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Revolução Solar:
Um estudo no regresso do Sol à sua posição natal

 

 Pode-se obter uma grande quantidade de informação a partir de um mapa de revolução 

solar. São fáceis de interpretar e dão pistas valiosas sobre os grandes ciclos de crescimento e 

transformação. Então porque esta não é uma ferramenta astrológica tão popular? Porque não 

é ao menos tão popular quanto as progressões secundárias e os trânsitos? 

 Eu acredito que a falta de importância do retorno solar está relacionada com os mal 

entendidos e controvérsias em torno do seu cálculo e interpretação. Neste livro vamos abordar 

estas questões e tratar de dissipar as confusões que trazem. Concretamente, vamos falar dos 

seguintes temas e dilemas:

1. Tropical versus Sideral

Devemos calcular um mapa de retorno solar tropical ou um sideral? Qual a diferença 

entre os dois e como se interpreta cada tipo. 

2. Precessão

O que é precessão e você deveria usar a precessão num mapa de retorno solar?

3. Localização

Que lugar se deve utilizar para o cálculo do mapa? Lugar de nascimento? Residência? 

Localização atual? E o que acontece se você viaja?

4. Técnicas de interpretação com mapas simples ou duplos

Você interpreta o mapa de retorno solar com referência ao mapa natal ou ele se 

suporta por si mesmo? No uso da técnica com dois mapas, qual mapa vai no centro 

e qual vai no círculo exterior?
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 Uma vez que estas e outras questões relativas aos retornos solares forem abordadas, 

é de se esperar que o estudante tenha uma ideia mais clara das opções disponíveis para o 

cálculo e a interpretação de uma revolução solar e para que se utiliza cada opção. Ganhará 

claridade e finalmente se dará conta que o Retorno Solar assumirá o lugar que lhe corresponde 

como uma ferramenta astrológica muito valiosa. 

 Depois de abordar as questões mencionadas anteriormente, vamos demonstrar como 

interpretar um mapa de revolução solar para integrar de maneira eficaz as informações com 

conhecimentos proporcionados pelos trânsitos e progressões. Eu não estarei dando amplas 

interpretações à parte dos mapas que estou interpretando porque o espaço é limitado. Para 

mais informações, eu encaminho o leitor o livro Planetas no Retorno Solar: Ciclos Anuais de 

Transformação e Crescimento: edição revisada (Twin Stars Unlimited, 1999, ISBN 0-9626626-8-

2), que eu escrevi. Neste livro há interpretações detalhadas das várias posições planetárias nas 

casas do retorno solar e mais informações sobre como interpretar estes mapas. Eu não posso 

reproduzir esta informação aqui e irei limitar o meu foco aos tópicos e objetivos mencionados 

previamente.

Definição de um mapa de retorno solar

 Um mapa de retorno solar é um gráfico estabelecido para o tempo exato do regresso do 

Sol à sua posição natal. No momento do nascimento, o Sol em trânsito estava em uma posição 

zodiacal muito específica, que pode ser definida em termos de graus, minutos e segundos de 

arco. Cada ano o Sol volta a esta posição natal exata e esse momento do retorno solar se pode 

calcular e conhecer. Este momento é utilizado para calcular o mapa de retorno solar. (Como os 

cálculos são difíceis recomenda-se utilizar um programa de computador. Regressões de idade 

e cálculos logarítmicos não funcionam) O momento do retorno do sol quase nunca é a hora 

do nascimento e às vezes nem mesmo é o dia do aniversário. O Sol pode voltar um ou dois 

dias antes do aniversário, no mesmo dia ou no dia seguinte. O trânsito anual do Sol através do 

zodíaco é diferente da rotação de todas as 365 rotações diárias (dias) que a terra experimenta 

durante um ano. Há aproximadamente uma diferença de 6 horas entre os dois. Pode-se dizer 

que o verdadeiro ano Solar (o tempo de trânsito anual do Sol) é de aproximadamente 365, 25 

dias. Sabemos que é assim, tendo em vista ser a razão de ser do dia 29 de fevereiro, um dia 

bissexto ocorre a cada 4 anos . O dia extra corrige esta discrepância. Devido a diferença entre 

o verdadeiro ano solar (trânsito do Sol) e o número de dias em um ano, o tempo de retorno do 

Sol avança em torno de 6 horas cada ano, logo se deve fazer uma correção de um dia a cada 4 

anos. 
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Tropical ou Sideral

 Ao calcular um Retorno Solar, tudo se torna muito mais claro se recordamos que não 

devemos misturar maçãs com laranjas. A astrologia se dividiu nos sistemas sideral e tropical 

durante muito tempo. Os pontos de referência destes dois sistemas são muito diferentes. O 

retorno solar está sujeito à confusão associada por estes dois sistemas, visto que a pessoa 

tem a opção de cálculo de um retorno solar tropical ou sideral. Mas independentemente do 

método de cálculo elegido, cada mapa de revolução solar deve ser interpretado de maneira 

que seja consistente com as técnicas do sistema de origem e da sua interpretação habitual. 

 A astrologia tropical se baseia na relação dentre o Sol e a Terra, e a aparente trajetória 

projetada sobre a superfície terrestre (eclíptica). Duas vezes ao ano a inclinação do Sol se 

converte em zero quando passa pelo equador. A cruzada ao norte se chama Equinócio de 

primavera e se define como o começo do zodíaco ou 0o grau em Áries. A passagem pelo Sul 

marca o equinócio de outono e define zero grau em Libra. A máxima declinação norte do Sol é 

no solstício de verão em zero grau em Câncer, enquanto que a máxima declinação sul do Sol é 

no solstício de inverno e “Capricórnio zero graus”. Os sistemas Tropicais são muito orientados 

para Terra e são coerentes com troca das estações que experimentamos. Eles tem pouco a ver 

com localizações e alienações estrelares ou com a precessão dos Equinócios (concernentes 

principalmente ao sideral).

 A astrologia sideral é baseada nas estrelas. “0o grau em Áries” se associa sempre com 

o começo da constelação de Áries formada por estrelas. Sempre que o Sol se encontra nesta 

parte do céu estrelar, nesta constelação, está em Aries, independentemente do lugar onde o 

Sol cai em relação ao equador ou da época do ano ou a temporada que está aqui na Terra. 

Devido à oscilação da Terra sobre seu sobre seu eixo resulta a Precessão dos Equinócios (que é 

de longos 26.000 anos), o tempo sideral muda ligeiramente cada ano e a diferença “0 graus de 

Aries tropical” e “0 graus de Aries sideral” cresce. Na atualidade o calendário da zona tropical 

do ponto Aries difere do tempo do ponto Aries sideral por um mês.

