Guia para as Previsões Astrodamus

Manual do Relatório Astrodamus
Translated from English by Vera Rodrigues

Agradecemos a sua escolha pelas Previsões Astrodamus. Neste manual revelamos como se
interpreta este Relatório para que se possa entender a linguagem específica Astrodamus.
Saiba que o Relatório é gerado com um software que foi originalmente programado em
Húngaro. Os textos foram posteriormente traduzidos de Húngaro para Inglês, mas
frequentemente de forma errónea… Esperamos que isso não seja um incómodo e que
encontre segurança na medida em que a técnica usada tenha mais importância.
Quando Astrodamus™ foi lançado no ano 2000, os relatórios deste programa eram testados
em perto de 2000 horóscopos (desde aí pereceram 537 pessoas, 1270 ainda eram vivas em
2003), dando os seguintes índices de exactidão:
Features tested (Características testadas)

Accuracy
Exactidão

Annual analysis (maximum deviation +/- 2 weeks)
Análise anual (desvio máximo +/- 2 semanas)

95%

Daily analysis (maximum deviation +/- 1 day)
Análise diária (desvio máximo +/- 1 dia)

85%

Personality description
Descrição da personalidade

80%

Forecasting lucky/unlucky periods
Prognosticando tempos felizes/menos felizes

75%

Financial situation in different life stages
Situação financeira em diferentes estágios de vida

70%

Delineation of overall health and propensity to illness
Delinear geral da saúde e propensão para a doença

70%

Number of marriages/partner relationships
Número de casamentos/uniões de facto

67% - 90%

Sign of the partner
Signo do parceiro

85%

Personality traits of the partner
Traços de personalidade do parceiro

80%

Quality of relationship(s) and turbulent factors if present
Qualidade da(s) relação(ões) e sinais de turbulência, se presentes

85%

Outstanding life events
Acontecimentos de vida extraordinários

85%

De facto, pela nossa experiência, sabemos o quão exacto o programa Astrodamus™ e as suas
previsões são de facto, assustadoramente exactos!
De acordo com a sua escolha, o Relatório pode incluir um ou mais dos seguintes items:
 O mapa natal com as Estrelas Fixas e uma grelha de aspectos detalhada
 A Análise Básica do mapa natal (Basic Analysis)
 A Análise Anual e/ou Diária para um certo período (Annual or Basic Analysis)
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CHART WHEEL (MAPA ASTRAL)
O seu Mapa Astral contém uma grelha detalhada de aspectos onde podem encontrar os
seguintes símbolos:
 um pequeno triângulo a negro no canto superior esquerdo do aspecto; e
 uma segunda caixa à volta do aspecto
Exemplo:
Este pequeno triângulo a negro indica aspectos aplicativos (o aspecto está
quase a ficar exacto, a orbe vai ficando cada vez mais pequena). Se não estiver
nenhum triângulo no canto, o aspecto é separativo.
Uma caixa dupla rodeando um aspecto significa um aspecto que está “a
chegar” (o planeta mais rápido está a ir ao encontro do mais lento). Se só
houver uma caixa rodeando o aspecto, o aspecto está “a partir” (o planeta
mais rápido está a afastar-se do planeta mais lento)
No último anel do mapa pode verificar quais as Estrelas Fixas que estão conjuntas a qualquer
ponto ou planeta.

ANÁLISE BÁSICA
A Basic Analysis (Análise Básica) do mapa natal descreve quarto diferentes tópicos:





basic analysis (análise básica)
propensity to illness or accidents (propensão para a doença ou acidentes)
data pertaining to spouse/partner (informação relacionada com o parceiro/conjugue)
financial situation (situação financeira)

O first topic (primeiro tópico) é a basic analysis (análise básica) que, resumidamente,
delineia o Ascendente e o conjuga com o signo Solar.
Por exemplo:
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Segue-se o delinear dos seguintes subtópicos, de a) a f); (é possível que nem todos os
subtópicos sejam listados, depende do mapa natal)
A) Play an important role in his/her life (assume um papel importante na sua vida):
esta secção descreve acontecimentos de vida que desempenham um papel muito
importante no percurso de vida, para o bem ou para o mal.
Exemplo 1: quando lê as palavras “work, illness” (trabalho, doença) nesta secção, isso pode
significar que o trabalho é a prioridade principal na sua vida, que quer bons colaboradores e
até que pode ser um viciado em trabalho. A saúde é importante para si também. Pode,
possivelmente, trabalhar na área médica ou da cura. O trabalho e a saúde podem estar
interrelacionados.
Exemplo 2: quando os temas “death/divorce, finances” (morte/divórcio, finanças) são
listados, pode indicar medo da morte, despedida ou separação. A morte e a separação são
um tema na sua vida. Assuntos financeiros podem estar presentes também. Legados por
morte e finanças podem ter uma interligação constante na sua vida.

