puberdade, o decrescimento se inicia, 

admitindo-se que as glândulas sexuais despertadas nesse 

período, exerçam sobre o timo uma influência refreadora. A 

secreção do timo chama-se timovidina, responsável pelo 

crescimento das crianças. Quando a ação da glândula timo 

persiste depois da puberdade, chega a ficar 5 a 10 vezes 

maior que o normal, indicando um caso de Status Thymicus, 

que é a condição em que a pessoa tende a exteriorizar a 

expressão masculina, se feminina, ou a expressão feminina se 

masculina, gerando talvez um dos possíveis distúrbios que 

causam a homossexualidade. 
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Esse tipo de indivíduo é geralmente mal compreendido e, 

às vezes, fica muito desanimado e sem coragem, envolvendo-

se, muitas vezes, com álcool e entorpecentes e, 

eventualmente, praticam suicídio. Porém, depois de uma vida 

tempestuosa perto dos vinte anos, poderá, aos trinta anos, 

adaptar-se ao ambiente porque a pituitária e a tiróide tornam-

se predominantes, dando maior estabilidade mental e 

equilíbrio. Em algumas pessoas, o timo é o centro de direção, 

combinam o brilho com a instabilidade, tornado-se 

aventureiros famosos e incansáveis experimentadores. 

Tipo de Personalidade Tímica 

A forma física de crianças, em ambos os sexos, é muito 

semelhante. As pessoas do tipo tímico permanecem com suas 

formas roliças e infantis. De feições delicadas, pele 

transparente, cabelo sedoso. O tipo tímico é essencialmente 

feminino. O corpo é de estatura média ou alta, graciosamente 

conformado, membros roliços. Pele fina, delicada e 

aveludada. Pouca ou nenhuma barba, feições delicadas, 

lábios finos, rosto oval. Não tem muita resistência física. 

TIRÓIDE 

Essa glândula é maior na mulher que no homem, 

tornando-se maior ainda durante a excitação sexual, 

menstruação ou gravidez. Tanto a tiróide quanto a sua 

secreção são usadas na medicina. A secreção dessa glândula 

chama-se tiroxina. 

A tiróide é uma glândula de energia. Sua secreção é a 

controladora do ritmo de viver, de tal modo que quanto 

menor for a quantidade de secreção, tanto menor será o 
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nível de atividade. E a rapidez com que se produzem as 

reações químicas que constituem os processos da vida, 

dependem da tiróide. Não somente o grau de tensão da 

energia nas células do organismo que é controlado pela 

tiróide, mas também a mobilidade dessa energia, pois sem a 

secreção dessa glândula, o rendimento de grandes e rápidas 

flutuações de energia, a sua elasticidade, flexibilidade e 

mobilização para a execução de um ato muscular rápido, 

seria impossível. 

A tiróide é a glândula mais importante do corpo, porque 

controla o crescimento do veículo denso e o desenvolvimento 

mental. Está intimamente relacionada com as outras seis 

glândulas que estamos considerando. É o grande elo entre o 

cérebro e os órgãos geradores, nela se processa a secreção 

necessária ao equilíbrio do cérebro. As duas principais 

doenças relacionadas com a glândula tiróide são o cretinismo 

e o mixedema (cretinismo na idade adulta). 

Quando a superatividade da tiróide atinge o estado 

patológico, ocorre o bócio exoftálmico, que é o aumento da 

glândula, podendo manifestar-se de forma aguda ou crônica. 

Entre os principais sintomas estão: movimentos cardíacos 

excessivamente rápidos, pulsação entre 90 e 100, 

hiperexcitabilidade nervosa, aumento da pressão sangüínea, 

respiração rápida e pouco profunda, traduzindo uma hiper-

reação de todo o organismo. Os olhos, brilhantes e 

proeminentes, parecem saltar das órbitas e as pálpebras muito 

abertas conferem uma expressão espantada, assustada. 

Dorme mal, emagrece e permanece magra, por mais que 

coma, chegando, em alguns casos, a extrema emaciação. 

A causa do bócio é a carência de iodo na secreção da 

tiróide. 
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Essa misteriosa glândula que dá equilíbrio ao cérebro, 

auxilia a digestão, mescla o ferro com as substâncias 

alimentares, segrega o iodo, que combate os venenos do 

corpo, coopera também no controle de quantidade de gordura 

no organismo e de forma misteriosa previne e cura do bócio. 

Quanto mais ativa a tiróide, mais energética é a pessoa, 

quanto menos ativa, menos energética e mais preguiçosa é a 

pessoa. 

Segundo uma tese do Dr. Ralph Arthur Reynolds, médico 

de uma prisão (San Quentin), todo assassino potencial mostra 

supersecreção da glândula tiróide, um assassino também 

pode demonstrar subsecreção da glândula pituitária, e todo 

desajustado social apresenta perturbação de alguma glândula. 

Antes de o homem assumir a posição vertical era 

bissexual, andrógino e toda a força criadora estava 

centralizada nos órgãos de reprodução; nesse tempo, a tiróide 

era simplesmente uma glândula sexual, Max Hendel diz que, 

quando os sexos foram separados, metade da força criadora 

de cada indivíduo foi dirigida para cima a fim de construir o 

cérebro e a laringe. O cérebro foi feito para dar ao ego um 

instrumento para adquirir conhecimento e criar no mundo 

físico. A laringe foi feita, por sua vez, a fim de que o homem 

pudesse ter um órgão para expressar seus pensamentos em 

palavras. A perversão ou o sexo-maníaco é a prova da 

afirmação dos ocultistas de que parte da força sexual 

construiu e sustenta o cérebro e a laringe e que há uma 

conexão entre esses órgãos e a força dos órgãos geradores 

inferiores. Por isso se diz que o pervertido torna-se um idiota 

incapaz de pensar, porque desperdiça parte da energia sexual. 

Portanto, toda a força não utilizada sexualmente ascende e é 

transfigurada em poder espiritual (Kundalini) (Ensinamento 

Rosacruz). 
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Comparação entre  

Tiróide e Pituitária 

A tiróide está mais diretamente vinculada às paredes 

internas e externas do corpo: pele, cobertura externa de todas 

as glândulas, cabelo, membranas mucosas, sensibilidade 

nervosa. A pituitária atua mais sobre a estrutura do corpo: 

esqueleto, mecanismos de sustentação e de movimentação do 

corpo. 

A tiróide altera o nível energético do cérebro e de todo 

sistema nervoso. A pituitária estimula as células cerebrais 

mais diretamente. A tiróide facilita a produção de energia ao 

passo que a pituitária o seu consumo. A tiróide ocupa-se 

especialmente com a regulação da forma ou contornos e 

terminações dos órgãos, de acordo com seus arquétipos. A 

força vital vem do Sol, essa força é atraída ao indivíduo pela 

tiróide e a força solar espiritual contida na tiroxina é que 

proporciona o equilíbrio cerebral e a vida nos órgãos de 

reprodução, sem ela não haveria reprodução de qualquer 

espécie e nenhuma demonstração de tendências sexuais. 

Personalidade do Tipo Tiróide 

Durante a infância normal, esse tipo individual de tiróide 

é saudável, delgado, robusto, enérgico, ativo, bem 

conformado, olhos grande e salientes, nariz reto e bem 

talhado, dentes firmes com um esmalte nacarado. As crianças 

são ativas, nunca parecem cansadas, e são imunes às 

doenças, adolescência vibrante e apaixonada, é como um 

circuito carregado de eletricidade, irradiando eletricidade e 

magnetismo em qualquer grupo. Contudo, são facilmente 

abalados por acontecimentos emocionais. 
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Durante a maturidade, o tipo tiróide, caracteriza-se por 

um corpo delgado, traços conformados, cútis clara, cabelos 

abundantes, sobrancelhas largas, olhos brilhantes e dentes 

regulares. 

Glândulas e o Tipo Físico 

CORPO PITUITÁRIO 

O corpo pituitário ou hipófise é uma massa de tecido do 

tamanho aproximado de um grão de ervilha, quase 

exatamente situado no centro da cabeça, na base do cérebro, 

atrás do nariz, é uma das mais importantes glândulas do 

sistema endócrino. Se a sela túrcica, ou o berço dessa 

glândula for muito pequena, haverá um 

superdesenvolvimento do senso moral e intelectual. As 

pessoas afetadas dessa forma podem ser chamadas de 

mentirosos patológicos. Tais infortunados não têm senso da 

verdade, portanto, são absolutamente inconscientes de suas 

mentiras. Tal aflição é, muitas vezes, encontrada nos débeis 

mentais. 

Obs.: Quando o ser humano ainda está em estágio 

embrionário, a glândula pineal projeta-se através do cérebro e 

do corpo pituitário e forma uma abertura na boca, ligando-se 

também com a cavidade do canal espinhal. Por esse caminho, 

o espírito, prestes a nascer no mundo físico, está ainda em 

íntimo contato com o mundo espiritual, enquanto está sendo 

construída sua casa-prisão de carne ao seu redor. Quando 

outras aberturas do corpo se fecham, a corrente sangüínea 

fetal é desviada de seu primitivo caminho livre, através dos 

aurículos do coração, diretamente para os centros espirituais 

da cabeça, e o sangue é forçado para os ventrículos do 

coração e para os pulmões onde entra em contato com o 
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éter, no ar. Este éter contém um detalhado retrato de tudo que 

cerca o ego, não somente das coisas materiais, mas de todas 

as condições existentes em cada momento dentro da aura do 

indivíduo. Todos esses quadros são injetados, ocasionam a 

obstrução dos centros espirituais, então a consciência do ego, 

gradualmente vai se enfocando no mundo físico. 

Atualmente, acredita-se que a pituitária produz oito 

hormônios diferentes. Há uma substância química na 

secreção pré-pituitária que estimula o crescimento dos 

tecidos, particularmente do ósseo e outros, e influencia os 

órgãos sexuais e a atividade sexual. Um dos extratos da pré-

pituitária tem efeito definido sobre a massa vermelho-

amarelada que preenche a bolsa de óvulos nos ovários, 

estimulando-lhes o crescimento. A pré-pituitária não é 

somente uma das principais controladoras do crescimento, 

mas também controla o misterioso processo que, no 

desenvolvimento humano, se chama puberdade. 

A importância vital da pituitária faz com que ela seja 

muito bem protegida. Nenhuma outra glândula de secreção 

interna é capaz de substituí-la. A ablação total da glândula 

significa a morte em dois ou três dias. Se for retirada apenas 

uma parte da glândula, ocorre uma acentuada degeneração do 

indivíduo. Obesidade, com tendência a inversão sexual, 

Sonolência, queda de cabelo, mentalidade obtusa, por vezes, 

manifestações epiléticas e notável desejo por doces. 

Existem efeitos relacionados com a pituitária a 

fenômenos do organismo, tais como hibernação, sono e 

insônia. A pituitária ativa produz estado de alerta, enquanto a 

cansada ou esgotada produz Sonolência e indolência. 

O excesso de secreção da pituitária começa antes da 

puberdade e qualquer disfunção, ocasiona o aumento  
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exagerado dos ossos, provocando o gigantismo, porém, 

existem pessoas portadoras de hiper-pré-pituitarismo que 

possuem os mais elevados poderes mentais, porque, em tais 

indivíduos, há um aumento da atividade do lóbulo posterior 

associado ao aumento e hiperfuncionamento do lóbulo 

anterior. Seu crescimento é menos marcante, são magros e 

têm acuidade mental. As secreções da pituitária agem 

também sobre a estrutura dos ossos, dos ligamentos, dos 

músculos e dos tendões, difundindo-se diretamente no fluido 

que banha o sistema nervoso, estimulam beneficamente e 

ajudam o organismo a remover os resíduos daninhos. A 

secreção da pituitária estimula as células cerebrais direta, 

natural e normalmente, parecida com estímulos artificiais 

como da cafeína ou da cocaína, ela trabalha diretamente com 

as forças criadoras, tanto do cérebro quanto dos órgãos 

reprodutores, facilitando o fluxo de energia. A incapacidade 

de manter um esforço é sinal de que a glândula está destruída 

ou há insuficiência de hormônio para desempenhar seu 

trabalho normal. 