 Como estes dois sistemas têm pontos de referência tão distintos parece lógico 

supor que o retorno solar tropical deve se manejado de maneira diferente do sideral. O 

mapa de retorno solar é basicamente como um mapa natal temporal e pode ser tratado 

como tal. Portanto o retorno solar tropical poderia ser interpretado como qualquer outro 

mapa tropical, todas as técnicas tropicais se aplicam aos símbolos Sabianos, estrelas fixas, 

asteroides, as posições das casas e os aspectos. Por outro lado, os retornos solares siderais 

podem ser interpretados como qualquer outro mapa sideral e se aplicam todas as técnicas 



Retornos Solares: Um Estudo

siderais. O Universo é consistente e tem sentido que o que funciona para uma carta em um 

sistema trabalhará para outras cartas dentro do mesmo sistema, calculado da mesma maneira 

e destinados a um propósito similar.

 Infelizmente isto não é o que aconteceu na história dos retornos solares. Até 

recentemente há havido muito pouca informação disponível sobre os mapas de retorno 

solar e os poucos livros que foram publicados foram escritos quase que exclusivamente por 

astrólogos sideralistas. Entretanto, a maioria dos astrólogos é tropical. É fácil cair no erro de 

aplicar técnicas siderais às cartas tropicais. Até certo ponto isto funciona. A ênfase colocada 

sobre planetas em primeiro plano e nos planetas de fundo (como se propõe nestes livros) não é 

totalmente alheio à astrologia tropical, mas o seu uso está focado principalmente na astrologia 

horária que respeita a força planetária em função de si um planeta é angular, sucedente ou 

cadente. Em sua maior parte, a astrologia tropical popular tradicionalmente trata de todo o 

mapa, todos os planetas, casas, signos e aspectos. Portanto, a primeira vista parece lógico 

pensar em todo o mapa quando se interpreta um retorno solar tropical. Não é necessário nos 

desviarmos do que já sabemos. Dentro deste enfoque, os planetas localizados no fundo da 

casa 12 são tão importantes quanto os planetas em primeiro plano localizados na primeira 

casa. O mesmo peso e interpretação devem ser dados a cada um dos planetas em cada uma 

das casas.

 O mesmo acontece para os retornos solares siderais. Eles devem ser interpretados 

com as técnicas siderais, mas não se limitam às interpretações dos planetas que estão ao 

fundo e em primeiro plano. Por favor, tenha em mente que as técnicas siderais não podem 

funcionar bem com os mapas de revolução solar tropical e as técnicas tropicais não se 

ajustam aos retornos solares siderais. 

 Eu irei prontamente admitir que não estou familiarizada com técnicas siderais. Eu 

sou uma astróloga tropical. Quando eu comecei a estudar astrologia, nos anos 1970, eu tive 

os mesmos problemas que os astrólogos atuais enfrentam. Foi durante este tempo que eu 

usei ambos os mapas tropical e sideral. E por fim eu conectei-me com o retorno solar tropical 

e vi muitas correlações entre o que os meus clientes estavam me falando e o que eu estava 

vendo no mapa de retorno solar. Algumas interpretações eram tão gritantes que não podiam 

ser negadas. 
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 Por exemplo, aqui há um mapa de revolução solar de uma mulher recém-divorciada 

chamada Debbie. Ela esteve casada durante 10 anos. Durante a maior parte do seu casamento 

estava com sobre peso e pouco atrativa já que não lhe importava seu aspecto. Dedicou-

se a educar os filhos e raramente saía. Como as finanças mudaram e a família necessitava 

mais dinheiro Debbie se viu obrigada a sair e conseguir trabalho de tempo parcial em um 

supermercado local. Havia sido muito restringida por seu esposo durante a maior parte do 

seu casamento e quando começou a trabalhar fez amigos rapidamente. Lentamente, seu 

peso começou a baixar. Quando Debbie começou a cuidar da sua aparência tornou-se uma 

mulher bonita emergiu. Seu marido estava se sentindo muito ameaçado pelas mudanças na 

sua esposa e tratou de controlá-la mais. Mas com isto ela não quis saber dele e resistiu a todas 

as limitações. A luta explodiu e finalmente Debbie pediu ao esposo que saísse de casa, fez o 

pedido de divórcio. Este retorno solar começa justamente com o divórcio que é definitivo. 

Debbie está por ela mesma e criando seus dois filhos. Estar sozinha e independente é uma 

experiência nova já que se casou quando estava no secundário e saiu da casa dos pais para 

casar-se.

 Se nos fixamos no mapa, as posições planetárias parecem muito óbvias. Leve em 

conta a ênfase colocada na primeira casa como a necessidade de fazer algo “para você mesma 

e por si mesma”. Tanto o Sol como a Lua estão nesta casa dando uma importância especial a 
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esta casa. Quando ambas as luminárias estão na mesma casa num mapa de revolução solar, 

indica que um novo começo está acontecendo de acordo com a posição desta casa. Neste 

caso, sem dúvida, foi um novo começo para Debbie. Quando o Sol e a Lua estão na mesma 

casa, mas em signos diferentes significa que os impulsos e necessidades conscientes são 

diferentes dos impulsos e necessidades inconscientes. O indivíduo pode experimentar os dois 

lados diferentes da sua personalidade. 

 Por um lado, Debbie amava a liberdade e a queria sem limitação alguma. Ela estava 

aproveitando e com frequência saía com colegas de trabalho. Sua personalidade floresceu 

quando aprendeu a divertir-se e sua aparência continuou melhorando durante todo o ano 

até que se transformou em uma mulher bastante chamativa. 

 Mas em outro nível as necessidades e impulsos de Debbie eram diferentes. Sua 

Lua estava em escorpião e em conjunção com Mercúrio na primeira casa, isto lhe permitiu 

descobrir o sexo. Pela primeira vez em sua vida, foi orgástica. Ela disse: “Eu não sabia que 

isso poderia ser assim!”. O sexo a encantava e ela já tinha um amante fixo chamado Joe. A 

seguridade e estabilidade deste relacionamento a confortava. Mas seu amante estável queria 

se casar com Debbie e amarra-la novamente. Joe também havia deixado recentemente sua 

esposa e estava buscando seriamente uma nova parceira. Debbie se inquietou. Sabia que 

se não se comprometesse, Joe a deixaria. Ela amava Joe e gostava do sexo com ele, mas ela 

também amava a liberdade e não queria se comprometer. Ao longo do ano ela foi capaz de 

fazer malabarismos com ambos.

