
REVOLUÇÃO SOLAR DE T. R. 
 

EM xx/xx/2014 EM .... 
 
 
A Revolução Solar é um mapa anual, que traz as principais tendências do 
período de 12 meses, que compreende o aniversário da pessoa até o ano 
seguinte.  
 
Ela é determinada pelo momento em que o Sol, a cada ano, se encontra 
exatamente no mesmo grau, em que se encontrava quando a pessoa nasceu. 
Por essa razão, nem sempre acontece na mesma data do nascimento, pois o 
Sol entra num determinado signo em dias diferentes a cada ano.  
 
A RS aconteceu no dia 08/09, às 19 horas, pois foi neste momento que o Sol 
se colocou exatamente no mesmo grau de seu nascimento. A análise da RS é 
feita sempre comparativamente com o mapa astral natal. 
 
 
POSIÇÕES DAS CASAS NO MAPA NATAL: 
 
CASA I –ASCENDENTE - PERSONALIDADE EXTERIOR – EM PEIXES 
CASA II –SEGURANÇA MATERIAL – EM ÁRIES 
CASA III- A MENTE, O INTELECTO – EM TOURO 
CASA IV- AS RAIZES, A FAMILIA, A AÇÃO EMOCIONAL NO LAR – EM 
GÊMEOS 
CASA V- AFETIVIDADE, PRAZERES, FILHOS, CRIATIVIDADE – EM 
CÂNCER 
CASA VI- SAUDE, TRABALHO – EM LEÃO  
CASA VII-PARCERIAS AFETIVAS OU DE NEGÓCIOS – EM VIRGEM 
CASA VIII-SEGURANÇA EMOCIONAL, TRANSFORMAÇÕES – EM LIBRA  
CASA IX- CONHECIMENTO, VALORES ESPIRITUAIS – EM ESCORPIÃO 
CASA X-CARREIRA PROFISSIONAL, STATUS PUBLICO – EM SAGITÁRIO  
CASA XI- AMIZADES, PLANOS E PROJETOS DE VIDA – EM CAPRICÓRNIO 
CASA XII-O INCONSCIENTE, APRENDIZAGEM EMOCIONAL – EM 
AQUÁRIO  
 
POSIÇÕES DAS CASAS NO MAPA ANUAL ( REVOLUÇÃO SOLAR) : 
 
CASA I –ÁRIES  
CASA II –TOURO 
CASA III –GÊMEOS 
 CASA IV- CÂNCER 
CASA V-  LEÃO 
CASA VI-VIRGEM 
CASA VII-LIBRA 
CASA VIII-ESCORPIÃO 
CASA IX-SAGITÁRIO 
CASA X-CAPRICÓRNIO 
CASA XI-AQUÁRIO 



CASA XII-PEIXES 
 
 
 
 
O SEU ASCENDENTE ANUAL ENCONTRA-SE NO SIGNO DE ÁRIES. 
 
Esta colocação torna a pessoa mais independente, mas também mais 
imprudente do que antes. Esta orientação inclina, com freqüência, aos gestos 
impulsivos, às iniciativas um tanto improvisadas, às decisões prematuras e 
indica pouca paciência.  
 
É, muitas vezes encontrada durante o ano em que a pessoa se estabelece por 
sua própria conta ou em que se liberta de uma dependência qualquer (como 
por exemplo, a liquidação de uma divida). 
 
É, geralmente, o indício do começo de uma vida nova, a promessa de 
modificação, que marca o ponto de partida de uma nova evolução. Esta 
posição aumenta a energia e pressagia frequentemente o surgimento de uma 
nova circunstância que ajuda a sair do meio inicial (social ou intelectual).  
É o sinal da renovação na existência.  
 
 
LUA EM LIBRA 
 
A Lua em sua Revolução Solar está no signo de Libra. 
Favorável às relações sociais e afetivas, mas que podem ser comprometidas 
pela indecisão libriana. Daí decorre o risco de perturbação nas parcerias 
sentimentais, nas associações ou  colaborações. 
 
 
INDICAÇÕES FORNECIDAS PELAS SOBREPOSIÇÕES DAS CASAS DO 
MAPA ANUAL E DO MAPA NATAL 
 
 
CASA UM ANUAL NA CASA DOIS NATAL 
Anuncia que o interesse principal do ano se situa nos ganhos e nas finanças e 
essa questão deve ser examinada antes de todas as outras.  
 