TIPO DE PERSONALIDADE PITUITÁRIA 

O corpo pituitário é uma glândula feminina-masculina. O 

tipo feminino pituitário é dominado pelo lóbulo posterior e o 

masculino pelo lóbulo anterior da mesma glândula. O tipo 

pituitário feminino expressa emoções ternas e sentimentos 

refinados. Determina pele suave, úmida e sadia, ausência de 

pelos, sobrancelhas altas, olhos grandes e proeminentes, 

essas pessoas são geralmente carinhosas com crianças e são 

bem femininas. Uma glândula pós-pituitária 

superpredominante em uma mulher, determina que a pessoa 

precisa de mudanças a todo instante, são pessoas 

descontroladas emocionalmente. 
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O tipo masculino pituitário tem um cérebro Superativo 

pelo tônus e vitalidade, um bom desenvolvimento mental e 

habilidade, por exemplo, para dirigir; geralmente é hábil, 

viril, sistema ósseo forte, mãos e pés bem proporcionais, 

sobrancelhas espessas, nariz comprido, queixo proeminente e 

firme, senhores de seus instintos inferiores, têm grande poder 

cerebral, facilidade para aprender e autocontrole. A esse 

grupo pertencem os homens cerebrais, práticos e teóricos, 

filosóficos e criadores de novo pensamento. Quando ocorre a 

predominância da pós-pituitária no homem, produz-se o tipo 

forte, atarracado, a cabeça parecendo maior com relação ao 

corpo, com distribuição escassa de pelos, mais abundante no 

crânio e na face. Exibem tendências femininas e exibem 

interesse quase mórbido pela música, poesia. Na verdade, 

muitos musicistas famosos classificam-se como pituitários 

femininos. Se o lóbulo pituitário anterior é dominante na 

mulher, produz-se um tipo masculino, inclinando-a para 

estatura alta, delgada e ossuda, queixo proeminente, dentes 

largos, pele espessa, pêlos no corpo, pés e mãos grandes. 

Contudo, esse aspecto lhe confere uma capacidade intelectual 

brilhante; porém são agressivas, podendo substituir os 

homens no mundo dos negócios. 

GLÂNDULA PINEAL 

A glândula pineal é a mais surpreendente glândula do 

corpo humano. A secreção da glândula pineal, chamada 

pinealina, age como restritor em todas as glândulas de 

secreção interna. Age como uma espécie de surpevisora em 

relação às outras glândulas. Regula a cor da pele, fazendo 

variar o grau de reação aos raios  
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luminosos; também contribui para o desenvolvimento normal 

físico e mental das células cerebrais e das células dos órgãos 

de reprodução. 

A glândula pineal evita, na criança, um desenvolvimento 

sexual prematuro, promovendo uma puberdade normal, 

favorece a atividade da força criadora, que tende a 

desenvolver normalmente o cérebro e os órgãos de 

reprodução, dá vigor e tonaliza os músculos, influi sobre o 

corpo variando o grau de reação aos raios de luz, isso é, 

controla a sensibilidade da cor à luz, influi no pigmento da 

pele, provocando sua transparência devido à contração das 

células pigmentadas. 

Tipo de Personalidade Pineal 

A glândula pineal é geralmente masculina, mas algumas 

mulheres estão sob sua regência. O tipo pineal é 

espiritualizado típico, alto, bem modelado, ombros largos, 

corpo afinando gradualmente para os pés, testa alta e grande, 

as sobrancelhas são quase retas e bem contornadas. Os olhos 

são geralmente grandes e luminosos, o queixo bem formado, 

mostra real força de caráter, o cabelo é abundante e brilhante. 

Como um todo, é um rosto varonil com um pouco do encanto 

feminino. 

As Glândulas, os Planetas  

e o Poder Espiritual  

METAFÍSICA 

As glândulas endócrinas têm uma conexão espiritual com 

as potencialidades latentes do ego, elas têm uma importância 

muito grande, principalmente para os  
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estudantes esotéricos, uma vez que têm relação direta com 

principais centros vitais de energia, chamados de Chakras e 

estão intimamente ligados com o desenvolvimento espiritual 

da humanidade. 

Cada glândula de secreção interna possui uma nota-chave 

que está adormecida dentro de si mesma, quando despertada 

desenvolverá certas potencialidades do ego, essas notas-

chave estão tonalizadas com um dos espíritos planetários; por 

isso que atribuímos cada uma delas com planetas específicos. 

Essas energias são forças que o ego deverá aprender a 

controlar e dirigir conforme sejam usadas, para o bem ou 

para o mal. 

Lembramos que todo o mal é um bem mal-dirigido, ou 

que, em última análise, não há bem ou mal, mas há sentido 

de direção que se põe ou se opõe às forças vitais. 

AS SUPRA-RENAIS E O MUNDO FÍSICO 

As supra-renais são regidas por Júpiter, a energia desse 

planeta se expressa principalmente como benevolência, 

expansão, visão, idealismo, filantropia, cortesia, 

generosidade, poder de formar e relacionar idéias, 

entendimento religioso. Pelo intermédio do poder de Júpiter e 

das supra-renais, o ego aprovisiona-se com a força necessária 

para aperfeiçoar seu corpo denso e conquistar o mundo 

físico, completando, assim, sua evolução dentro da esfera 

mundana. 

O BAÇO E A REGIÃO ETÉRICA 

O baço é a porta de entrada das forças solares. Regido 

pelo sol, confere energia, vontade, vitalidade, 

individualidade, autoridade, coragem, generosidade, 

dignidade, lealdade, fidelidade, liderança, instinto paternal e  
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responsabilidade. Confere ao indivíduo a possibilidade de 

entrarem contato com a região etérica e com as entidades 

invisíveis que trabalham por meio dos éteres químicos e sente 

às forças vitais que dão vida as formas minerais, vegetais, 

animais e humanas. 

A GLÂNDULA TIMO E O  

MUNDO DOS DESEJOS 

Vênus controla a glândula timo, as emoções são 

desenvolvidas pelo raio amoroso de Vênus. Essa sede de 

emoções liga o indivíduo com o mundo dos desejos, quando 

Vênus põe em atividade a nota-chave do timo, o indivíduo 

desenvolve a mais alta forma de amor, habilidades artísticas, 

alegria, atração, cooperação e união. O mau uso desses 

poderes exprime-se como sensualidade, dissolução, 

vulgaridade, preguiça, sentimentalismo, vaidade e 

inconstância. 

Tal vibração põe o indivíduo em contato com as mais 

elevadas regiões com o mundo dos desejos, onde a vida 

anímica revela o amor e o altruísmo. Sua oitava superior é 

Netuno, através da pineal. 

A GLÂNDULA TIRÓIDE E O  

MUNDO DO PENSAMENTO 

A glândula tiróide é regida pelo espírito planetário de 

Mercúrio. Quando os poderes de Mercúrio são despertados 

no homem, manifestam-se, principalmente, como razão, 

raciocínio, intelecto, meditação, memória, inteligência 

rápida, eloqüência, expressão própria (oral e escrita), riqueza 

de conhecimento, astúcia. O mau uso desses poderes 

exprime-se principalmente como falta de  
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escrúpulos, preconceitos, fanfarronice, desonestidade, 

indecisão, nervosismo. Ao ser despertada a nota-chave de 

Mercúrio, o indivíduo entra em contato com o mundo do 

pensamento. Nesse ponto, o indivíduo adquire o controle 

sobre sua mente, equilibra o poder dos seus órgãos sexuais, 

seu espírito agora poderá reger seu eu inferior. 

O CORPO PITUITÁRIO E O MUNDO  

DO ESPÍRITO DE VIDA 

O corpo Pituitário está sob a regência de Urano, a sua 

nota-chave expressa-se no plano físico com originalidade, 

universalidade, amor à liberdade, compaixão, engenho, 

reforma, progresso, decisão, clarividência, misticismo e 

altruísmo. 

O corpo pituitário é o primeiro assento do espírito de 

vida, é a região do puro altruísmo. 

A GLÂNDULA PINEAL E O MUNDO  

DO ESPÍRITO DIVINO 

A glândula pineal é regida por Netuno, que eleva o 

estado humano ao divino. Em sua manifestação, no plano 

físico, Netuno se revela como sabedoria e governa os 

contatos com entidades suprafísicas de todos os graus: 

espiritualidade, inspiração, clarividência, profecia, habilidade 

de sintonia com a música das esferas, o ocultismo em geral, a 

filosofia, a divindade, ele pode ser considerado como o 

iniciador. O despertar dessa glândula é importante para o 

desenvolvimento positivo do poder masculino do espírito. 

Para o progresso espiritual, é importante que o indivíduo 

obtenha o controle da mente, que somente será alcançado 

com eterna vigilância. 
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  Capítulo VII 

Trânsitos mais  

Importantes - Planetas  

Lentos Transpessoais 

TRÂNSITOS DE JÚPITER 

Júpiter é chamado o planeta da boa-sorte e da expansão. 

Regente de Sagitário e Peixes, indica a forma como 

expandimos nossa consciência, a forma como recebemos 

novas informações e como reagimos a essas informações e 

aos acontecimentos diários. Por exemplo, um Júpiter bem 

aspectado em um Mapa Natal, pode ser garantia de boa 

saúde, porque nos informa como o paciente reage frente a 

uma doença e, principalmente, nos dá uma visão real do 

poder de recuperação de um indivíduo. É o planeta do 

otimismo e das oportunidades. Um trânsito de Júpiter pode 

ser um dos mais importantes detonadores (assim como o 

planeta pessoal Marte), tanto de uma doença, quanto de um 

período de boa vitalidade e saúde. Um mau trânsito de Júpiter 

desfavorece os órgãos regidos por ele como fígado, nervo 

ciático e músculos, podendo causar problemas como 

hipertensão arterial, obesidade, reumatismo, cálculos, etc. É o 

grande dilatador do zodíaco, rege os açúcares junto com 

Vênus, a circulação arterial e as supra-renais. Um trânsito de 

Júpiter pode ser muito mais maléfico que um de Saturno, pela 

simples razão de que ele aumenta e potencializa tudo dentro 

da astrologia médica. 
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Júpiter na Casa 1 ou em Áries 

De uma forma geral, o trânsito de Júpiter na casa 1 

favorece a saúde, a aparência e a vitalidade. Porém, esse é 

um trânsito que poderá fazer a pessoa engordar ou inchar. 

Desfavorece a pressão sangüínea e pode causar enxaquecas, 

dores de cabeça, varizes e problemas de visão. Um bom 

trânsito indica alegria, otimismo, bom humor e facilita a 

recuperação. Um mau trânsito também indica pouca 

confiança no tratamento, arrogância e falta de trato com as 

pessoas durante o período de enfermidade. 

Júpiter na Casa 2 ou em Touro 

A necessidade da expansão da vida material pode resultar 

em desgaste, estresse e ansiedade que geralmente pode afetar 

a saúde e principalmente a tiróide, que regula a distribuição e 

a reserva de água e sal no organismo. É preciso tomar 

cuidado com as cordas vocais e todas as inflamações 

bucofaríngeas. Um bom trânsito de Júpiter facilita também a 

obtenção de recursos e sucesso nos tratamentos dietéticos. 

Um trânsito difícil promete afecções por má alimentação ou 

exageros. 

Júpiter na Casa 3 ou em Gêmeos 

Os problemas nervosos ou mentais podem ser acelerados 

durante um trânsito de Júpiter por esse setor, as alterações 

emocionais podem dificultar a oxigenação do sangue e 

interferirem no aspecto respiratório. Se existir algum planeta 

mal aspectado nessa posição, também será acionado. Um 

bom trânsito indica que as energias mentais positivas possam 

acelerar a cura. Um trânsito 
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difícil mostra tendência a discordar das formas de tratamento 

e a auto-enganar-se com respeito à evolução da doença. 

Júpiter na Casa 4 ou em Câncer 

O trânsito de Júpiter por esse setor está muito ligado a 

inchaços, retenção de líquido e problemas ligados às linfas 

do corpo. Os processos emocionais e familiares fatalmente 

estarão relacionados. Devem ser vigiados também durante 

esse trânsito, o estômago, os seios, o útero e o sistema 

imunológico. Um bom trânsito, aqui, indica sentimentos de 

segurança e satisfação na vida íntima. Conforto recuperador. 

Um trânsito difícil pode indicar insegurança, instabilidade, 

falta de apoio de familiares. 