 Outras localizações no mapa também são bastante evidentes inclusive para o olho 

novato. As finanças, geralmente associadas com a segunda casa estavam bastante incertas. 

Debbie tinha somente um trabalho de tempo parcial e embora ela estivesse tentando 

passar a um emprego de tempo integral no supermercado, foi colocada em lista de espera 

para esta alteração. Para compensar a lista de espera e a redução nas horas trabalhou 

horas extras duramente (Marte na casa 10) e se candidatou para fazer todas as horas que 

poderia conseguir. Seus empregadores a viram como uma trabalhadora com muita energia 

e disposta. Ela pode da melhor maneira gratificar a administração, inclusive quando se 

tomaram decisões arbitrárias a ela. 

 Teve que redefinir completamente seus objetivos (Saturno na casa 11). A luz de suas 

circunstâncias Debbie tinha que ser muito prática e planejar para o futuro. A mudança para o 

emprego de tempo integral não se deu neste ano. Isto é especialmente certo com Saturno na 
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Casa 11 das promoções. No momento não o conseguiu, mas Debbie foi capaz de ganhar mais 

por horas extras substituindo seus companheiros de trabalho que necessitavam ou queriam. 

 E o que acontece com os únicos planetas cadentes? Júpiter na casa 12 indica um 

entusiasmo interior por uma vida que se mantem em marcha. Para aqueles que são religiosos 

é como ter um anjo da guarda velando por você. Debbie irradiava esperança e entusiasmo. 

Plutão na casa 12 indica a possibilidade de decepção psicológica. Com esta posição, os 

problemas pessoais podem facilmente ser atribuídos à outra pessoa. A responsabilidade 

pessoal se dissolve e seus problemas não são seus. Foi fácil para Debbie descobrir os problemas 

psicológicos de seu esposo e amante, mas estava cega para sua própria idiossincrasia. Como 

Plutão está na casa 12 do mapa de retorno solar é mais difícil ver a si mesmo e ser introspectivo, 

mas também é mais importante faze-lo. 

Os planetas nos signos

 Deve-se fazer aqui uma distinção importante com relação à interpretação do mapa de 

retorno solar tropical. Não se pode trata-lo totalmente como um mapa temporal natal já que 

as posições dos planetas nas casas do retorno solar são muito mais importantes que o signo. 

Isto simplifica bastante a interpretação do retorno solar o que permite que estes mapas sejam 

ainda mais fáceis de interpretar que mapas natais. Há razões lógicas porque os signos não são 

particularmente importantes. 

1. O Sol é sempre o mesmo e nunca muda de signo ou de posição longitudinal;

2. Mercúrio somente pode estar mais ou menos um signo do Sol e portanto, tem um 

movimento limitado;

3. Vênus habitualmente tem somente oito diferentes posições na revolução solar. Depois 

de oito anos as posições começam a repetir-se como um novo ciclo. Você pode dizer 

muito sobre sua vida amorosa determinando o que significam estas oito posições;

4. Júpiter muda de signo cada ano e vai de um signo a outro; 

5. Saturno, Urano, Netuno e Plutão provavelmente permanecerão no mesmo signo para 

todo mundo durante o ano e é pouco provável que o signo seja de grande influência 

na interpretação;

6. E por último, a Lua também tem um número limitado de posições, já que está envolvida 

em um ciclo de dezenove anos de eclipses com o Sol. Uma vez que o ciclo se completa, 

as 19 posições se repetem.
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 Marte é o único planeta que é errático e muda de signo regular e livremente, portanto, 

este pode ser o único planeta para o qual o signo é importante. Portanto no momento de 

interpretar um mapa de retorno solar é mais importante insistir na posição da casa do planeta 

que concentrar-se no signo onde está o planeta.

Precessão

Da nossa discussão anterior sobre a astrologia sideral e tropical, é evidente que a precessão 

é um conceito sideral que pouco tem a ver com o sistema tropical. Alguns astrólogos 

consideram que um mapa de retorno solar deve ser avançado para levar em conta a 

mudança gradual na precessão dos Equinócios. Isto pode ser muito certo para os mapas de 

retorno sideral, mas não há base teórica para uma precessão tropical. Precessão, por sua 

própria natureza indica as influências estrelares. Não há uma influência inata importante no 

sistema tropical que provenha da parte estrelar, sideral ou precessional. 

 Em todas as coisas astrológicas devemos observar as bases teóricas do que estamos 

fazendo e manter-nos dentro do sistema teórico. Se a teoria não pode conter a água, então 

devemos ser muito cuidadosos com o que estamos pesquisando.
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 Em meus estudos de mapas de retorno solar, eu originalmente olhava mapas 

tropicais em movimento de precessão e sem movimento de precessão, também os retornos 

solares siderais. Minhas interpretações tem forte orientação psicológica e o mapa tropical 

parecia encaixar com o que eu via nos meus clientes. No final eu estudei retornos solares 

tropicais e sem precessão por 10 anos, cuidando atentamente os comentários e sentimentos 

dos outros em relação aos seus posicionamentos no mapa de retorno solar. 

 Para mim, os mapas tropicais de precessão não funcionam e não tem nenhum 

sentido teórico. Eles não funcionaram para mim na década de 1970 e eles não funcionam 

para mim atualmente. Enquanto escrevia este artigo eu revisei minha opinião sobre mapas 

de retorno solar com precessão olhando alguns mapas novos. Minha opinião não mudou. 

Vejamos um exemplo clássico das diferenças entre um mapa de retorno solar sem precessão 

solar (mapa 2) e um com movimento de precessão (mapa 3).

 Este é o mapa de retorno solar para Patty que começa com um novo romance muito 

ardente. Ela se apaixona perdidamente e dá tudo que tem para esta relação. Ela vende a 

propriedade da família e se muda para outro estado para estar com seu amante. Ela deixa 

seu antigo posto de trabalho e sua velha vida. Cada vez que há quatro ou mais planetas em 

uma casa do retorno solar, o enfoque tende a ser constrangedor. Outras áreas da vida podem 
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estar descuidadas já que a atenção se reduz. Isto foi particularmente certo no caso de Patty 

e não havia dúvida no que ela estava interessada.

  Agora olhe o mapa de retorno solar tropical com precessão. A ênfase está em grande 

medida na primeira casa. A interpretação indica que Patty estava vivendo sozinha e por sua 

conta. Em lugar disso estava em processo de ir viver com alguém e ter uma das relações mais 

importantes da sua vida. 

 Se há astrólogos que creem ou fazem mapas de retorno solar tropical com movimento 

de precessão, por favor, publique seus resultados e nos mostre como se interpretaria um 

mapa destes.