CASA DOIS ANUAL NA CASA TRÊS NATAL 
Prenuncia ganhos dependentes dos, ou ligados aos deslocamentos, escritos, 
irmãos, irmãs, assim como os ganhos provenientes de ocupações intelectuais. 
 
CASA TRÊS ANUAL NA CASA QUATRO NATAL 
Corresponde, frequentemente, à mudança de domicílio ou questões ligadas a 
imóveis, como venda, ou herança. Devem ser procuradas aqui as causas dos 
deslocamentos e das viagens indicadas na Revolução Solar. 
 



CASA QUATRO ANUAL NA CASA CINCO NATAL 
Tende a ser uma sobreposição favorável para todas as pessoas que habitam o 
seu lar. Pode ainda indicar a geração de uma criança. Se aumentar a família, 
estiver nos planos, este ano estará amplamente favorável para concretizar este 
objetivo. 
 
 
CASA CINCO ANUAL NA CASA SEIS NATAL 
Há probabilidade de atração sentimental ou sexual por alguém socialmente 
subalterno, já que a casa cinco se refere ao amor e a afetividade. Já a sexta 
casa rege os servidores, os empregados. Pode também trazer preocupações 
com a saúde de alguma criança de seu meio de convívio. 
 
 
CASA SEIS ANUAL NA CASA SETE NATAL 
Não é uma boa sobreposição para as associações, os contratos e os 
processos. É necessário evitar começar processos e ser muito prudente na 
assinatura de contratos durante o ano marcado por essa sobreposição, pois ela 
pode predispor à ocorrência de erros ou omissões lamentáveis. 
 
 
CASA SETE ANUAL NA CASA OITO NATAL 
Diz respeito aos resultados favoráveis envolvendo ganhos de dinheiro advindo 
de outras pessoas. Denota contratos referentes a dinheiro capitalizado (compra 
ou venda de ações, rendimentos, etc).  
 
CASA OITO ANUAL NA CASA NOVE NATAL 
Considerando-se que a nona casa é a da religião ou das concepções 
filosóficas, essa sobreposição pode ser interpretada como uma grande 
evolução das concepções, que compreendem a morte de certas crenças ou 
conceitos. 
 
CASA NOVE ANUAL NA CASA DEZ NATAL 
Facilita as mudanças de situação, o progresso e aumenta a ambição. Com 
certa freqüência esta sobreposição leva às homenagens ou às recompensas 
por alguma atividade intelectual – distinções tais como aceitação acadêmica e 
prêmios literários ou científicos. É, portanto, um ano favorável para dedicar-se 
ao crescimento na carreira profissional. 
 
CASA DEZ ANUAL NA CASA ONZE NATAL 
Indica uma situação dependente, pelo menos em parte, dos amigos e das 
relações sociais. Em geral, trata-se de um indicio da realização de seus 
projetos e aspirações no decorrer do ano. Algumas vezes essa configuração 
leva a viver e a trabalhar mais no futuro que no presente, bem como a sacrificar 
o imediato por uma causa distante. 
 
 
CASA ONZE ANUAL NA CASA DOZE NATAL 
Pressagia algumas confusões com amigos. Tende a contrariar, pelo menos 
momentaneamente, os projetos e as esperanças por aborrecimentos 



geralmente imprevisíveis e cujas causas são difíceis de perceber 
antecipadamente, visto que a casa doze se refere ao que está oculto. 
 
 
CASA DOZE ANUAL NA CASA UM NATAL 
É geralmente indicio de preocupações e descontentamento no que diz respeito 
à sua afirmação diante do mundo. Ainda assim, essa sobreposição tende a 
favorecer os estudos ocultistas. 
 
 
INDICAÇÕES FORNECIDAS PELAS POSIÇÕES PLANETÁRIAS 
 
 
SOL NA CASA SEIS 
Não é uma posição favorável para a vitalidade bem como para a área da vida 
governada pelo Sol na Revolução Solar, que no seu caso é a casa cinco, 
relacionada com a afetividade e com a expressão do seu poder criativo. As 
questões relacionadas a esta casa exigirão uma forte aplicação de sua energia 
para que sejam solucionadas de forma positiva. 
 