Júpiter na Casa 5 ou em Leão 

Os processos cardíacos deverão ser vigiados, bem como 

a coluna vertebral. Os excessos sexuais estarão presentes e 

com eles todas as doenças sexualmente transmissíveis e as 

ansiedades emocionais, que poderão ser detonadoras de 

outras patologias. Esse trânsito também pode indicar 

gravidez ou parto. 

Júpiter na Casa 6 ou em Virgem 

Júpiter nessa posição favorece, de forma geral, a saúde. 

Pode indicar tratamentos eficientes e a possível cura de 

algum processo que já estava em andamento. Porém, também 

pode indicar problemas relacionados ao intestino e com a 

pouca absorção das vitaminas e dos sais minerais. Devem ser 

vigiados os problemas lesionais por excesso de trabalho. 
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Júpiter na Casa 7 ou em Libra 

Os sentimentos desequilibrados poderão ser o principal 

fator de doenças enquanto Júpiter transita nessa área. O 

aumento da taxa de açúcar no sangue, diabetes, hipoglicemia 

e problemas relacionados aos rins, geralmente incomodam 

muito durante esse trânsito. 

Júpiter na Casa 8 ou em Escorpião 

Quando Júpiter transita pela oitava casa, geralmente, é 

um momento de grandes transformações. A necessidade 

exagerada de prazeres sexuais e a insatisfação com sua 

própria existência poderá ser a causa principal de doenças 

relacionadas com os órgãos sexuais. No homem, afeta 

principalmente a próstata, mas pode ocasionar também 

hemorróidas, processos alérgicos, herpes e problemas 

sexuais. Na mulher, atinge o aparelho reprodutor. 

Júpiter na Casa 9 ou em Sagitário 

Problemas relacionados com o nervo ciático e com todo 

o sistema muscular poderão se acentuar com a passagem 

desse planeta. O fígado poderá ter uma sobrecarga de toxina, 

podendo originar um desequilíbrio de suas funções. Os 

sentimentos de limitação poderão se refletir em dores 

musculares, reumáticas ou artríticas. 

Júpiter na Casa 10 ou em Capricórnio 

Os ossos também poderão se ressentir com esse trânsito, 

a ansiedade com relação ao trabalho e ao status social 

poderão ocasionar tensão que provocará problemas nas 
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glândulas endócrinas, originando depósito de cálcio e outros 

elementos nas articulações ou a hidrartrose, que é um 

acúmulo de líquido seroso nas articulações. 

Júpiter na Casa 11 ou em Aquário 

A questão social poderá estar envolvida com esse 

trânsito, como, por exemplo, epidemias viróticas ou 

bacterianas, é um bom período para se pegar resfriado ou 

caxumba do vizinho ou do amigo. O sistema nervoso precisa 

ser vigiado, assim como todo o processo circulatório. 

Júpiter na Casa 12 ou em Peixes 

Os problemas psicológicos e Psicossomáticos com 

certeza estarão envolvidos nesse trânsito, que poderão 

dificultar o diagnóstico preciso de algumas doenças. O 

sistema imunológico deve ser vigiado, assim como os 

problemas glandulares e hormonais. Problemas e inchaços 

nos pés também poderão acontecer durante a passagem de 

Júpiter por essa posição. Propicia medos irracionais ou fé 

ingênua em novos sistemas de cura. Cura espiritual. 

TRÂNSITOS DE SATURNO 

Regente de Capricórnio e sub-regente de Aquário, 

Saturno é o nosso grande mestre, nosso examinador. É o 

cobrador dos carmas, do amadurecimento e, junto com 

Plutão, nos fala das doenças mais sérias (Saturno, doenças 

crônicas; Plutão, doenças hereditárias). Rege a mineralização 

e a cristalização do organismo, os ossos, as pedras de 

Vesícula e rins e todas as doenças crônicas, degenerativas e 

de difícil cura. 
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Um trânsito de Saturno pode influenciar e significar, em 

uma orbe de 10°, pelo menos, um ano de sofrimento para a 

pessoa, principalmente quando forma aspectos importantes 

com planetas ligados a saúde. Só para recapitular, esse 

planeta, de 7 em 7 anos, forma aspectos importantes com a 

posição natal e um ciclo total de Saturno acontece 

aproximadamente a cada 29 anos. Esse retorno está ligado ao 

sistema de organização do indivíduo e da consciência total do 

seu papel social no mundo. Saturno rege as paratiróides que 

estimulam toda a liberação de cálcio no organismo. A 

passagem de um trânsito de Saturno por determinadas 

posições do mapa com certeza nos indicará o caminho para 

um diagnóstico preciso e também é um indício de 

tratamentos prolongados. 

Saturno na Casa 1 ou em Áries 

Como a casa 1 é uma das casas cardeais e representa o 

ascendente, um trânsito de Saturno sobre esse setor pode ser 

muito lento e doloroso. É um trânsito que pode trazer 

problemas crônicos, que force uma mudança de 

comportamento por parte do indivíduo. A pessoa se sente 

envelhecer, mais lenta, mas também com mais paciência e 

resignação para aceitar a doença. Poderão ser observados 

problemas de dores de cabeça, vista, enxaquecas, problemas 

com a pressão sangüínea e todas as doenças relacionadas com 

a cabeça (não no sentido neurológico, mas no sentido físico). 

Saturno na Casa 2 ou em Touro 

O trânsito de Saturno pela casa 2 poderá trazer 

problemas ligados à área material e financeira e não será 

difícil encontrar um cliente estressado, com Saturno em 

trânsito 
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por esse setor. Na garganta, localiza-se a laringe, a tiróide e a 

paratiróide, um trânsito de Saturno por essa região pode 

indicar infecções (Saturno rege o catarro e os mucos). O 

sistema renal também poderá ser atingido por esse trânsito. 

Saturno na Casa 3 ou em Gêmeos 

A casa 3 é a mente e Gêmeos rege todo o sistema 

nervoso central, bem como o sistema respiratório. Com 

certeza, uma pessoa com* trânsito de Saturno nessa casa vai 

estar mais agitado, mais disperso e com extrema falta de 

paciência, o que poderá causar vários transtornos no 

organismo. Falta de ar, taquicardia e problemas estomacais 

também são notados, devido ao nervosismo gerado pela 

passagem de Saturno por esse setor. 

Saturno na Casa 4 ou em Câncer 

Esta é outra casa cardeal, o que pode potencializar os 

aspectos formados pelo trânsito de Saturno no mapa de uma 

pessoa. A casa 4 nos indica o começo ou o fim da vida, a 

infância, as heranças familiares e também o passado clínico, 

bem como as doenças crônicas. É importante analisarmos o 

ciclo de sete anos atrás, pois ele nos dará informações 

valiosas sobre o ciclo atual. Durante esse trânsito deve ser 

vigiado o estômago, o útero, os seios, os estados emocionais, 

o sistema linfático e o sistema imunológico. 

Saturno na Casa 5 ou em Leão 

A sexualidade poderá estar comprometida durante um 

trânsito de Saturno, bem como a dificuldade para equilibrar 

os sentimentos, a ansiedade e a angústia. Saturno, nessa 
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posição, provoca taquicardia ou anginas no peito. O coração 

e o sistema circulatório também são afetados durante esse 

trânsito. E uma gravidez ou um parto nesse período pode se 

tornar mais demorado, doloroso e difícil. 

Saturno na Casa 6 ou em Virgem 

O excesso de trabalho pode ser a principal causa de 

problemas nesse período. As doenças funcionais ligadas aos 

problemas de movimentos repetitivos nos tendões, 

principalmente no carpo e no metacarpo, poderão incomodar 

nesse período. Saturno, em trânsito pela casa 6, traz 

problemas crônicos graves, de difícil cura. Desfavorece os 

ossos, os músculos, leva a uma supercalcificação óssea, a 

problemas de reumatismo, artrites, artroses, e principalmente, 

infecções nos órgãos regidos por Virgem. 

Saturno na Casa 7 ou em Libra 

As dificuldades com os relacionamentos podem afetar a 

saúde. Ressentimentos, carências, agressões, inseguranças e 

comportamentos instáveis poderão ser a causa principal de 

somatizações. Este trânsito afetará rins, bexiga e ovários, 

poderá causar distúrbios hormonais e desequilibrar nosso 

relógio biológico. Pode haver também desequilíbrio com o 

açúcar do corpo, provocando diabetes ou hipoglicemia. 

Saturno na Casa 8 ou em Escorpião 

A sexualidade fica comprometida com esse trânsito pela 

casa 8 ou por Escorpião. As doenças sexuais poderão se 

tornar crônicas, poderá haver dificuldade de cura para 
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alguma infecção nos órgãos reprodutores, no colo do útero, 

na próstata ou na bexiga. Esse também pode ser um período 

que pode interferir no funcionamento do intestino grosso, 

que ocasionará o aparecimento de hemorróidas e constipação 

intestinal. 

Saturno na Casa 9 ou em Sagitário 

Principalmente as articulações e o aparelho locomotor 

deverão ser vigiados durante um trânsito de Saturno. Esse 

trânsito também poderá afetar o sistema endócrino, causando 

alterações no pâncreas e no fígado. O nervo ciático é regido 

por Sagitário e Júpiter. Saturno o cristalizará e o imobilizará 

quando passar por este setor. 

Saturno na Casa 10 ou em Capricórnio 

As preocupações profissionais, a rigidez e o excesso de 

trabalho poderão ser o principal fator por aparecimento de 

doenças como reumatismo, Calcificações, eczemas, acnes, 

alergias de pele, queda de cabelos e doenças degenerativas 

de difícil cura. A baixa da vitalidade física será notada e as 

dificuldades profissionais com os superiores e com o excesso 

de responsabilidades, poderá provocar estresse. 

Saturno na Casa 11 ou em Aquário 

Se já houver predisposição para problemas nervosos, a 

situação poderá piorar durante um trânsito de Saturno. Como 

sabemos, Aquário rege as doenças do sistema  
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nervoso e a circulação sangüínea. Os problemas poderão 

ocasionar uma alta da adrenalina no organismo, mexendo 

com as funções metabólicas, causando espasmos nervosos, 

tiques, insônias ou alergias de fundo emocional. 

Saturno na Casa 12 ou em Peixes 

As alergias poderão se tornar crônicas durante esse 

trânsito, a queda das defesas psíquicas poderá afetar o físico. 

Depressão, inseguranças, doenças neurovegetativas, outros 

estados mórbidos e até o suicídio pode acontecer com o 

trânsito de Saturno, que cristaliza e imobiliza tudo por onde 

passa. Alcoolismo, intoxicação por drogas ou remédios, 

hipocondria, baixa da pressão arterial, desânimo, dificuldade 

de reação poderão ser observados nessa fase. 

ALGUMAS OBSERVAÇÕES  

SOBRE OS TRÂNSITOS DE URANO 

Urano está relacionado com o hipotálamo, localizado na 

parte inferior do cérebro e emite informações químicas que 

atingem o cérebro primordial e instintivo e regula todas as 

funções fisiológicas, como respiração, excreção, impulso 

sexual, etc. 

A glândula pituitária está relacionada astrologicamente a 

Júpiter e Saturno e ambos estão conectados com a glândula 

pineal (Netuno). Logo, temos um triângulo em nossas 

cabeças, a pineal atua sobre o hipotálamo, o hipotálamo atua 

sobre a pituitária e a pituitária atua sobre a pineal. Quando 

um indivíduo passa por um trânsito importante de Urano, 

existe uma quebra da função do hipotálamo, 
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um curto-circuito, por assim dizer, dado a natureza elétrica de 

Urano. Quando alguém passa por um importante trânsito de 

Urano, ele se traduz na forma de estresse. O estresse 

acumulado limita o fluxo de sangue para o cérebro e isso 

pode induzir a formação de coágulos nas vias cerebrais. 

Quando uma onda uraniana atravessa o sistema, pode 

favorecer os chamados derrames cerebrais ou aneurismas. 

Um derrame normalmente compromete toda a instalação 

elétrica, formada por linhas de transmissão do cérebro 

afetando locomoção, fala, memória, etc. 

Obviamente, o coração também pode falhar pelas 

mesmas razões, é preciso considerar o aspecto planetário que 

ele aciona, a casa e o signo onde o trânsito acontece. Alguns 

sintomas do estresse uraniano são principalmente doenças ou 

irritação da pele. Outro sintoma é o colapso nervoso 

progressivo. O indivíduo fica com os "nervos à flor da pele", 

desmotivado, com os circuitos queimados, pode também 

provocar alergias. 