Localização do mapa de retorno solar

 Tem havido um grande debate sobre a localização que se deve utilizar para um mapa 

de retorno solar. Alguns astrólogos creem que se deve calcular o retorno solar utilizando a 

localização natal. Outros creem que o retorno solar deverá ser calculado para sua residência 

ou por onde você passa a maior parte do seu tempo durante o ano. Entretanto outros creem 

que sua localização no momento do retorno do Sol é o de maior importância. Parece que 

todos esses mapas funcionam, mas há uma diferença na forma como são entendidos. 

 O retorno solar para a residência natal é um mapa de retorno solar com o qual você 

nasce. Como uma progressão secundária para o local de nascimento, não se pode mudar 

estes mapas e eles entram em marcha no momento do nascimento. Este mapa de retorno 

solar com a localização natal é válido e tem boas informações a oferecer, mas parece que 

está mais internalizado, assim como o mapa de progressão secundária. Quando é impossível 

saber onde uma pessoa está no regresso do Sol, utilize esse mapa e ele lhe dará uma boa 

ideia de todo o ano. 

 O mapa de retorno solar da residência está configurado para onde você vive. Esse 

mapa parece mais preciso que o mapa de retorno solar natal, já que reflete algumas das 

mudanças que lhe afetaram desde que nasceu. Entretanto, não reflete nenhuma das decisões 

de livre arbítrio que você pode vir a tomar a fim de tratar os assuntos de uma maneira 

diferente do mapa de retorno solar natal. Você pode mudar a sua orientação se relocando 

para o retorno do Sol. Estas decisões e ajustes somente aparecem no mapa de retorno solar 

calculados para sua exata localização no momento do retorno do Sol.

 Eu acredito que o mapa do retorno solar para sua localização no momento exato do 

regresso do Sol é a mais precisa. Os outros mapas são válidos, mas este parece ser o mais 

verdadeiro. Os aspectos são os mesmos, sem interessar para onde você vá. Configurações (T- 
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quadradas, Grandes Trígonos e Grandes Cruzes) se mantêm. Os graus e minutos das posições 

dos planetas não vão mudar se você viaja. Isto acontece porque a hora GMT do retorno do 

Sol segue sendo a mesma sem importar para onde vá, mas o Meio do Céu, o ascendente e a 

orientação dos planetas no mapa de retorno solar lentamente rotará à medida que se move 

ao leste ou ao oeste. Mediante a relocação ou viajar no retorno solar, se pode ajustar o foco 

de atenção e a localização da casa dos planetas. 

 Por exemplo, supomos que você tenha uma difícil T-quadrada em seu retorno solar 

residencial que cai nas casas cadentes. Você poderia estar preocupado com sua saúde se a 

oposição cair nas casas decima segunda à sexta. Talvez você esteja planejando se mudar para 

longe durante o ano e você decide que, tendo em vista que você já está antecipando grandes 

mudanças na carreira e no lar, você pode posicionar esta oposição na 10a e 4a casas e lidar 

com os problemas desta maneira. Você ajusta a orientação da T-quadrada viajando a outra 

parte do país no seu Retorno Solar. 

 Para realizar ajustes, deve eleger seu lugar com cuidado assegurando-se de que seu 

destino tenha as qualidades que você está buscando. Através da relocação do retorno solar, 

uma pessoa pode fazer uma eleição consciente para crescer e se enfrentará os problemas de 

uma determinada maneira ou por meio de um lugar determinado. Dado que a energia segue 

o pensamento se produzirá um compromisso a uma nova orientação. Não se podem evitar 

os problemas ao mudar sua localização, só se pode eleger a forma como se quer manejar as 

coisas. 

 Há certas coisas que viajar para o retorno solar não pode fazer. Não pode negar as 

influências dos trânsitos, progressões e arcos solares. Os problemas ou desafios que se vê em 

todos esses mapas deverão ser enfrentados e manejados, mesmo que você tenha buscado 

negá-los através da relocação. Viajar não irá mudar isso. A relocação do retorno solar é 

somente um processo de canalização. Você canaliza ou direciona sua atenção a fim de tratar 

os assuntos de uma determinada maneira fazendo uma eleição consciente. Você decide como 

gostaria de experimentar as mudanças de consciência que necessitam ocorrer e em que área 

da vida você deseja que as experiências aconteçam. Não se pode decidir ocultar ou evitar 

desafios por completo. Tenha em mente que embora nós sejamos serem com livre arbítrio, 

há muita amplitude no que podemos experimentar. Alguns eventos ou experiências são 

necessários para o crescimento da alma. 

 Talvez um exemplo destes três tipos de mapa de retorno solar seria apropriado aqui. 

O mapa 4 é o retorno solar natal para Joann. Ela quer deixar seu trabalho, mas tem medo 
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de fazê-lo. Observe o Sol e Vênus na casa 10 da carreira e a possibilidade que ela vá muito 

bem por sua conta. É comum que o indivíduo possa converter-se em trabalhador por conta 

própria, quando o Sol está na casa 10. A casa 10 é também a casa das mudanças do caminho 

do destino e importantes decisões são tomadas enquanto o Sol se encontra aqui. 

 

 O Sol está em sextil com Júpiter, que está a ponto de cruzar o ascendente. Como está 

dentro de 2 graus da cúspide da casa, Júpiter pode ser interpretado tanto na primeira como 

na décima segunda casa. Leve em conta que com o tempo Júpiter cruzará a primeira casa 

por trânsito. Os trânsitos aos ângulos em uma revolução solar são significativos e podem ser 

usados para cronometrar o tempo. Júpiter na primeira casa indica uma oportunidade criada 

por esforço próprio ou uma posição na qual você criará grande benefício para si mesmo. 

Mas você precisa ser aquele que a criará porque ela não será entregue pronta para você. Por 

exemplo, você iniciar seu próprio negócio ou inventar um novo produto. 

 Com Saturno e Marte em conjunção na primeira casa, será necessária muita disciplina 

e esforço para que Joann consiga o que quer. Como Saturno natal está na primeira casa do 

mapa natal isto implica uma tarefa similar. Plutão na segunda casa mostra uma mudança 

dramática nas entradas de dinheiro. O salário, ou vai para cima ou para baixo. Como Mercúrio 

na decima primeira casa, das metas em longo prazo, está em quadratura com Plutão, Joann 
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pode esperar que seu dinheiro tenda a diminuir à medida que inicia mudanças a longo prazo 

sem deixar de manejar as contas das finanças a curto prazo. A segurança é um pouco incerta 

já que Netuno se opõe a Vênus na quarta casa. 