B) Dominant over the following persons (Dominância por parte das seguintes
pessoas): quando encontra esta secção no seu relatório, isso quer dizer que o
Astrodamus encontrou indicações de que algumas pessoas têm um grande impacto na

sua vida, de uma maneira ou de outra.
Exemplo: quando as palavras “friends, father-in-law, mother-in-law” (amigos,
padrinho ou madrinha) são listadas, isso quer dizer que estas pessoas vão influenciar
a sua vida de forma grandiosa.
C) Connections (Conecções): esta parte relata todas as suas “conecções” ou “relações” e
pessoas que pode conhecer durante a sua vida. Relações harmoniosas são listadas a
verde, relações menos favoráveis são listadas a vermelho. Leia as frases da esquerda
para a direita e da direita para a esquerda e combine os seus significados. Referimo-nos
à Adenda “Esferas da Vida” na qual pode encontrar as palavras que são usadas e os seus
significados. Por favor, leia esta Agenda com atenção antes de saltar para qualquer
conclusão!
Nota: as palavras “negatively related” (negativamente relacionado)
significam “não gostar”. As palavras “positively related” (positivamente
relacionado) significam “gostar”.
Exemplo 1: a frase a vermelho ‘Parent negatively related to abroad or
legal matter’ (‘Pai negativamente relacionado com assunto legal ou
estrangeiro’) pode significar o seguinte:
*os meus pais não gostam do meu envolvimento com transacções ou
assuntos relacionados com o estrangeiro
*eu não gosto do envolvimento dos meus pais em transa cções ou
assuntos no estrangeiro
*eu não gosto dos assuntos legais dos meus pais
*os meus pais não gostam do meu envolvimento em matérias de leis
*etc…
Exemplo 2: o que é que quer dizer quando lê a seguinte frase a
vermelho: ‘Child, negatively related to work or illness’ (‘Filho, amor
negativamente relacionado com trabalho ou doença’ )? Estas são
algumas das possibilidades:
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*eu não gosto do trabalho do meu filho, por uma qualquer razão
*o meu filho não gosta do meu trabalho, por exemplo, porque não tenho
tempo suficiente para estar com ele
*eu não gosto da doença do meu filho, que me preocupa
*eu não gosto do trabalho do parceiro do meu filho (a palavra “amor”
como descrita na Adenda “Esferas da Vida” está relacionada com
qualquer pessoa de quem gostamos)