As glândulas endócrinas estão relacionadas 

principalmente com a produção de hormônios e 

astrologicamente com Marte e Vênus. Marte se relaciona 

com a adrenalina, Vênus com a cortisona (hormônio que 

controla as infecções). As glândulas endócrinas regulam o 

equilíbrio de vários hormônios do organismo, assim como os 

níveis de progesterona e estrógeno no sexo feminino e a 

testosterona no sexo masculino. Quando há desequilíbrio das 

funções endócrinas existe também o desequilíbrio de 

adrenalina e da cortisona, além dos hormônios sexuais e todo 

o complexo sistema pode flutuar entre extremos de energia, 

dando a sensação de estar ligado (excesso de adrenalina) ou o 

oposto (excesso de cortisona), perda de energia e o desejo de 

descomprometer-se 
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de todas as obrigações, ou seja, cansaço crônico. 

Psicologicamente, pode ocasionar o que chamamos de 

transtorno bipolar. 

Esses extremos também afetam o equilíbrio dos 

hormônios sexuais e essa situação pode ser vivenciada com a 

flutuação do desejo sexual. As conseqüências desse estresse, 

a longo prazo são mais difíceis anatomicamente para as 

mulheres, se há perdas da quantidade necessária de 

estrogênio ou progesterona, pode provocar alteração do ciclo 

menstrual. A falta de progesterona causa sintomas 

semelhantes aos sintomas pós-menopáusicos, sangramento 

extremo, coágulos sólidos, infecções vaginais e, no pior dos 

casos, tumores fibróides no útero, cistos nos ovários e/ou 

abortos espontâneos. Se há excesso de progesterona, isso 

pode promover a Cicatrização dos órgãos femininos 

(compensação fisiológica da perda), um intenso desejo sexual 

que não é facilmente satisfeito. Se há excesso de estrogênio 

no sistema, isso pode provocar períodos sem menstruação, 

sangramento fraco e rarefeito, cansaço durante a ovulação, 

dificuldade para engravidar. 

Os medicamentos nutricionais que auxiliam a correção 

desses desequilíbrios são o ácido pantotênico que faz parte 

do complexo B, acalma o sistema nervoso, combate a 

depressão emocional e mantém o funcionamento do sistema 

endócrino. O potássio também é bom para o tecido muscular 

assim como os alimentos calóricos em grãos. Yoga, natação, 

Tai-chi-chuan e outras atividades físicas estimulam o sistema 

psicológico e físico e ajudam o equilíbrio do organismo. 

Urano também está associado ao revestimento dos 

pulmões e aos nervos que controlam a respiração. Quem 

possui Urano bem evidenciado em sua carta natal, ou o 
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regente da casa 11, poderá ter dificuldades nessas regiões, 

padrões irregulares na respiração, asma, bronquites, etc. A 

ansiedade coligada às glândulas endócrinas quando elas não 

estão em equilíbrio, pode provocar também hiperventilação e 

sensação de falta de ar. Um bom apoio nutricional é o 

betacaroteno (vitamina A) que mantém a integridade 

pulmonar, combinado com o enxofre (extrato de alho e ervas 

verbasco e eqüinácea). 

Urano também rege o sistema imunológico, junto com 

Netuno e é responsável por alergias e por todo metabolismo 

do corpo. 

TRÂNSITOS DE URANO 

Urano está relacionado à camada mediana do Chakra de 

base, assim como Saturno e Plutão, estão relacionados com 

as outras camadas deste mesmo Chakra. É nele que se instala 

a kundalini que busca no organismo qualquer célula que 

precise ser purificada de componentes químicos ou de 

memórias celulares. Podendo ativar até memórias das vidas 

passadas, por traumas, estresse ou experiências emocionais, 

que o indivíduo possa estar vivendo. Fisicamente, Urano tem 

analogia com a circulação, com sistema nervoso e com os 

neurônios. Bem como com todo o sistema arterial e venoso. 

Por ser elétrico, ele hiper-sensibiliza, irrita e transforma. 

Com a passagem de Urano por pontos específicos do mapa 

pode acionar problemas de saúde, também relacionados com 

o estresse físico ou emocional. 

Obs.: A passagem de Urano pelas casas ou signos pode 

indicar, também, tratamento de quimioterapia ou 

radioterapia, nos órgãos relacionados com os signos e as 

casas. 
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Urano na Casa 1 ou em Áries 

Afeta principalmente o hipotálamo e as glândulas 

pituitária e pineal. Pode haver pressão nessa região como dor 

de cabeça, pressão nos olhos, dificuldades auditivas, 

problemas ligados ao tímpano. Também pode haver 

esgotamento das supra-renais, levando ao desequilíbrio os 

níveis de adrenalina, cortisona e hormônios sexuais. Dá 

propensão a males súbitos, acidentes e cirurgias. Cirurgias 

plásticas ou a laser. 

Urano na Casa 2 ou em Touro 

Favorece o aparecimento de problemas renais, cálculos, 

infecções urinárias. Pode provocar também problemas de 

tiróide e garganta, infecções e inflamações, amigdalite. 

Problemas com Vesícula biliar, cálculos biliares, colapsos 

venosos (varizes ou tromboses), deficiência de cálcio que 

leva a lenta coagulação do sangue, leucemia. Dá propensão a 

recusa de alimentos. 

Urano na Casa 3 ou em Gêmeos 

Pode ocorrer estresse natural das vias e conexões 

elétricas cerebrais, favorecendo a insônia, dificuldade na fala, 

dificuldade psicomotora, fadiga cerebral e, nos piores dos 

casos, o derrame. O estresse também pode provocar 

espasmos musculares e um sistema nervoso central altamente 

eletrificado, o que gera inquietação aguda e incapacidade 

para relaxar. 

Urano na Casa 4 ou em Câncer 

O estresse natural pode ocorrer no sistema digestivo, 

causando condições excessivamente ácidas ou alcalinas no 

estômago. Úlceras, gases, perda de apetite, problemas 
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no duodeno e seu revestimento. Secreção excessiva ou 

deficiente das enzimas digestivas do pâncreas que provoca 

constipação ou diarréia. Desequilíbrio na composição 

química dos fluidos da boca, que provoca doenças da 

gengiva, perda acelerada dos esmaltes dos dentes e mau 

hálito. Urano, nessa posição, também pode provocar tumores 

linfáticos, problemas de útero ou ovário; nos homens, 

problemas de testículos e próstata. 

Urano na Casa 5 ou em Leão 

O estresse natural ocorre na região do coração e o 

coração é responsável pela vitalidade e a integridade de todos 

os outros órgãos. O nível da pressão sangüínea, a destruição 

dos tecidos musculares cardíacos, as inflamações cardíacas, o 

aumento do volume do coração são provocados pelo trânsito 

de Urano por esse setor. Oscilação do nível de ferro que 

induz a perda de energia e a fadiga física também são 

verificadas. 

Urano na Casa 6 ou em Virgem 

O estresse natural pode ocorrer nos terminais sinápticos 

cerebrais, afetando as transmissões elétricas (pensamento, 

coordenação motora, etc). Quando a energia elétrica de 

Urano está intensificada, pode provocar todos os gêneros de 

sensações estranhas, sintomas e condições psicológicas que 

não podem ser diagnosticadas, o que pode causar 

hipocondria. Nessa posição, Urano também pode indicar 

doenças desconhecidas e novas. A cura, em contra-partida, 

pode ser processada por meios não-tradicionais, alternativos, 

como, por exemplo, acupuntura, cromoterapia, homeopatia e 

outros, que por si só, são curas de características uranianas. 
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Urano na Casa 7 ou em Libra 

Processos auditivos estão relacionados com essa posição 

de Urano. Inchaço da trompa de eustáquio, formação de 

mucosa nos tímpanos, cera excessiva na parte interna do 

ouvido, sangramento dos ouvidos. Tonturas ou problemas de 

equilíbrio (labirintite), pressão nos tímpanos e zumbidos. 

Essa posição de Urano também desfavorece a parte inferior 

das costas, afetando a coluna vertebral, além de influenciar o 

funcionamento das glândulas endócrinas em geral e dos rins. 

Urano na Casa 8 ou em Escorpião 

O estresse natural pode ocorrer no pâncreas, fígado, 

cólon, intestino grosso e delgado, órgãos e glândulas 

reprodutoras e enzimas de todo o organismo e das estruturas 

do DNA e do RNA refletido na codificação genética. Quando 

Urano está em Escorpião, pode ocorrer uma intensificação da 

reprodução virótica, e bacteriológica por meio de mutações: 

criação, morte e renascimento. Aceleração e processo de 

mutação virótica, como, por exemplo, o vírus da AIDS 

(Urano ficou em escorpião de 75 a 82 e Plutão entrou em 

Escorpião em novembro de 83, ou seja, Urano produziu a 

AIDS e Plutão em Escorpião a detonou, a provável cura virá 

com Plutão em Sagitário - de 1995 a 2008, Urano em 

Escorpião também promoveu à ciência novas formas de vida 

criadas em laboratório, como por exemplo, as primeiras 

fertilizações in vitro). 
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Urano na Casa 9 ou em Sagitário 

O estresse natural poderá acontecer na glândula pituitária 

que poderá afetar o crescimento e, conseqüentemente, a 

decadência do organismo, poderá afetar também o nervo 

ciático e conseqüentemente, o mau funcionamento das pernas 

e dos pés. Estressa também o lado direito do cérebro. A 

diferença é que o centro de gravidade do indivíduo, reside do 

lado direito, e que nos traz dados sobre a vida inconsciente e 

o caráter, enquanto o lado esquerdo do cérebro, sobre a vida 

consciente e o temperamento de um indivíduo. A 

concentração exagerada pode levar à fadiga cerebral por 

causa da intensidade da energia elétrica no lado direito do 

cérebro. 

Urano na Casa 10 ou em Capricórnio 

O estresse pode ocorrer na estrutura óssea. A passagem 

de Urano pode diminuir a secreção dos fluidos vitais para a 

integridade e manutenção do esqueleto. Fragilidade dos 

ossos, artrite, curvatura da espinha, problemas dentários, 

problemas no sistema imunológico associados à 

irregularidade nas células B e T. Deficiência de cálcio, 

magnésio e fósforo que pode ser genética ou adquirida. 

Problemas com a pituitária e com a tiróide (deficiência de 

ferro), que pode ocasionar ciclos extremos de cansaço ou em 

casos extremos, câncer em suas diversas formas. Erupções na 

pele, Ulcerações e abscessos. Constipação dos intestinos, 

problemas associados ao cólon e ao esfíncter. 
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Urano na Casa 11 ou em Aquário 

O estresse ocorre ao longo de todo o sistema nervoso 

central, restringindo a força vital do organismo. Pode 

provocar também doenças de pele, dormência em algumas 

partes do corpo, doenças cerebrais, problemas do hipotálamo 

levando à desordem do cérebro primário, o que pode gerar 

dores de cabeça que não podem ser tratadas pelos métodos 

convencionais. 

Urano na Casa 12 ou em Peixes 

O estresse natural pode ocorrer no sistema endócrino, 

especificamente no timo e no sistema imunológico. O corpo 

pode requerer uma quantidade constante, acima da normal, 

de vitamina C, líquidos e suadouros, com o objetivo de 

manter a integridade do timo. A glândula pineal promove a 

secreção acelerada da melatonina, hormônio que amplia a 

sensibilidade. Pode ocorrer uma sensibilidade anormal à luz, 

descoloração da pele, que poderá progredir e causar doenças 

de pele como o câncer, nos casos mais graves. Existe 

também uma forte reação a produtos químicos, a remédios e 

a drogas, que pode se manifestar como alergias ou 

sensibilidade exagerada aos efeitos colaterais. 

TRÂNSITOS DE NETUNO 

Netuno rege o signo de Peixes, signo aquático, que 

personifica a fantasia, o sonho, a ilusão, mas também a 

generosidade e a compreensão. Rege a glândula pineal, que 

para muitos é a passagem para o corpo espiritual. Netuno 

também é co-regente de Sagitário. 
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Fisicamente, como vimos, está estritamente relacionado 

a alergias, problemas hormonais, anestesias, aos remédios e 

drogas alopáticas, assim como com edemas, bursites, 

coágulos, entupimentos venosos e tromboses. O sistema 

imunológico, humores e estados emocionais também estão 

ligados a Netuno, além dos distúrbios psíquicos. O trânsito 

desse planeta deve ser sempre vigiado de perto, 

principalmente quando existe necessidade de cirurgia e de 

anestesia geral. 