 Há um problema principal com este mapa. Joann tem pensado em pedir demissão do 

seu trabalho durante anos e sempre foi incapaz de fazê-lo. A Lua e Urano estão interceptados 

em escorpião na terceira casa. As interceptações indicam limitações e por esta razão voltará a 

ser difícil para Joann tomar a decisão e dizer as palavras “Me demito”.

 Joann não vive mais em sua cidade natal. Mudou-se para o sul, mas há muito 

poucas mudanças no mapa de retorno solar residencial (gráfico 5). Note que ele tem os 

mesmos posicionamentos planetários e a terceira casa interceptada. Este Retorno Solar é 

essencialmente o mesmo que o Retorno Solar com a localização natal. 

  Para exemplificar mais, observe o mapa de retorno solar com a localização exata. 

(Mapa 6). Joann não estava em casa para o retorno solar. Ela havia decidido viajar a Boston 

para liberar a interceptação da terceira casa. Esta foi uma decisão consciente e deliberada. 

Com este ato, estava declarando sua intenção de pedir demissão. Observe a cúspide da 

terceira casa no mapa de retorno solar da posição exata. Agora está em escorpião e a casa 

das decisões e dos discursos já não está interceptada. 
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 No final resultou que Joann não teve que se demitir. Ela foi despedida. À tarde na 

qual ela ia sair para Boston, fez uma visita breve ao seu chefe. Quando Joann voltou a seu 

escritório começou a falar mal de seu chefe em voz alta. Ela estava reclamando muito e 

usando palavras fortes. Um de seus companheiros de trabalho ativou o sistema de microfones 

e transmitiu a conversa para todo o edifício. Seu chefe escutou tudo o que ela disse e terminou 

imediatamente com seu emprego. Isto resultou ser muito fortuito para Joann. Ela pode pedir 

seguro desemprego enquanto estabelecia seu próprio negócio. Embora o dinheiro fosse 

escasso em um ano ela se converteu em uma mulher de negócios exitosa administrando seu 

próprio show de uma pessoa. 

 Sei pelas minhas conferências que muitos astrólogos têm opiniões muito fortes sobre 

qual seria a localização mais importante a ser utilizada para o retorno solar. Para mim todas 

elas são válidas e não descarto nenhuma delas, embora eu prefira o mapa para a localização 

exata. Você mesmo poderá utilizar o mapa que crer ser conveniente para o cálculo do seu 

retorno solar. Sugiro que tente com os três e forme sua própria opinião. Não há erros neste 

assunto, somente as preferências. Veja qual funciona para você.
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Técnicas para mapas simples e duplos

 Os astrólogos tem tentado ler um mapa de retorno solar como um mapa sozinho 

e também tem lido em relação ao mapa natal. Muitos creem que o mapa de retorno solar 

somente pode ser lido em referência ao mapa natal e não pode ser lido sozinho. De fato, 

nas diretrizes de estudo para exame NCGR para astrólogos profissionais, se afirma com toda 

claridade: “Os mapas de retorno solar e lunar não tem significado se não forem comparados 

com o mapa natal.”

 Eu não sei sobre os retornos lunares, mas é minha opinião e experiência considerar 

que um mapa de retorno solar pode estar sozinho e ser lido como um mapa individual. Noventa 

por cento da informação necessária pode vir do próprio mapa de retorno solar. A informação 

obtida da relação do mapa de retorno solar e do mapa natal é por geral uma reiteração do 

que já se observa no gráfico de retorno solar sozinho. Embora a informação adicional seja 

agradável e acrescente informação adicional, no geral não é necessária. 

 Se tiveres a intenção de olhar o mapa de retorno solar em relação ao mapa natal, use 

a técnica dos dois mapas e coloque o retorno solar na roda interior. Isto preserva a integridade 

das casas do retorno solar, e o posicionamento e a orientação dos planetas. Quando o mapa 

de retorno solar é posicionado fora do mapa natal é muito difícil conseguir uma gestalt do 

que será o ano e sua interpretação irá sofrer enormemente. Não se pode tratar um mapa de 

retorno solar como se trata um mapa de progressão secundária. Ele é um mapa natal para o 

novo ciclo de crescimento e deveria ser respeitado em sua completa apresentação. Vamos 

dar uma olhada em alguns mapas que demonstram estas ideias. O elemento visual dá foco às 

ideias, fazendo-as mais compreensíveis. 

 Jane é uma mulher de meia idade que não está satisfeita com sua ocupação atual e 

está tentando mudar de carreira. Ela deseja estudar massagem e abrir uma pequena estética. 

O dinheiro não é um problema para ela. Ela está casada e seu esposo tem um bom salário. Ela 

pode facilmente cair fora e continuar seus estudos. 

 Mas Jane é uma pessoa muito intuitiva e está preocupada com as mensagens que está 

recebendo. Ela pensa que estão lhe falando para abandonar seu esposo e seguir um caminho 

espiritual. Ela ama seu marido e não entende o significado dos símbolos que percebe. A 

confusão a torna muito ansiosa e temerosa. Ela não sabe como pode sustentar-se e estudar 

ao mesmo tempo. E ela também não deseja terminar uma boa relação.

 É muito comum que uma aspirante tenda a interpretar mal os símbolos e sobre estimar 

o nível de sacrifícios necessários para o crescimento espiritual. O universo é na verdade um 
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lugar muito amável e carinhoso. No interrogatório, Jane revelou mais informações a respeito 

da sua relação com seu esposo. Sempre fizeram coisas juntos e ela havia seguido seu exemplo 

durante anos. Mas à medida que foi envelhecendo, Jane foi ficando mais e mais intuitiva e 

espiritual. Seu esposo cada vez mais racionalista pensava mais com o cérebro esquerdo. Ele 

não estava interessado em mensagens, cura, nem nada exotérico. Jane sentiu-se incômoda 

ao romper mentalmente e foi lenta em seguir adiante com seus estudos. Seu “Ser Superior” 

começou a enviar-lhe a mensagem “para ir por sua conta” e “deixar seu esposo para trás”. 

Jane levou estas mensagens a sério e as entendeu no sentido de que deveria abandoná-lo 

fisicamente. Na realidade, tinha que pensar em si mesma e estudar o que estava interessada 

independentemente dos interesses do seu esposo. 