LUA NA CASA SETE 
Período propício ao casamento, às associações e aos contratos. Marca o 
auxilio proveniente de mulheres. Nos temas femininos esta posição favorece a 
concepção.  
 
MERCÚRIO NA CASA SEIS 
Tende a acentuar a atividade mental e intelectual no que se refere ao trabalho.  
Você estará mais comunicativo e com facilidade para expressar idéias e 
projetos, o que pode ajudá-lo a crescer e alcançar novas posições no ambiente 
profissional. 
 
VÊNUS NA CASA SETE 
É um bom indicio para a felicidade conjugal. Esta posição é observada muitas 
vezes no ano da Revolução Solar em que ocorre casamento e sociedades. 
 
 
MARTE NA CASA CINCO 
Aconselha que se evite o jogo e as especulações financeiras, Afligido por 
Saturno é desfavorável às relações com as pessoas do sexo oposto, pois 
aquele planeta inibe, restringe a energia de Marte, que normalmente incitaria a 
iniciativas e a coragem para arriscar-se.  
 
JÚPITER NA CASA QUATRO 
Favorece esta área da vida, que diz respeito ao lar e a família e geralmente 
promete um bom acontecimento durante o último trimestre do ano, a partir do 
momento do aniversário. 
 
 
 
SATURNO NA CASA OITO 



Na maioria das vezes, esta configuração indica as dívidas que tornam você 
preocupada, bem como a baixa dos rendimentos. Em geral, indica aumento de 
responsabilidade e ter de ocupar-se mais em administrar o dinheiro alheio do 
que seus próprios rendimentos. 
 
 
URANO NA CASA UM 
Pressagia imprevistos, mudanças e revoluções na vida. Você estará propensa 
a mudar a forma como afirmava sua individualidade diante do mundo e isto 
pode gerar rupturas com pessoas ou situações vigentes até então. 
 
 
NETUNO NA CASA DOZE 
Esta posição tende a enfraquecer a saúde, através de preocupações, 
inquietações ou depressão nervosa. Mas, favorece o desenvolvimento do 
psiquismo e tudo o que diz respeito às questões espirituais. 
 
 
PLUTÃO NA CASA DEZ 
Predispõe a uma grande atividade, geralmente exercida em vários domínios. 
Tende a aumentar a ambição, amplia o desejo de exercer o poder e é indício 
de revolução na carreira, pois lhe concede forte energia para dar vida a um 
novo negócio.  
 
 
 
INDICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ASPECTOS PLANETÁRIOS 
 
 
 
SOL SEXTIL JÚPITER 
Os aspectos harmoniosos entre estes dois tendem a trazer boa sorte, 
generosidade e benevolência. 
 
LUA CONJUNÇÃO VÊNUS 
É um aspecto que traz uma maior sensibilidade para tudo que é belo e 
harmonioso. Tende a aumentar a popularidade, pois o desejo de estreitar os 
relacionamentos e ser preenchida pelo afeto, se amplia. 
 
LUA TRÍGONO NETUNO 
Esta é uma combinação extremamente sensível, que dá receptividade aos 
níveis mais altos de inspiração. Geralmente resulta em experiências místicas 
ou psíquicas.  
 
MERCURIO OPOSIÇÃO ASCENDENTE 
Você tenderá a abordar a vida de modo intelectual e comunicativo. As 
atividades mentais serão uma maneira importante de manifestar sua 
individualidade. 
 
 



MARTE TRIGONO URANO 
Este aspecto torna possível canalizar e aplicar o poder de Marte em direções 
progressivas e inventivas, mas o equilíbrio entre estas duas energias é 
delicado. 
 
MARTE QUADRATURA SATURNO 
Esta ligação tende a trazer dificuldade para alcançar suas metas. Trabalho 
árduo será necessário para realizar ambições e desconfiança ou a duvida 
sobre si mesma terá de ser superada. 
 
JÚPITER QUADRATURA URANO 
Insatisfação e indisciplina terão de ser controladas, pois a energia expansiva de 
Júpiter amplia a rebeldia uraniana. 
 
JÚPITER OPOSIÇÃO PLUTÃO 
Intolerância e busca exagerada de auto-gratificação são os principais 
problemas trazidos por este contato. 
 
 
URANO QUADRATURA PLUTÃO 
O desafio aqui é manter sob controle duas poderosas energias, que trazem um 
desejo de mudanças e transformações radicais da vida.  