Netuno na Casa 1 ou em Áries 

A confusão mental pode alterar o sistema nervoso, o que 

desequilibra a produção de insulina, modificando até a taxa 

de glicose no sangue. Netuno transitando pela casa 1, 

também pode desencadear problemas hormonais, 

metabólicos ou alérgicos. Netuno nessa região inclina ao 

alcoolismo ou às drogas, em um processo de fuga de si 

mesmo, ou na impossibilidade de ver os problemas de frente 

e resolvê-los. 

Netuno na Casa 2 ou em Touro 

A garganta pode se ressentir com infecções e pode haver 

dificuldade para trabalhar os valores materiais de forma 

racional, o que desenvolve preocupações exageradas com o 

dinheiro. O intestino também se ressentirá por esse trânsito, 

além da propensão às alergias, coceiras e erupções na pele. A 

agitação, insegurança material e pensamentos confusos 

poderão contribuir para prejudicar a saúde de uma forma 

geral. 
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Netuno na Casa 3 ou em Gêmeos 

Esse trânsito confere muita intuição e grande 

imaginação, porém, dá grande dificuldade para se concentrar. 

O que pode acarretar distúrbios neurológicos. A grande 

sensibilidade nesse período também poderá dificultar a 

comunicação, facilitando a manifestação de instabilidade 

emocional, desordens mentais, falta de concentração, perda 

de memória e pensamentos nebulosos. Terapias corporais ou 

mentais podem harmonizar essa energia. 

Netuno na Casa 4 ou em Câncer 

Excessivas preocupações com familiares poderão ser a 

causa de desequilíbrio nesse trânsito e a possibilidade de 

resolver assuntos relacionados a essa questão poderá trazer 

estresse. Deve-se tomar cuidado com a alimentação e 

digestão, podendo haver um excessivo aumento de ácido 

clorídrico, causando azia ou gastrites. 

Netuno na Casa 5 ou em Leão 

A quinta casa é a casa das diversões e do descanso, um 

trânsito de Netuno por essa região pode significar que a 

pessoa não está encontrando uma forma de se divertir ou 

descansar sem se sentir culpado e impotente ante as 

dificuldades trazidas pelo período. É preciso que a pessoa 

relaxe e tente dormir mais. A sexualidade também poderá 

estar prejudicada durante esse trânsito, assim como poderão 

aparecer alergias, ou inflamações na área ginecológica. 

Outros setores que também devem ser vigiados durante esse 

trânsito é coração, vista e coluna vertebral. 
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Netuno na Casa 6 ou em Virgem 

A principal característica do trânsito de Netuno pela casa 

6 é a possibilidade de mascarar qualquer doença que esteja se 

manifestando Netuno embaça a possibilidade de um 

diagnóstico correto em qualquer circunstância. A 

instabilidade profissional ou a dúvida na escolha do ideal 

profissional, também poderá ser a causa de dissabores 

durante um trânsito de Netuno. Alergias e intoxicação por 

remédios, álcool ou drogas aparecem durante esse trânsito. O 

intestino e o fígado também deverão ser vigiados. 

Netuno na Casa 7 ou em Libra 

As dificuldades nos relacionamentos e a insegurança 

pessoal podem aumentar muito durante um trânsito de 

Netuno por esse setor. Os conflitos desequilibram o sistema 

endócrino, afetando a função dos rins e das supra-renais, 

provocando retenção de líquidos o que poderá aumentar, 

conseqüentemente, a pressão sangüínea e também o peso 

corporal. Netuno nesse setor também provoca diabetes, 

principalmente se tiver mau aspecto com Vênus natal. 

Netuno na Casa 8 ou em Escorpião 

Os órgãos sexuais deverão ser vigiados durante esse 

trânsito, as tensões do período poderão originar alterações 

nos movimentos peristálticos do intestino grosso, 

ocasionando prisão de ventre constante, inflamações do 

cólon e retorno de toxinas para o organismo. A passagem de 

Netuno nessa posição também confere sonhos estranhos, 

pesadelos ou insônia. 
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Netuno na Casa 9 ou em Sagitário 

O trânsito de Netuno por esse setor abala as crenças e os 

ideais das pessoas e conseqüentemente sua insegurança 

interior. A insatisfação provoca alguns desequilíbrios físicos 

e musculares e a presença de toxinas no sangue pode 

aumentar o trabalho do fígado, dos rins e do sistema 

linfático, podendo originar dores nas pernas e no nervo 

ciático. Porém esse trânsito poderá ser muito benéfico se for 

aproveitado para meditação, relaxamento e curas espirituais. 

Netuno na Casa 10 ou em Capricórnio 

O trânsito de Netuno pela casa 10 pode trazer consigo 

um tipo de ilusão ou desilusão relativas ao que deveria ser a 

imagem pública ou social. Assunto esse que poderá trazer 

grande desgaste psíquico e desequilíbrio das glândulas 

endócrinas, resultando problemas de pele e dos ossos. A 

Vesícula biliar também deve ser vigiada. 

Netuno na Casa 11 ou em Aquário 

O sistema nervoso pode ser afligido pela passagem de 

Netuno nesse setor. O indivíduo poderá se sentir revoltado, 

inconstante e rebelde e deverá vigiar todo seu sistema 

vascular e cardíaco. Poderá sentir alguma paralisação dos 

membros inferiores e má circulação. Também o estado 

psíquico poderá estar alterado, provocando ansiedades. 
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Netuno na Casa 12 ou em Peixes 

O setor linfático deverá ser vigiado, bem como todo o 

processo hormonal. Poderá haver depressão, melancolia, 

muitas vezes, provocados por problemas orgânicos e não 

apenas psicológicos. Tratamentos alternativos, como 

homeopatia, acupuntura, psicodança e outros, estão 

favorecidos com a passagem de Netuno por esse setor. 

Porém, tratamentos psicológicos e psicoterápicos devem ser 

evitados durante esse trânsito, pois existe uma tendência para 

a perda de discernimento lógico, devendo-se evitar 

principalmente ingestão de remédios ansiolíticos e derivados. 

TRÂNSITOS DE PLUTÃO 

Com sabemos, Plutão é um planeta extremamente lento e 

que deixa marcas profundas quando transita por algum 

aspecto do mapa referente à saúde. Rege o signo de 

Escorpião e assinala doenças hereditárias, crescimentos 

anormais, inflamações e infecções, doenças sexualmente 

transmitidas, material genético, extrações de órgãos, câncer, 

morte, etc. 

Está intimamente ligado com as imagens do 

inconsciente, individual e coletivo, com as imagens míticas e 

psicológicas embutidas em nossos arquétipos pessoais. 

O trânsito de Plutão, geralmente, significa ciclos longos 

e difíceis em nossas vidas, uma forma de desenvolver uma 

compreensão maior das fases que estamos vivenciando e, em 

função disso, nos modificarmos à medida que aprendemos a 

lidar com nossas necessidades de controle. E ao aprendermos 

a confiar mais em nós mesmos, perceberemos e aceitaremos 

melhor essas transformações interiores. Plutão, 
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ao longo da vida de uma pessoa, consegue apenas andar três 

casas, pois, como sabemos, seu passo é lento e sua 

permanência média em casa signo é de 29 anos. 

Plutão na Casa 1 ou em Áries 

Plutão em trânsito pelo ascendente, indica grandes 

mudanças que, com certeza, afetarão a saúde. Plutão, nesse 

ângulo, indica que estamos prestes a arrancar alguma coisa 

do nosso inconsciente, deixando aflorar, vir para fora, o que 

está nos incomodando intimamente. 

É um período longo que deve ser entendido e poderá nos 

transformar fisicamente. Pode trazer à tona doenças herdadas 

ou a descoberta de alguma doença grave que já estava 

instalada há algum tempo no organismo, mas não estava 

consciente. Como Áries rege a cabeça, é importante fazer 

algum exame neurológico nesse período ou um check-up. 

Plásticas no rosto. 

Plutão na Casa 2 ou em Touro 

Os aspectos financeiros estarão intimamente ligados a 

esse trânsito. Mudanças de situação financeira, com certeza, 

será termômetro de saúde ou de doença, dependendo da 

situação cósmica do Mapa Natal. Podem ser detectados, 

câncer, infecções ou extirpação da laringe, cordas vocais, ou 

mesmo tiróide. Podem acontecer também gastos imprevistos 

por causa da saúde. 

Plutão na Casa 3 ou em Gêmeos 

Essa casa está relacionada principalmente com pulmão, 

sistema nervoso e membros superiores. Essa posição de 

Plutão vai influenciar o equilíbrio mental e fragilizar 
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o sistema nervoso, assim como todo sistema respiratório. 

Doenças como resfriados, pneumonias, alergias respiratórias 

e até efisema pulmonar poderão acontecer durante esse 

trânsito pela cúspide da casa 3. 

Plutão na Casa 4 ou em Câncer 

O sistema digestivo fica comprometido durante um 

trânsito de Plutão. Excesso de alimentação, indigestão, 

intoxicação poderão ocorrer. O sistema linfático também se 

compromete, podendo haver ganho de peso por retenção de 

líquidos nesse período. A casa 4 representa o começo da vida 

e um trânsito de Plutão por esse setor, poderá trazer de volta 

doenças da infância ou doenças hereditárias ou genéticas. 

Plutão na Casa 5 ou em Leão 

Esse aspecto de Plutão poderá desencadear doenças 

cardíacas ou circulatórias, principalmente se houver 

antecedentes hereditários. A quinta casa também nos informa 

sobre a saúde dos filhos e em trânsito por esse setor, 

poderemos descobrir que algum dos nossos filhos possui 

alguma doenças que encontramos em nós mesmos. A 

sexualidade também poderá se ressentir, esse é um trânsito 

que fatalmente aprenderemos novas formas de prazer. 

Plutão na Casa 6 ou em Virgem 

Por ser uma casa relacionada ao signo de Virgem, poderá 

ser um período em que o indivíduo terá dificuldade para 

trabalhar as emoções, e os bloqueios emocionais poderão 

influenciar o intestino, provocando constipações, 

intoxicações, tumores e coágulos. O excesso de trabalho 

poderá também ser a causa de estresse e doenças. 
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Plutão na Casa 7 ou em Libra 

Plutão ficará cinco anos em trânsito pela cúspide da 

sétima casa e nos informa, principalmente, sobre as 

mudanças que devemos fazer em nossos relacionamentos. 

Muitas vezes somos pegos de surpresa por uma separação 

durante este trânsito, e não está descartada a hipótese de um 

trauma afetivo que poderá afetar todo nosso sistema urinário, 

renal ou mesmo hormonal. Miomas, fribromas, distúrbios 

menstruais causados por somatização emocional. 

Plutão na Casa 8 ou em Escorpião 

Esse pode ser um trânsito realmente difícil. A casa 8 nos 

informa sobre a morte ou mudanças radicais em nossas 

vidas. Um mau trânsito de Plutão com o regente da casa 8, 

por exemplo, poderá ser fatal e sinalizar doenças crônicas ou 

a causa mortis de uma pessoa. Problemas nos órgãos 

sexuais, nos órgãos de excreção, câncer, doenças 

sexualmente transmissíveis, transplantes, extirpação de 

órgãos, poderão ser ativados. 

Plutão na Casa 9 ou em Sagitário 

O fígado e os músculos poderão se ressentir nesse 

período. Será preciso evitar comidas pesadas, álcool, 

condimentos e tudo que possa sobrecarregar o fígado e a 

Vesícula biliar. 

Podem ocorrer, fraturas, torções e deslocamentos 

musculares, assim como problemas com tendões, bursitis, 

etc. Talvez ocorram problemas de saúde durante as viagens. 
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Plutão na Casa 10 ou em Capricórnio 

O fator profissional poderá ser potencializador de crises 

de saúde durante esse trânsito. Ossos, músculos, pele, 

articulações vão precisar de atenção especial. O pessimismo, 

a rigidez psicológica, a disciplina excessiva, o egoísmo e as 

cobranças interiores poderão ser causadoras de 

psicossomatização e, conseqüentemente, aparecimento de 

doenças crônicas. 