 Quando nos fixamos no retorno solar, notamos o Sol na casa 12. Isto pode ser tanto 

um sinal de desenvolvimento espiritual quanto um sinal de ansiedade emocional. Saturno tão 

perto da cúspide da sétima casa confirma a percepção de Jane da separação de seu esposo. Ela 

terá que seguir seu próprio caminho. Saturno se opõe ao Sol a partir da sexta casa, o que indica 

a necessidade de trabalhos desde o âmbito espiritual até o físico. Os três planetas exteriores 

na sexta casa mostram um interesse nas técnicas de saúde, nutrição e cura. É muito provável 

que aconteçam mudanças na dieta e melhora nos hábitos de saúde. Jane pode perder peso 

ou reduzir certos alimentos (Saturno na sexta casa). Poderão surgir (Netuno na sexta casa) 
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problemas crônicos de saúde (Saturno), sensibilidade física ou alergias a certos alimentos. 

A meditação e momentos de tranquilidade a ajudarão a relaxar e aliviar a tensão nervosa 

(Urano na sexta casa). Marte está na segunda indicando que quanto mais Jane agir mais ela 

receberá. Se ela decidir reduzir suas horas ou pedir demissão, seu salário será cortado. E 

se termina seus estudos e conseguir muitos clientes, seu salário aumentará. Ela terá muitas 

ideias para fazer dinheiro com Mercúrio na segunda casa e sempre se sentirá cômoda com a 

quantidade de dinheiro que necessita gastar (Vênus). Os planetas em virgem na segunda casa 

estão em trígono com os planetas em capricórnio mostrando uma relação positiva entre os 

estudos pessoais sobre saúde ou a cura e sua capacidade de fazer dinheiro. O que ela faz para 

si mesma poderá utilizar para ajudar os demais. Durante o ano, Jane e seu marido venderam 

sua segunda casa. Observa Plutão na quarta. Como a casa de verão era na Inglaterra a venda 

foi complicada. Júpiter na primeira casa novamente indica uma oportunidade auto produzida. 

Este é um momento maravilhoso para Jane fazer suas próprias coisas. 

 O mapa 8 mostra o mapa natal com o mapa de retorno solar no exterior. Note que o 

mapa de retorno solar perdeu toda definição. Embora haja uma ênfase nas metas (casa 11), 

não estamos seguros sobre do que se tratarão estes objetivos. Não há nenhum sentido em 
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trabalhar o corpo e o físico. O que sabemos é que haverá uma mudança financeira porque 

Plutão cai na segunda casa natal e faz quadratura no retorno solar com Júpiter e aos planetas 

natais da casa 11. A venda da pequena casa de campo se reflete nos planetas em Capricórnio 

do retorno solar que caem na quarta casa. 

 Agora olha o mapa de retorno solar (gráfico 9) com o mapa natal por fora. Este 

mapa duplo é o inverso do que acabamos de ver. Dentro desse mapa pode-se ver que o 

medo de Jane é muito evidente. Plutão Natal com Júpiter e Mercúrio estão em conjunção 

com o ascendente do mapa de retorno solar. Um planeta natal que faz conjunção com um 

ângulo de um retorno solar tem um significado especial. Quando o planeta natal está em 

conjunção com o ascendente, no geral se refere a uma motivação subjacente que alimenta a 

atividade do próximo ano. Jane tinha medo de ir por sua conta e a conjunção de Plutão Natal 

com o ascendente do mapa de retorno solar confirma esse temor. Mas Plutão é também 

o planeta associado com a solidão e o isolamento. O desejo motivacional de Jane era ser 

livre para estudar o que lhe interessava e andar por seu próprio caminho. Esta liberdade se 

deu com facilidade. O esposo de Jane não tinha nenhuma intenção de limitar seu interesse. 

Na verdade ele a animou, mas não desejava ir com ela. Marte Natal e a Lua em quadratura 
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com o ascendente do mapa de retorno solar a partir da casa 10 do destino e da escolhas 

profissionais. Foi um passo muito grande para Jane sair por seus próprios meios intelectuais. 

 Para aqueles de vocês que estão se perguntando, Buckingham, Inglaterra, não é a 

residência principal de Jane? Ela passa a maior parte do seu tempo nos EUA, mas teve que ser 

estrangeira neste aniversário devido à venda da casa. Pouco depois regressou aos EUA. 

Características únicas dos mapas de retorno solar:

 Os retornos solares são muito diferentes das técnicas de outras tendências como os 

trânsitos, arcos solares e progressões secundárias pelas seguintes razões:

1. Você está olhando para um todo integrado, não são aspectos isolados que 

ocorrem um após o outro, ou só por um curto período. Um mapa de retorno 

solar apresenta um quadro completo que estará em vigor durante o ano e todos 

os planetas vão significar algo. Há uma integridade e um poder de permanência 

nesta técnica que não é tão aparente com outros métodos astrológicos. Você tem 

tempo para viver este mapa e chegar a conhecer o significado de cada planeta e 

casa. As lições estão bem definidas e terás tempo de trabalhar nelas.

2. Os retornos solares tem um ciclo natural e compreensível de ano a ano. Como 

o tempo do retorno solar muda aproximadamente 6 (seis) horas a cada ano, o 

Sol roda num padrão previsível para quem permanece no mesmo lugar. O Sol 

se move no sentido horário três casas a cada ano. Este movimento produz um 

ciclo conhecido que fomenta o entendimento e o crescimento. Por exemplo, um 

Sol angular em um retorno solar tende a girar de uma casa angular a outra. O 

movimento pode ser a partir da quarta casa à primeira casa, à décima casa e aí à 

sétima casa. Depois de passar uns dez anos girando através das casas angulares, 

o Sol começa a girar pelas casas suscendentes. Depois de aproximadamente dez 

anos mais, o Sol começa a girar nas casas cadentes. Em trinta e três anos o Sol da 

revolução solar voltará a sua casa natal de posição e os ângulos da revolução solar 

voltarão aos ângulos natais para aqueles que vivem em seu lugar de nascimento. 

Onde o Sol está no seu retorno solar depende da casa que se localiza no mapa 

natal, que idade você tem e onde você está no dia do retorno solar. Quando o 

Sol está no processo de mover-se para um tipo de casa (angular, suscedente ou 

cadente) a outra, se produzem cruzes. Extremas latitudes norte e sul e signos de 

ascensão curta ou longa também podem causar distorções. 
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 Daremos uma olhada em uma série de quatro retornos solares para Glória. Vamos 

começar com seu retorno solar de 1989 e terminamos com o mapa de 1992. Eu não uso o 

retorno solar como uma técnica isolada de outros métodos astrológicos, mas com eles. Assim, 

enquanto interpretamos estes mapas de revolução solar, também discutiremos os trânsitos, 

as progressões secundárias e arcos solares, integrando toda a informação com o retorno solar. 