D) Gambling not advised (Não é aconselhado o jogo): se o seu mapa natal não promete
muita sorte nas apostas e nos jogos, esta frase será listada.
E) No possibility of sexual preversion (Impossibilidade de preversão sexual): tenha
cuidado quando aparecer esta frase porque só 238 casos foram analisados pelo
Astrodamus. Estatisticamente, não é significante neste caso.
F) No possibility of correction facility or mental institute (Impossibilidade de
frequentar casa de correcção ou instituição psiquiátrica): também aqui, tenha
cuidado porque apenas 770 casos foram analisados pelo Astrodamus. Não leve a frase
como sentença.
O second topic (segundo tópico) da análise básica é propensity to illness or accidents
(propensão para a doença ou acidentes ). Palavras e frases a vermelho indicam problemas de
saúde. A propensão para a doença ou acidentes refere-se a toda a vida. Mesmo que não tenha
queixas hoje, isso não quer dizer que não posso vir a desenvolver complicações mais tarde.
Também são indicados os pequenos acidentes.
O third topic (terceiro tópico) lista data pertaining to spouse/partner (informação
relacionada ao esposo/parceiro).
Segue-se o delinear dos seguintes subtópicos, de a) a e); (é possível que nem todos os
subtópicos sejam listados, depende do mapa natal):
A) Possibility of one marriage (cohabitation) only (xx%) (Possibilidade de
um casamento (ou coabitação) apenas (xx %)): Astrodamus dir-lhe-á se
poderá haver mais do que um casamento ou uma forte comunhão com o seu
parceiro. O seu parceiro não será apenas a sua esposa ou esposo, como
poderá ser uma relação íntima que tenha.
Assim, o casamento NÃO É um critério do Astrodamus!
Para além disso, é possível que o Astrodamus indique uma “early, hasty
relationship” (relação precoce e rápida) no Relatório, bem como uma “late,
relationship marriage” (possível relação tardia). Pode parecer contraditório
mas não é! Caso tenha lido informação “contraditória” no Relatório, na prática
Astrodamus irá indicar que terá mais do que uma (profunda) relação ou
casamento na sua vida e que toda a relação terá as suas características
específicas, como listado, uma será uma relação precoce e rápida, a outra virá
tardiamente na vida. Lembre-se que o Relatório descreve toda a sua vida!
Quando o Astrodamus lhe diz que “the number of marriages, (cohabitation)
cannot be determined” (o número de casamentos, (coabitações) não pode ser
determinado) e lista alguns eventos no Relatório que apontam para o casamento,
então um casamento poderá ocorrer. Os textos devem ser lidos como um todo.
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B) The partner(s) probable sun or asc. Sign(s) (O mais provável signo solar ou
ascendente do(s) parceiro(s)): aqui pode ler qual é o possível ascendente ou signo
solar do parceiro (o parceiro é aquele para o qual se sente atraída e não
necessariamente o esposo ou a esposa).
C) Quality of relationship(s) (Qualidade da(s) relação(ões)): um texto a vermelho
indica desarmónicas ou não-favoráveis influências. Também aqui, Astrodamus
descreve a qualidade das suas relações durante toda a sua vida.
D) The following events will cause friction in relationship(s) (Os seguintes
acontecimentos vão causar fricção na(s) relação(ões)): Aqui poderá ler todos os
tópicos e temas que podem causar fricção em todas as suas relações íntimas.
E) The time when spouses first met (A altura em que os esposos se conhecem
(considerando que todas os casamentos foram baseados no amor)) between
(entre): Aqui, Astrodamus lista a data em que é mais provável que vá encontrar
um parceiro.
O fourth topic (quarto tópico) descreve a sua financial situation (situação financeira).
Astrodamus lista diferentes faixas etárias com a respectiva situação financeira no geral.
Períodos que não apareçam significa que a sua situação financeira não vai mudar drasticamente
nessas alturas.

ANNUAL AND/OR DAILY ANALYSIS (ANÁLISE ANUAL E/OU
DIÁRIA)
A Análise Anual lista eventos que vão acontecer com alguma margem de erro (+/ - 2 semanas).
É interpolada com a Análise Diária que lista os eventos para um certo dia (+/ - 1 dia).
Se os acontecimentos aparecem na Análise Diária mas não consegue encontrar os mesmos
acontecimentos na Análise Anual, então é improvável que o acontecimento aconteça!
Exemplo: quando na Análise Diária se lê que poderá perder o seu emprego, mas não consegue
encontrar esse evento na Análise Anual, então é improvável que perca o seu emprego!
Se está a pensar em casar e na Análise Anual aparece “importante life event” (acontecimento
de vida importante) ou “change related to love” (mudança relacionada com o amor), então é
bem provável que se case durante esse período de tempo.
A “Análise Anual” está sempre primeiro que a “Análise Diária”!
A Análise Anual é baseada nas direcções primárias. A qualidade do acontecimento é indicada
pela palavra favorable (favorável), a verde, ou a palavra unfavorable (desfavorável), a vermelho.
Quando aparece um evento na Análise Anual a verde, e o mesmo evento aparece na Análise
Diária a vermelho, isso significa que o acontecimento será à mesma positivo (no final).
Quando a Análise Anual lista um evento a vermelho e o mesmo evento aparece na Análise
Diária a verde, aí será improvável que o acontecimento tenha um fim positivo.
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Example (Exemplo):
Block 1 (Bloco 1)
(public) assault affecting life style; end of job; illness of parents
vocation/success; immediate family : » important change – with positive
final result – connected with love
[(público) assalto afectando o estilo de vida; fim de emprego; doença dos pais
vocação/ sucesso; família próxima : » mudança importante – com resultado
final positivo – relacionado com o amor]
unfavorable real-estate transaction or move; losses; problem with family
immediate family, accident/damage : » important change – with positive
final result – connected with luck
[transacção imobiliária desfavorável; perdas; problema com família
família próxima, acidente/ dano: » mudança importante – com resultado final
positivo – relacionado com a sorte]
Block 2 (Bloco 2)
(público) assalto afectando o estilo de vida; fim do emprego; doença dos
pais
vocation/success; immediate family : » important change – with positive
final result – connected with love
unfavourable real-estate transaction or move; losses; problem with family
immediate family, accident/damage : » important change – with positive
final result – connected with luck
[(público) assalto afectando o estilo de vida; fim do emprego; doença dos pais
vocação/sucesso; família próxima: » mudança importante – com resultado
final positive – relacionado com amor
transacção imobiliária desfavorável; perdas; problema com família
família próxima, acidente/dano:» mudança importante – com resultado final
positivo – relacionado com a sorte]
Todos os blocos devem ser lidos em todas as direcções: da esquerda para a direita e da
direita para a esquerda, de cima para baixo e o contrário. Leia e conjugue as frases em
todas as direcções.