Plutão na Casa 11 ou em Aquário 

O sistema circulatório deverá ser vigiado no trânsito de 

Plutão pela casa 11, bem como podem surgir varizes, 

tromboses ou derrames. As partes psíquica e neurológica 

também devem ser analisadas, pois é um período que pode 

ser tenso favorecendo o aparecimento de doenças mentais e 

fragilidade do sistema nervoso. 

Plutão na Casa 12 ou em Peixes 

É muito provável que surja psicossomatização de 

algumas doenças nesse período. Aspectos psíquicos e 

inconscientes estarão ativados e o indivíduo poderá se 

envolver com sublimações e aspectos platônicos da vida, o 

que, conseqüentemente, o levará à fuga da realidade por 

meio de bebidas ou drogas. O sistema imunológico deverá 

estar fragilizado. 
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Capítulo VIII 

Os Florais e a Astrologia 

A Astrologia Médica, Funcional e Ortomolecular, além 

de contar com o apoio da nutrição (Personal diet), que nos 

permite corrigir deficiências alimentares, sais celulares que 

são remédios de fundo e de grande valia para o astrólogo 

médico, pode contar também com outra importante terapia 

alternativa, os florais. 

Como já expliquei, as casas dentro de um mapa 

representam o paciente (casa 1), a doença (casa 6), o médico 

(casa 7), o risco de vida (casa 8) que deve ser analisado 

principalmente em caso de cirurgia, o hospital ou a 

internação (casa 12) e também a cura ou a terapia (casa 10) 

no mapa médico. 

Por esse caminho, poderemos dar algum conforto para 

nossos clientes, prescrevendo alguns florais que os ajudariam 

a suportar, em um plano mais sutil, seus problemas de saúde 

e até mesmo prepará-los psicologicamente e em um plano 

áurico para tratamento ou mesmo para cirurgia. 

Como já estudamos, as glândulas hipófises e pineal, 

funcionam como grandes receptoras de ondas de 

pensamento, ou seja, telepatia. Podemos, assim, atrair o que 

desejamos, apenas com nossos pensamentos, por isso, 

devemos tomar sempre muito cuidado com nossos desejos. 

Os florais, são energias sutis que podem interferir na 

vibração da nossa "forma pensamento". 
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Um dos florais mais usados são os Florais de Bach, 

Edward Bach foi um pesquisador nascido em 1886, em 

Moseley, na Inglaterra, e que dedicou sua vida ao estudo da 

homeopatia e das essências florais. 

Segundo Bach, nossa saúde física depende do nosso 

modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções, o que 

pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Qualquer 

ação contra nós próprios ou alguém afeta o conjunto. 

Para que os florais sejam mais eficientes, são 

recomendadas algumas regras, como, por exemplo, não 

administrar muitos florais ao mesmo tempo, é melhor 

administrar um de cada vez conforme as emoções dos 

pacientes forem aflorando. As emoções mais intensas 

deverão ser tratadas primeiro, principalmente as emoções que 

já estão conscientes. Administre a primeira dose do dia em 

jejum e a última antes de dormir. Oriente seu paciente para 

pingar o remédio na língua, sem encostar o conta gotas na 

boca. Se o remédio coagular ou ficar turvo, que o jogue fora 

e mande fazer outro. 

Administre o floral referente ao signo ou ao regente da 

casa 10, pois essa casa representa a terapia ou a cura 

propriamente dita. Podemos fazer algumas combinações, 

levando em consideração alguns aspectos e planetas que 

afetem a casa 10 e também a casa 1, que é a natureza da 

própria pessoa. Não podemos esquecer que toda doença tem 

um fundo psicológico e vamos tratá-lo primeiro em um plano 

sutil. 

Veja a seguir os florais de Bach que são compatíveis 

com cada signo ou planetas. 

Áries: Marte: Impatiens 

Touro: Vênus: Gentian 
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Gêmeos: Mercúrio: Cerato  

Câncer: Lua: Clematis  

Leão: Sol: Vervain  

Virgem: Mercúrio: Centaury  

Libra: Vênus: Scleranthus  

Escorpião: Plutão: Chicory  

Sagitário: Júpiter: Agrimony  

Capricórnio: Saturno: Mimulus  

Aquário: Urano: Water Violet  

Peixes: Netuno: Rock Rose 

Impatiens 

Áries: Marte 

Geralmente, o paciente é agitado demais, pode ter 

oscilação de pressão, úlceras e tiques nervosos, se predispõe 

a tensão nervosa, problemas cardíacos, dores de cabeça e 

excesso de adrenalina no corpo. Geralmente são apressados e 

gostam de demonstrar sua própria irritação. Possuem gestos 

elétricos, pensamentos confusos e impaciência. 

Gentian 

Touro: Vênus 

É o remédio do pessimismo, para aquele que sempre 

espera o pior das coisas. Indicado para pessoas céticas que 

não acreditam no futuro e que se entregam ao desânimo e à 

depressão. É bom no caso de convalescença, ajuda a superar 

perdas emocionais, é indicado quando a pessoa duvida de sua 

capacidade de ser bem-sucedida. 

Cerato 

Gêmeos: Mercúrio 

Esse remédio ajuda, principalmente, pessoas indecisas, 

pessoas que têm pouca confiança em si mesma.  
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Também é ideal para quem se apega a certos padrões de 

comportamento, modismos, condicionamentos ou 

convenções. São pessoas com dificuldade de concentração, 

que começam as coisas e não acabam e geralmente falam 

demais. Bom para adolescentes. Bom também para quem tem 

pouco elemento terra no Mapa Natal. 

Clematis 

Câncer: Lua 

É indicado para pessoas que sonham demais, que 

projetam suas ilusões para o futuro, mas não agem para 

concretizá-las. Indicado para memória fraca, fenômenos 

mediúnicos, desinteresse pelo presente, pode apresentar 

problemas de visão (não quer ver sua própria vida), reage 

com indiferenças às boas e às más notícias. Bom para 

crianças desatentas na escola. 

Vervain 

Leão: Sol 

Indicado para pessoas que tendem a assumir muitas 

atividades ao mesmo tempo. Geralmente, pessoas que 

precisam de Vervain possuem mente obsessiva, 

principalmente quando o assunto abrange política, religião ou 

ideal. Têm a mente sempre adiante, possuem idéias fixas e 

acham que sempre têm razão. Essas pessoas reclamam muito 

da vida, são hipertensas e ansiosas. 

Centaury 

Virgem: Mercúrio 

Esse remédio é indicado, principalmente, para pessoas 

que têm dificuldade em dizer não, pessoas que se importam 

muito com a opinião dos outros e curvam-se 
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diante da vontade alheia. É o típico bajulador, que agrada 

porque quer ser agradado. É indicado para pessoas que 

suportam a infidelidade e a agressão física. Pessoas tímidas e 

frígidas. 

Scleranthus 

Libra: Vênus 

E o remédio de quem mostra incapacidade de escolha. 

Pessoas que não têm equilíbrio, que possuem súbitas 

alterações de humor e períodos de profunda apatia seguidos 

de hiperatividade. É indicado para quem tem o estado de 

ânimo variado, pessoas sujeitas a náuseas em viagens, 

labirintite, cefaléia, cólicas menstruais e tonturas. Incertezas 

e indecisões. 

Chicory 

Escorpião: Plutão 

Esse é o remédio certo para pessoas que aparentemente 

oferecem tudo à pessoa amada, mas se revela possessivo e 

dominador, cobrando tudo na primeira oportunidade. Pessoa 

que se magoa facilmente e se sente rejeitado, necessita da 

companhia de pessoas dependentes para poder manipulá-la. 

É indicado para pessoas que choram facilmente e vivem 

corrigindo os outros. 

Agrimony 

Sagitário: Júpiter 

É o remédio para quem acha que é capaz de suportar tudo 

numa boa, disfarça seus verdadeiros sentimentos, não quer 

assumir a verdade da sua vida, vive sorrindo, até de sua 

própria desgraça. Para pessoas que têm insônia e sofrem 

caladas a sua angústia. Indicado para quem 
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sofre de catarata (não quer ver) e infecções de garganta 

(sufocando sua criatividade). Para pessoas que buscam a fuga 

na bebida ou nas drogas. 

Mimulus 

Capricórnio: Saturno 

É o remédio da insegurança, da timidez, da gagueira, dos 

medos. Para pessoas que têm dificuldade em se situar em um 

mundo real e muita sensibilidade ao frio, ao barulho e às 

mudanças em geral. Essas pessoas precisam aprender a lidar 

com sua própria sensibilidade, eliminar pensamentos que 

provoquem ansiedade e confiar mais em si mesmas e para 

isso precisam de Mimulus. 

Water Violet 

Aquário: Urano 

Pessoas orgulhosas precisam desse remédio. Rigidez 

mental, desdém, mania de superioridade, inflexibilidade, 

precisam de Water Violet. Geralmente, são pessoas que 

falam pouco, muito independentes, capazes e seguras de si, 

mas com muita rigidez física (tensão). Esse remédio também 

é indicado para abrir a terceira visão. 

Rock Rose 

Peixes: Netuno 

Esse remédio é especial para quem passou por um grande 

choque. É indicado para a síndrome do pânico em adultos e 

para crianças que têm medo do escuro ou outras fobias. 

Também é um remédio que pode ser administrado em estado 

de coma, ele atua no plexo solar, fechando-o e tornando a 

pessoa mais resistente aos ataques externos, é bom também 

para pesadelos e paralisia muscular. 

190 



Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

ALGUMAS DICAS 

- A saúde é uma questão mental. 

- Vitaminas C e E representadas com final D, são vitaminas 

vindas apenas de fonte natural, não sintéticas. Se a 

substância for artificial no rótulo virá DL (Pasteur). 

- Os minerais que devem ser consumidos diariamente são o 

ferro e o cálcio. 

- O zinco elimina o acne. 

- O zinco ajuda a eliminar os metais pesados. 

- O álcool destrói as enzimas, os radicais livres destroem as 

enzimas, é preciso eliminá-los com os antioxidantes. 

- Os principais antioxidantes exógenos são as vitaminas A, 

C e E, selênio, bioflavonóides, coenzima, glutatião. 

- O espinafre possui bastante selênio. 

- O selênio pertence à família do enxofre. 

- O desequilíbrio entre o sódio e o potássio pode provocar 

problemas de pressão. 

- Vênus rege os açúcares do sangue e Marte rege os ácidos 

do corpo. 

- Mastigar bem os alimentos produz açúcares que ajudam o 

metabolismo. O doce engorda porque já possui o açúcar 

necessário para digestão, então não consome energia do 

organismo. 

- Enzimas são catalisadoras regidas por Plutão (princípio da 

transformação). 

- Uma enzima se divide em proteína, mineral, vitamina = 

RNA. 

- Casas mais relacionadas com a saúde: 1, 6, 8, 12. Mas 

também 3 e 9. 
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- Signo cardeal na cúspide da casa 6 produz pessoas que 

sabem resolver seus problemas: Áries, Câncer, Libra e 

Capricórnio. 

- Observar todos os aspectos entre as casas 6 e 12, 

inclusive regentes planetários e planetas nas casas. 

- Aspectos importantes em astrologia médica: 

quincúncio 150°, semi-sextil 30°, semiquadratura 45°. 

- Não se considera em astrologia médica o planeta 

passando para outra casa mesmo que esteja a menos de 

três graus da cúspide. 

- O triângulo nutricional: casas 2, 6 e 10. 

- O signo que estiver na casa 2, indicará o tipo de 

alimento que a pessoa mais gosta. 

- O signo que estiver na casa 6, indica a qualidade de 

saúde do indivíduo causada pelo tipo de alimentação. 

- O signo que estiver na casa 10, lida com o tipo de 

alimentação. Os alimentos ou o tipo de tratamento que 

pode produzir a cura da pessoa. 

- Problemas de gases podem ser resolvido com ácido 

clorídrico, cloridrato de pectina, facilmente encontrado 

em casas de produtos naturais ou farmácias 

homeopáticas. 

- Não fazer cirurgias em Lua Cheia, aumenta a pressão 

dos fluídos corpóreos. 

- A casa 8 deve ser observada em caso de cirurgias, a 

casa 12 deve ser observada em caso de internação, a 

casa 10 deve ser observada para se descobrir o tipo de 

tratamento que o paciente precisa. Representa a cura 

- Para acidentes, verificar os pontos médios de 

Marte/Saturno, Saturno/Netuno, Marte/Urano. 