Por esta razão, vamos observar tanto o mapa de nascimento (Mapa 10) quanto o mapa do 

retorno solar (Mapa 11). O estudante deve observar como exercício, os trânsitos, a progressão 

secundária e o mapa dos arcos solares, já que os gráficos serão discutidos aqui, mas não serão 

apresentados. Falaremos do tempo quando for importante. 

 Uma das primeiras coisas que notamos no mapa de retorno solar de Glória para 1989 

é o número de planetas na 6ª casa (ver mapa de retorno solar 1989, Mapa 11). Glória não 

tem problemas de saúde neste ano apesar de estar preocupada com sua dieta e os exercícios 

rotineiros. Ela trabalhou como assistente executiva do dono de uma empresa de software e por 

fora estava começando a fazer seus trabalhos de maneira privada com assuntos relacionados 

à nova era. Durante o ano da revolução solar ela ficou muito interessada em comprar um 

restaurante de frutos do mar e ter sua própria empresa. A possibilidade de assumir este 

novo trabalho demandou um esforço tão grande que se deu através de sua relação pessoal e 

profissional com Larry. À medida que investigávamos o retorno solar, trânsitos, progressões 
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secundárias e arcos solares, podíamos ver quão importantes os relacionamentos seriam 

durante os eventos do ano.

 Glória estava vivendo com George durante 15 anos. Durante este período George teve 

numerosas aventuras amorosas. Enquanto Netuno transitava em conjunção com Vênus natal 

de Glória e em oposição a sua Lua natal, George ficou fortemente envolvido numa relação 

com uma mulher que ele recusava-se a larga-la. Glória não era feliz. Desde o retorno solar 

(mapa 11) podemos ver que Vênus na sétima casa das relações faz uma quadratura com a Lua 

na quarta casa. Há um conflito entre as necessidades íntimas de Glória e sua vida familiar. Ela 

sentiu que estava somente acalmando George e que eles não tinham realmente uma relação. 

Ele não a tratava bem e ela queria ir embora. Mas Glória não pagava aluguel e isto deu a sua 

Lua em câncer natal uma grande segurança emocional e financeira. Ela estava profundamente 

em dívida e temia ter que valer-se por si mesma. A probabilidade de um movimento difícil ou 

prolongado se mostra por Plutão na quarta casa do retorno solar. Repercussões financeiras 

poderiam estar indicadas pela quadratura de Plutão ao nodo na 8ª casa do retorno solar.

 Os trânsitos, as progressões secundárias e arcos solares que Glória teve na primavera, 

verão e outono de 1990 cobririam o resto da imagem. Os relacionamentos seriam de uma 

flutuação total durante este período. Todos os quatro planetas exteriores contatam ou Vênus 
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ou o ascendente e também havia progressões e arcos solares envolvendo Vênus. Também 

com Netuno em trânsito sobre Mercúrio, o pensamento de Glória também não poderia ser 

claro. 

 Glória conheceu Larry quando Júpiter cruzou seu Ascendente natal no meio de junho 

de 1990. Ela casou com ele quando Júpiter cruzou o Ascendente do retorno solar, no começo 

de agosto. Foi um romance relâmpago. A relação sexual era maravilhosa (Marte na 5ª casa do 

retorno solar em sextil com Vênus) e Larry afirmou ter uma grande quantidade de dinheiro 

que acabaria com a dívida de Glória. Eles planejavam comprar um negócio em conjunto e 

fariam um empréstimo de $18.000.000 para a compra de um restaurante. Também investiram 
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em duas casas em construção, uma para viver e outra para alugar. Glória sempre quis viver em 

uma cidade pequena em Nova Jersey e agora o seu sonho estava se tornando realidade.

 

 Mas nem tudo estava bem como se poderia imaginar dos trânsitos, progressões e 

arcos para Glória. Quando a Lua do arco solar de Glória entrou em Virgem em meados de 

setembro e o trânsito de Mercúrio se tornou direto, enquanto aspectava sua Lua e Vênus 

natal, Glória começou a despertar. Cheques estavam suspensos em todos os lugares. Larry 

não tinha o dinheiro que disse ter. Não somente estava quebrado, mas também usava outro 

nome. Glória confrontou Larry com suas realizações no início de outubro. Larry admitiu tudo. 

No início de novembro, Larry se mudou e Glória começou os trâmites para anulação que lhe 

foi concedida em dezembro de 1990. 

 Repare que o Sol girou até a casa cadente seguinte no retorno solar de 1990. Note 

também que ele está muito perto da cúspide da 4ª casa e que Glória pode estar nas casas 

angulares logo. Deste mapa podemos ver que há problemas com a vida familiar. Saturno, 

Urano e Netuno na 4ª casa do retorno solar indicam numerosas e às vezes difíceis mudanças 

domésticas. Glória havia deixado George, disse a Larry para ir-se e atualmente vive sozinha em 

uma casa nova que não poderia comprar e não é própria. Os construtores eram muito sérios, 

mas como Larry deixou um cheque sem fundos, ela não podia instalar-se na casa e Glória se 

viu obrigada a abandona-la o mais rapidamente possível. Ela sempre havia temido viver por 

sua conta e assumir a responsabilidade financeira por si mesma. Agora não tinha escolha. 

Tinha que procurar um apartamento. Infelizmente, ela tinha um débito ainda maior. Ela havia 

emprestado alguns mil para Larry. No entorno solar, Plutão está na 2ª casa do dinheiro, o que 

mostra uma mudança dramática em seus assuntos financeiros. Glória teve que restabelecer-

se totalmente. Ela usa cartões de crédito para conseguir sobreviver. Foi a uma loja de venda 

de móveis e comprou um lote a preço reduzido. Ela não tinha seus próprios móveis já que 

havia vivido com George por muito tempo. Ela encontrou um apartamento em um complexo 

habitacional para a terceira idade, onde se sentiu segura já que seus vizinhos estavam em casa 

a maior parte do tempo e cuidavam uns dos outros. Este foi seu primeiro ano vivendo sozinha 

e se sentia incômoda. Sempre comia fora e raramente em casa. O mal estar com o ambiente 

do lugar se vê na 4ª casa da revolução solar. Saturno, Urano e Netuno na quarta casa tendem 

a indicar inquietude. A pessoa não se sente em casa como no seu lar.

 Marte na 8ª casa mostra a possibilidade de conflitos pelos recursos compartilhados. 