- Doenças viróticas e câncer são representadas por 

Plutão. 
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- Netuno rege anestesias, transplantes e rejeição. 

- Eclipses são muito importantes para a área de saúde, 

principalmente, as ligadas ao ascendente, Sol, Lua, cúspide 

ou regente das casas 6 e 12. 

- Primeiro passo para ver um mapa médico é ver quais os 

signos das casas 6 e 12 e a relação entre os regentes dessas 

casas. 

- Capricórnio na cúspide da casa 6 ou 12, dificuldades 

ósseas e dificuldades na digestão das proteínas. 

- Vênus está ligado ao sistema sensorial do corpo, ligado 

aos órgãos dos sentidos 

- Lua, Urano, Netuno: alergias, espasmos, males súbitos. 

- Júpiter representa a hiperatividade. 

- Saturno representa a hipoatividade. 

- Plutão é o regente do material genético do corpo e também 

das doenças genéticas. 

- Plutão representa os crescimentos anormais, desde um 

sinal de nascença, uma verruga, até um câncer. 

- Netuno representa a perda de tônus muscular. 

Desvitalização. 

- Mercúrio representa a dor. Mercúrio bem aspectado, pouca 

dor. 

- Vênus representa a sensibilidade. 

- Urano, sistema nervoso simpático. Mercúrio sistema 

nervoso central. 

- Júpiter é o grande dilatador, ele pode agravar qualquer 

problema existente. 

- Urano está ligado à epilepsia, principalmente nas casas 1 e 

12 e junto com Mercúrio aos defeitos da fala. 

- Lua conjunta a Netuno em Touro pode dar sinais de 

epilepsia. 
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- Urano rege o sistema pituitário, que controla o sistema 

endócrino, atua sobre o sistema nervoso e sobre as 

partes neurológicas do cérebro. 

- Nos distúrbios psíquicos devem ser analisadas, além da 

casa 12, as casas 3 e 9. 

- Mercúrio confere o nervosismo e Marte a tensão. 

- Júpiter é o princípio da expansão, é bom para engordar. 

- Saturno é o princípio da retração, bom para emagrecer. 

- Plutão dá as tendências hereditárias das doenças; 

considerar o signo no qual está alojado e os aspectos 

que ele faz, principalmente com o regente da casa da 

saúde. 

- Netuno em Trânsito na casa 6 esconde as doenças, 

engana. 

- Plutão rege as enzimas do corpo. 

- Urano, na casa 6, pode produzir doenças cujos 

tratamentos devem ser feitos mediante terapias 

alternativas, como Acupuntura, Moxabustão, 

Homeopatia, Cromoterapia, Reiki. 

- Netuno mau aspectado na casa 1 ou casa 12, pode 

produzir o autista. 

- A aparência física é a combinação do signo 

ascendente, Sol, regente do ascendente e planetas na 

casa 1. 

- A colocação de Júpiter em um signo, também pode 

caracterizar a aparência física. 

- O signo que se encontra na cúspide da casa 6 também 

está relacionado com a escolha do que se vai comer. 

- O álcool antes do alimento envenena as enzimas do 

estômago. 

194 



Astrologia de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

- A salada deve ser comida após o prato principal, pois 

necessita de mais enzimas para serem dissolvidas. 

- Os sulfatos são derivados do enxofre, que são os grandes 

agentes de limpeza do organismo humano. 

- Características emunctóricas é o caminho pelo qual o 

animal elimina substâncias tóxicas. Por exemplo: leite e 

ovos. 

- O sal de cozinha, em dose excessiva, priva o organismo de 

potássio. 

- A aspirina em excesso pode provocar câncer, bem como 

adoçantes que contenham aspartame. Na década passada, a 

sacarina também era condenada, mas foi descoberto 

recentemente que não é tão prejudicial à saúde. 

- O café ou a cafeína aumenta a pressão sangüínea, pode 

também causar o câncer de próstata. 

- O café, a aspirina, o fumo, o açúcar branco, alimentos 

refinados em geral, eliminam o complexo vitamínico B do 

corpo. Pode causar a hipoglicemia. 

- O açúcar contém álcool. 

- O ferro não pode ser absorvido se não houver 

disponibilidade de cobre em quantidade proporcional, 

porém se houver excesso de cobre no organismo o ferro 

não será adequadamente assimilado. 

- As manchas escuras e olheiras são concentrações de ferro. 

O cálcio, o fósforo e o magnésio dispersam o ferro e, 

portanto, clareiam a pele. 

- A despigmentação da pele precisa de cobre e de vitamina 

C para fixar o ferro, que é ótimo para o vitiligo e para a 

pigmentação do cabelo. 
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- As vitaminas solúveis em óleo são: A, D e E. 

- A vitamina C é ótima para pessoas estressadas. 

- Quem fuma, bebe e come açúcar refinado precisa de 

vitamina B. 

- Existe uma perda de 10 mg de vitamina C por cigarro. 

- Fumar também elimina o zinco do corpo. 

- Alimentos ricos em zinco: semente de abóbora, 

mariscos, algas marinhas. 

- As casas representam: 10ª Crescimento, 2º Tipo de 

alimentos, 6ª Hábitos alimentares, 5ª Como as pessoas 

cozinham, 6ª e 12ª Estão associadas às vitaminas e aos 

sais minerais, 6ª Representa os problemas médicos a 

curto prazo, 12ª Representa os problemas médicos a 

longo prazo. 

- A gota é causada pelo ácido úrico. 

- Sob o aspecto da medicina preventiva, os três planetas 

que representam a maior ameaça para a saúde são: 

Marte, Saturno e Netuno. 

- O Sol e a Lua, em um Mapa Natal, se afligindo 

mutuamente, indica saúde débil; os bons aspectos que 

ocorrem entre eles reforçam a vitalidade e prolongam a 

existência. 

- O Sol, colocado na parte ocidental do Mapa, pode 

indicar vitalidade débil e pouca resistência a doenças, a 

menos que esteja dignificado e não receba nenhum 

bom aspecto de Júpiter, Marte ou Lua. 

- Quando o Sol está situado nas casas 6, 8 ou 12 não 

promete muita vitalidade, principalmente se tiver mal 

aspectado. 

- Saturno, na cúspide da casa 6, pode prenunciar doenças 

crônicas de cura lenta e difícil, especialmente nos ossos 

e pele. 
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- Saturno mal aspectado dentro da casa 5 poderá indicar 

esterilidade. Urano e Plutão, nesse mesmo setor, 

dificuldades com fecundidade ou parto difícil, ou mesmo 

disfunção da menstruação. 

- Os regentes das casas 6 e 12, bem situados no tema, 

anunciam boa saúde, porém, quando recebem aspectos 

difíceis dos maléficos, indicam distúrbios nos órgãos e 

funções governadas pelos signos em que eles se 

encontram. 

- O nódulo lunar é muito importante para a área de saúde e 

deve ser considerado. 

- Quando um planeta está em ângulo negativo com o regente 

da casa 6, também assinala prováveis perturbações nos 

órgãos e funções regidos pelo signo em que ele se 

encontra. 

- Urano na casa 6 pode indicar moléstia incurável ou de 

natureza nervosa. Pode inclinar também ao suicídio, 

acidentes violentos ou cirurgias de última hora. 

- Marte na casa 6 pode ser detonador de cirurgias, 

ferimentos ou acidentes. 

- Saturno e Marte, afligindo a Lua, podem ser maléficos 

para a saúde, principalmente para as mulheres. 

- A casa na qual se encontra o planeta afetado pode indicar 

os fatores que provocam a doença; casa 5 excessos 

emocionais e sexuais, imprudência e divertimentos; casa 4 

hereditariedades; casa 10, aspecto profissional, estresse 

causado por trabalho, etc. 

- O planeta que envia o mau aspecto indica o agente 

provocador da doença. 
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- A natureza do aspecto indica a intensidade da doença, 

quanto mais convergente, mais grave. 

- A falta de vitamina D pode provocar pedras nos rins. 

- Excesso de fósforo excita a pessoa. Excesso de cálcio 

dá moleza. 

- Existem 109 oligoelementos. 

- Vitiligo: falta de ferro e cobre no organismo. 

- Cobre, dentro do xampu, ajuda a cobrir os cabelos 

brancos. Não esquecer que o cobre é altamente 

venenoso. 

- Problemas de pele podem refletir um problema 

respiratório (Medicina Chinesa). 

- Dilatação dos poros é sinal de falta de oxigenação das 

células. 

- Muito leite ou derivados desenvolve muco no 

organismo. 

- Relógio biológico desequilibrado pode causar 

problemas hormonais. 

- A pele se renova a cada 28 dias. 

- O corpo precisa de três fatores básicos para bom 

funcionamento: nutrição, descanso e atividade. 

Fichas e Testes 

Para podermos começar uma avaliação de um Mapa 

Médico, precisamos de alguns dados de avaliação pessoal e 

ambiental, como poluição, tipo de vida, estresse, 

hereditariedade, além do Mapa Astral. Para isso, criei uma 

Ficha Funcional que, na verdade, funciona como uma 

anamnese ou rapport inicial. 
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Ficha Funcional 
Nome .................................................. E-mail .....................................  

End ........................................................... Fone ..................................  

Data de nascimento ........................ Hora ............ Local ......................  

Altura ..... Peso ................ Tipo sangüíneo ......... Profissão ..................  

- Sua atividade é sedentária? Sim( )   Não( ) 

- Sente-se bem com ela? Sim( ) Não( ) 

- Tem contato com produtos químicos? Sim( ) Não( ) Quais? ..........  

- Toma algum remédio alopático? Sim( ) Não( ) Quais? ...................  

- Usa ou ja usou remédios homeopáticos? Sim( ) Não( ) Quais? ......  

- Ingere bebidas alcoólicas?  Muito( )   Pouco( )   Nada( ) 

- Toma leite( )   café( )    achocolatado( )   vinho( )   cerveja( ) sucos 

naturais( )   chás( ) 

- Fuma?    Sim( ) Não( ) Quantidade diária .......................................  

- Usa drogas?   Sim( ) Não( ) Quais? .................................................  

- Já contraiu alguma doença grave? Sim( ) Não( ) Quais? ................  

- Já sofreu queimaduras?   Sim( ) Não( ) Local? ...............................  

- Já fraturou algum osso? Sim( ) Não( ) Quais? ................................  

- Já recebeu pontos? Sim( ) Não( ) Local? ........................................  

- Seus pais tiveram doenças graves? Sim( ) Não( ) Quais? ...............  

- Qual o signo dos seus pais?    Mãe ...................... Pai .....................  

- Pratica esportes? Sim( ) Não( ) Quais? ..........................................  

- Costuma andar diariamente? Sim( ) Não( ) Quanto? .....................  

- Consome carne? Sim( ) Não( ) Quais? ...........................................  

- Qual sua freqüência intestinal diária? ............................................  

- Tem dores? Sim( ) Não( ) Quais? ..................................................  

- Tem insônia? Começo ou fim da noite? .........................................  

- Tem alergias? ................... Que tipo? ..............................................  

- Teve alergias na infância? ....................................................  

- Teve infecções na infância? ......................................  

- Sente cansaço? ........................ Começo ou fim do dia? .................  

- Tem pressão alta, baixa ou regular? ...............................................  

- Hipertensão ......... Depressão ........ Gastrite ......... Bronquite ..........  

Diabetes ......................... Outras ....................................................  

Somente para Mulheres 

- Quantos filhos tem? .......................................................................  

- Qual tipo de parto? .........................................................................  

- Está grávida? Sim( ) Não( ) 

- Usa ou usou anticoncepcionais? Sim( ) Não( ) 

- Já teve aborto? Espontâneo ou provocado .....................................  

- Seu ciclo menstrual é normal? Sim( ) Não( ) 

- Tem cólicas? ..................................................................................  
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Orientamos o cliente para uma correção dos seus hábitos. 

Para podermos complementar o trabalho vamos analisar um 

Mapa Astral Médico de uma cliente. 

Exemplo: 
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Mapa de Saúde, Funcional e Ortomolecular 

Nome: Cliente nº 2 

Nascimento: 02/04/1951 

Horário: 15h00 

Local: Paraguaçu Paulista, SP 

Data da consulta: 10 de setembro de 98 

Sexo: Feminino 

Tipo sangüíneo: B 

ASPECTOS DA INTERPRETAÇÃO 

O Sol em Áries torna você impulsiva tensa e irritadiça 

por natureza. Com propensão a dores de cabeça, problemas 

de veias e vista favorecem febres altas em alguns casos e 

infecções. 

O ascendente em Leão e a presença de Plutão no 

ascendente inclinam às doenças hereditárias, circulatórias ou 

cardíacas, ósseas e musculares. Desfavorecem também vista 

e coluna. 

Excessos afetivos, depressão, angústia. Cúspide da casa 

12 inconsciente, regente Lua, problemas com a mãe que você 

transfere para as relações afetivas, rejeição, desaprovação. A 

Lua na casa do casamento. Instabilidade nos 

relacionamentos. 

Plutão na casa 1: personalidade forte e dominadora que 

foi abafada, talvez por uma criação rígida. Talvez, seja a 

causa inconsciente da artrite. Você não consegue se soltar, 

ser você mesma. 

Ascendente em Leão; Plutão no ascendente. Sua criança 

interior precisava de muita aprovação e foi por algum 
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motivo desaprovada por um dos pais. Doenças circulatórias 

herdadas da família, assim como depressão. 

Sol da casa 8, viuvez, isolamento, transformações 

profundas ao longo da vida, vida longa, Júpiter na mesma 

posição, boa qualidade de vida e morte tranqüila. Regente da 

casa de saúde; Saturno em Virgem precisa controlar 

principalmente a prisão de ventre, riscos de obstrução 

intestinal e de paralisia, principalmente dos membros 

inferiores. 

Plutão no ascendente, muita força mal canalizada, você 

implode toda essa energia. Casa 6 saúde, em Capricórnio, 

regente Saturno, desfavorece: pele, ossos, cabelo, joelhos, 

articulações paratiróides (que regulam o metabolismo cálcio 

e fósforo no organismo). Vesícula biliar, ouvidos e audição, 

mineralização do organismo. Reumatismo e pequenos traços 

de anemia, favor verificar. 

Oposições Mercúrio/Netuno e Marte/Netuno; doenças 

nervosas, ansiedade, depressão, falta de ar, paranóias. 

Sonambulismo, rinite alérgica, doenças infecciosas, baixa 

vitalidade física. 

Cuidado com excessos de remédios. Exercícios físicos 

regulares e relaxamentos vão ajudar o sistema nervoso e 

emocional. 

Cúspide da casa 12 em Câncer, regente Lua, repressão 

emocional, necessidade de ser mãe inconscientemente 

frustrada. 

Oposição Saturno/Júpiter: ciática, nevralgias, gota, 

reumatismo, entupimento das artérias. Deficiência de enxofre 

e zinco. 

Triângulo nutricional: casas 2, 6, 10, Virgem, 

Capricórnio e Touro. Signos de terra demonstram rigidez de 

forma geral. 
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Deficiências Orgânicas  

e Psíquicas Natais, Trânsitos  

e Progressões 

Casa 6 em Áries Capricórnio, ossos, dentes, pele, cabelo, 

artrites, artroses, reumatismo, infecções, catarros, 

osteoporose. Vesícula biliar. 

Marte em Áries, conjunção com Mercúrio em Touro no 

Mapa Natal, indica nervosismo, impulsividade ao falar, 

irritação. 

Trânsitos: Netuno transita pela casa da saúde 

dificultando diagnóstico de problemas físicos nesse período; 

Netuno, nessa posição, disfarça a doença, pode propiciar 

também dificuldade com os líquidos do organismo, retenção 

de líquido. Júpiter em Peixes, com trânsito de conjunção a 

Júpiter, problemas glandulares (ovários e paratiróides); favor 

verificar hormônios. 

Progressões, tomar cuidado com a saúde no mês de 

dezembro. 

Tomar cuidado, também, daqui a dois anos, com 

intestinos, diabetes ou nova crise óssea, Saturno estará 

ativado em progressão (a insuficiência de potássio pode 

provocar diabetes). Evitar tomar diuréticos, pois eles 

eliminam o potássio junto com os líquidos do corpo. 

Decepções afetivas entre 17 e 34 anos. 

Personal Diet 
Vitaminas 

Tomar vitamina D para fazer o cálcio agir e produzir 

mais cortisona, produzido pelas adrenais (supra-renais), um 

hormônio que ajuda na dilatação dos vasos sangüíneos. 

Evitar corticóides sintéticos. 
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A vitamina D é encontrada no agrião, sementes de 

girassol, fígado de galinha, salmão, ovos, óleo de fígado de 

bacalhau. Ajuda a restaurar a assimilação de minerais, cura 

disfunções nervosas, artrites, reumatismo e anemia, tomar 

junto com a vitamina C. Tomar Sol ajuda a vitamina D. 

Sais Minerais 

Coloque mais cálcio em sua dieta, acelga, agrião, 

espinafre, cenoura, quiabo, feijão, folha de beterraba, 

amêndoa, nozes, coco, abacaxi, passas, ostras, camarão, 

farinha de soja, leites e queijos. O cálcio funciona bem com 

as vitamina A, C, D e magnésio; sem essas três vitaminas, o 

cálcio não funciona, não se fixa. 

Falta enxofre no seu organismo. Enxofre: alho, cacau, 

ostras e carnes, tomar junto com biotina, tiamina, vitamina C 

e zinco: semente de abóbora, girassol, gérmen de trigo, deve 

ser tomado com a vitamina A. 

- Potássio, cálcio, magnésio, zinco, vitamina D, vitamina 

A, complexo B, enxofre, vitamina C, fósforo. 

Terapia Ortomolecular 

Sua síndrome funcional é hipo-reativa, cujo principal 

oligoelemento é (Mn/Cu) o manganês e o cobre. Que é seu 

oligoelemento de fundo. 

Para artrose, é recomendado o manganês/cobalto 

(Mn/Co); que deve ser utilizado no mínimo por 6 meses, 

junto com o flúor (F) que ajuda na osteoporose, e, também, 

tem papel fundamental para o metabolismo do cálcio. 

Recomendo dose diária de oligocatal de cada. 
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Mn/Cu ........................................ 1 ampola diária 

Mn/Co ........................................ 1 ampola diária 

F. ................................................ 2 ampolas semanais 

Sais Celulares 

Natrum muriaticum, CH 12 glóbulos Natrum 

phosphoricum, CH 12 glóbulos Tomar 4 glóbulos, 2 

vezes ao dia, alternando 

Chás, ervas 

Semente de urucum (vitamina D), camomila, dente de 

leão, cavalinha (cálcio), anis, calama (enxofre). Cabelo de 

milho (diurético natural que não detona o potássio e os 

outros sais minerais do organismo). 

Tinturas e Essências 

Própolis, 10 gotas em jejum. Diariamente 

Florais de Bach ou Californianos 

Florais de Bach: Gentian e Scleranthus - tomar cinco 

gotas, três vezes ao dia. 

Suplementos Naturais 

Cinzas de algas marinhas, lêvedo de cerveja. 

Outras Observações 

Tomar sol, se possível, diariamente, durante 30 minutos 

Observações 

Durante o tratamento com os florais e com os sais 

celulares procure evitar bebidas alcoólicas, drogas, remédios 

alopáticos, café, condimentos fortes, doces. 
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Evite guardá-los perto de computadores, microondas, 

telefones, geladeiras, eletrodomésticos em geral, pagers, 

qualquer objeto à pilha, calor ou luz intensa, longe também 

de cheiros fortes como perfumes, sachês e pasta de dente, 

deve ser mantido fora do alcance das crianças. São remédios 

de potência e extremamente sensíveis. 

Evite também aumentar ou diminuir as doses sem 

consulta prévia. Os glóbulos de sais minerais devem ser 

colocados na tampinha plástica e levados diretamente à boca 

sob a língua (sublingual), longe das refeições e das 

escovações de dente, pois a menta pode neutralizar seu efeito, 

bem como os florais e as soluções, evite encostar o conta-

gotas na boca, pois isso pode estragar a solução. 

No caso de coagulação dos florais, recomenda-se fazer 

outro, pois perdem o seu efeito. Os chás devem ser tomados 

até três horas após o seu preparo. 

Se as instruções forem seguidas, certamente você notará 

uma grande diferença vivencial. 

Recomenda-se fazer nova consulta a cada ano, pois os 

trânsitos planetários mudam anualmente. 

TESTE MINERALOGRAMA 

Esse é um teste que nos permite detectar a falta de algum 

elemento pela da pele. 

Claro que o exame de sangue e o exame do fio de cabelo, 

que foram citados, seriam mais eficientes, mas esse teste está 

embasado nos estudos de J. Ménétrier, um dos primeiros 

médicos ortomoleculares do século, e pode ajudar o astrólogo 

em um diagnóstico simples. 
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Teste Mineralograma 

Assinale com um X coluna 1, 2, 3 ou 4 quando a resposta for positiva: 

Comportamento 
Muito ativo 
Pouco ativo 
Alterna humor 
Depressão constante 
Momentos de pessimismo 
Artístico e criativo 
Natureza frágil 
Problemas respiratórios 
Indiferença 
Amável e ansioso 
Adora novidades 
Gosta de ação 
Agitado, mas pouco eficaz 
Idealista e sem ambição 
Natureza incansável 
Pouco resistente 
Sempre cansado 
Se cansa com facilidade 
Atraído pelo luxo 
Gosta de comer 
Guloso, mas sem apetite 
Egoísta e inseguro 
Predisposição a enxaquecas 
Problemas digestivos 
Problemas circulatórios 
Predisposição à artrose 
Dormiria mais horas se pudesse 
Dorme mal 

Questões relacionadas à pele 
Textura fina 
Tendência gordurosa 
Desidratada e sem oleosidade 
Desidratada, oleosa e acnéica 
Suave, desidratada e um pouco oleosa 
Impura e oleosa 
Rugas precoces 
Rugas frontais (testa) 
Pés de galinha 
Pele negra 
Pele branca 
Pele rosada 
Pele com vermelhidão 
Manchas ou sardas adquiridas 
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Resposta do Teste 

1. Você é uma pessoa, alegre, otimista (hiper-reativo) e 

enfrenta a vida de frente. Seu desequilíbrio é o enxofre 

que fragiliza o fígado (deve evitar o álcool), silício e 

manganês, responsável por alergias, celulites, estrias e 

Sonolência. 

2. Você é uma pessoa indecisa e pessimista (hipo-reativo), 

custa a tomar decisões. Dorme com a maior facilidade. 

Seu desequilíbrio é o manganês/cobre o que torna seu 

pulmão sensível, propenso a problemas de infecção 

respiratória e otorrina (você não pode fumar). 

3. Você é uma pessoa ansiosa, nervosa (Distônico), quer 

tudo para ontem, moderadamente deprimida. É emotiva, 

às vezes melindrosa. Engorda e emagrece com facilidade. 

Seu desequilíbrio principal é o manganês/cobalto. Mas 

também o selênio, que acelera o envelhecimento precoce 

e o lítio que desequilibra emocionalmente e predispõe à 

gordura. 

4. Você age devagar (Anérgico), pensa demais para tomar 

decisões, tem depressão e baixo fator imunológico, pode 

estar propenso a um envelhecimento prematuro devido 

ao desequilíbrio de cobre/ouro/prata. É predisposto a 

infecções, cansaços, esclerose e cancerização. 

Esse teste foi elaborado baseado em Ménétrier a fim 

de detectar quais os metais ou minerais que estão em 

desequilíbrio em seu organismo. O desequilíbrio dos 

minerais pode causar diversos sintomas e impedir 

qualquer tratamento de ter bons resultados. 
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CURSOS E APOSTILAS 

Utilização de Oligoelementos (Trace Elements) em Clínica - Módulos I, II, 

III e IV. Dr. Afonso Celso de Mello Machado - Médico Homeopata, 

Clínico Geral e Medicina Ortomolecular. 

Apostila Regulus - Estrelas Fixas. 
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"Assim como existem estrelas no céu, 

também existem estrelas dentro do homem. 

Portanto nada existe no universo que não 

tenha seu equivalente no microcosmos. 

O espírito do homem deriva das constelações, 

sua alma dos planetas e seu corpo dos 

elementos. "  

PARACELSO 
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