Glória tinha que escrever para todos os credores e refutar todas as contas do seu esposo. 
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Afortunadamente ela nunca havia deixado cartões de crédito perto de Larry já que estavam 

em seu nome. Glória recuperou o dinheiro que deu à Larry e o empréstimo de $18.000.000 

foi aprovado. Isto é difícil de acreditar dado seu histórico de crédito, mas é verdade. O acordo 

com o restaurante não se concretizou porque o proprietário se recusou a vender devido à 

reputação de Larry.

 No retorno solar de 1991, o Sol cruzou a primeira casa. Glória tem somente a si mesma 

para confiar. Embora ela esteja saindo, não há alguém especial em sua vida. Ela descobre que 

tem a capacidade de manipular a vida por sua conta. Ela recebe um aumento substancial 
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do seu empregador o que melhora sua situação financeira e ajuda a suportar as restrições 

com as quais está vivendo. Observe a conjunção Plutão-Vênus na casa 11 da revolução solar, 

a de promoções e aumentos de salário. Ela também começa a reestruturar suas finanças 

e economizar dinheiro para voltar à pequena cidade em Nova Jersey e comprar uma casa. 

Saturno na 2ª casa do retorno solar indica a capacidade de viver com menos. Muitas vezes a 

pessoa não tem que viver com um orçamento, mas decide faze-lo para economizar dinheiro 

para poder fazer uma compra maior. Este foi o caso de Glória.

 Glória tem saído com Tom de vez em quando e descobre que ele é mentalmente 

instável. A Lua na 8ª casa do retorno solar pode indicar uma implicação emocional com alguém 

que necessita orientação. Tom tem um lado muito obscuro, que mantém oculto a maior parte 

do tempo, mas não todo o tempo. Assim que o ano começou, Glória se converteu em uma 

pessoa consciente de que “nem tudo está bem” e terminou imediatamente a relação.

 Na continuação começa a sair com Jonh, alguém possessivo e asfixiante. Glória acha 

difícil lhe dar com isto. Recordas todos os planetas da revolução solar na primeira casa? Ela 

decide contar a seu novo amigo que necessita viajar muito devido ao seu trabalho e não pode 

vê-lo todo o tempo. João chega à conclusão de que Glória trabalha para a CIA. Tendo em vista 

que isto dá à Glória a possibilidade de iludi-lo, segue com o engano a maior parte do ano 

(uma de tantas interpretações de Netuno na 1ª casa do retorno solar). Falando sobre intrigas. 

Observe que nos trânsitos de Glória Netuno e Urano estão em conjunção com seu ascendente 

e seu arco solar Vênus em quadratura com Urano natal! (Ver tabela 2) Há um forte desejo de 

liberdade acoplado a uma identidade confusa. 

 A Lua na oitava casa do retorno solar também pode indicar uma forte conexão com 

uma mulher. Neste caso a mulher é a esposa falecida de Jonh, com quem Glória começou 

a sair. Laura morreu antes de Glória a conhecesse ou ao viúvo John. Laura tinha a mesma 

estatura de Glória e Jonh lhe deu muitas roupas de Laura para que usasse. Glória escuta 

muitas histórias sobre Laura e tem muito respeito por ela. Glória recebe uma extraordinária 

ajuda monetária que Jonh recebe da administração do dinheiro de Laura. Mesmo depois de 

Glória e Jonh pararem de namorar, eles permaneceram sendo amigos. Um dia Jonh deu a 

Glória $35.000 em uma bolsa de papel. Esta é uma parte muito pequena do dinheiro poupado 

por Laura quando estava viva. Foi a habilidade no manejo do seu dinheiro que fez com que 

sua família se sentisse bem e deu a opção a Jonh de ajudar financeiramente a Glória já que ela 

desejava comprar uma casa no final do retorno solar. Glória queria ser independente (quatro 

planetas na primeira casa do retorno solar) e ela queria viver na sua própria casa. Jonh e Laura 
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ajudaram para que isso fosse possível. Observe o arco solar Vênus em quadratura com Urano e 

Urano em conjunção com Júpiter na 7ª casa natal mostrando benefícios surpresa que vem dos 

demais. Glória retornou a pequena cidade e se mudou para seu novo lar. Recebeu o dinheiro 

e comprou a casa bastante tarde no ano da revolução solar. Por esta razão, é importante olhar 

o retorno solar seguinte porque seu significado já está começando embora o retorno solar 

passado ainda esteja fazendo efeito. Um novo retorno solar pode ser significativo até três 

meses antes do seu aniversário e um retorno solar passado pode durar até três meses após 

seu aniversário.

 O apoio financeiro que ela recebeu de Jonh e Laura se mostra por Plutão na oitava 

casa, das finanças compartilhadas e por Júpiter na sétima casa. Júpiter na sétima casa 

indica: “pede e receberás”. Este é um momento em que você pode se beneficiar direta ou 

indiretamente através de outra pessoa. Glória se beneficia da generosidade de outra pessoa. 

Ela não poderia ter comprado a casa sem um capital adicional.

 Júpiter na sétima casa também indica que as relações estavam melhorando. Depois 

das tentativas de Glória com George, o desastre com Larry, as dificuldades com Tom e a asfixia 

de Jonh, ela se encontrou com alguém novo que se mostrou muito amável com ela. Depois de 

um período de tempo ela o convidou para mudar-se para sua casa nova e viver com ela. Esta 

relação teve um efeito maravilhoso sobre Glória. Deixou de comer fora, se converteu em dona 
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de casa e começou a cozinhar e se divertir novamente.

 Agora o Sol está em conjunção com o Meio do céu e Glória tem a opção de eleger 

um novo destino para si mesmo. Ela está começando uma nova vida com uma nova casa e 

companheiro. Ela também quer mudar de trabalho durante o ano e é provável que o faça com 

Urano e Netuno na 10ª casa da revolução solar. Seu atual empregador é errático e inconstante. 

 A Lua na 9ª casa indica que Glória está reavaliando suas crenças sobre os 

relacionamentos. Ela terá que por os pés sobre a terra para fazer esta relação funcionar. Não 

se podem estabelecer crenças fazendo castelos no céu, mas trabalhando em um nível de 

prática cotidiana. Consistência e estabilidade nas relações são importantes porque a Lua está 

em sextil com Vênus conjunção Saturno.

Conclusão:

 Os mapas de retorno solar são como mapas natais temporais e são fáceis de ler. 

Os posicionamentos devem ser interpretados de forma direta que sejam consistentes com 

métodos astrológicos comumente. Com mapas fáceis de entender como os apresentados 

aqui, faõ o questionamento do porque mapas de retorno solar não são mapas mais populares. 

Porque não são ao menos tão populares como as progressões secundárias e os trânsitos?