O significado das palavras (palavras-chave) podem ser lidos na Adenda “Esferas da
Vida”.
No exemplo em cima, os blocos descrevem a morte do pai de Mozart a 28 de Maio de
1787. No exemplo, encontramos a direcção primária do Sol em quadratura ao Sol natal
de Mozart - e a direcção primária do Sol inconjunto com o seu Meio-do-Céu natal.
Outro exemplo pela nossa própria experiência:
Block 1 (Bloco 1)
favorable change related to self
love, child, work, illness :» favorable change - with obstacles connected with obligation
favorable change with marriage or partnership
love, sex/rarely childbirth :» favorable change - with obstacles - connected
with work
[mudança favorável relacionada com o próprio
amor, criança, trabalho, doença: » mudança favorável – com obstáculos –
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relacionada com obrigações
mudança favorável em casamento ou relacionamento
amor, sexo/ raramente o nascimento de uma criança: » mudança favorável –
com obstáculos – relacionada com trabalho]
Block 2 (Bloco 2)
events determining long term tendencies
love, child, work illness : » important change - with obstacles

[Acontecimentos determinando tendências a longo prazo
Amor, crianças, doença profissional: » mudança importante – com
obstáculos]
O que aconteceu? Este cliente conheceu a sua esposa na altura (mas ela ainda era casada com
outra pessoa naquele momento).
Acontecimentos da vida podem ser listados de duas maneiras diferentes (como o caso de Mozart
acima):
1. O evento é listado apenas uma vez num determinado período de tempo
2. O evento é listado mais do que uma vez (eventualmente em diferentes períodos de
tempo), o que significa que o acontecimento irá surgir em diferentes fases da vida ou irá
acontecer durante todo esse tempo:
Exemplo: Imagine que há dois blocos diferentes que descrevem o mesmo
evento e o primeiro bloco começa em Abril e termina em Dezembro, e o
segundo bloco começa em Julho e termina em Fevereiro do ano seguinte. Isto
significa que o acontecimento terá probabilidade de acontecer entre Abril e
Junho (o período de tempo existente entre os dois blocos), e que o
acontecimento irá certamente começar a manifestar-se a partir de Junho.
A partir do momento que ler um bloco, pode começar a combiná-lo com todos os blocos da
Annual Analysis (Análise Anual).
Se um determinado evento é listado em diferentes período de tempo, tanto favorável como
como desfavorável, então os efeitos desarmoniosos serão menores, MAS APENAS durante o
período de tempo que existe entre um bloco e outro!! Por isso, é muito importante que olhe
sempre para os períodos de tempo indicados para os acontecimentos.
IMPORTANTE: previsões só estarão correctas se a sua data e hora de nascimento estiverem
certas ao minute! (È essa a única desvantagem das direcções primárias: se a sua hora de
nascimento estiver errada por 4 minutos, a previsão poderá estar com um ano de discrepância ou
poderá mesmo nem se manifestar!!)
A Daily Analysis (Análise Diária) deverá ser lida da mesma maneira que a Análise Anual.
IMPORTANTE: Lembre-se, eventos só irão acontecer quando eles também aparecem na
Análise Anual!

Exemplo:
favorable change with job or illness
distant relatives, illness : >> favorable change - with positive final
results - connected with accident/damage
resolution of problems
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accident/damage, isolation :>> favorable change - with positive final
result - connected with immediate family

[mudança favorável em emprego ou doença
familiares distantes, doença: » mudança favorável – com resultados finais
positivos – relacionada com acidente/ dano
resolução de problemas
acidente/dano, isolamento: » mudança favorável – com resultados finais
positivos – relacionada com a família imediata]
O que aconteceu? Este cliente teve medo de perder o seu emprego e assinou outro contrato
Pela Daily Analysis (Análise Diária), pode encontrar também o seu biorritmo. No entanto, não
leve esta técnica muito seriamente. A nossa experiência provou que este método não é sempre
fiável.
Não negligencie os cabeçalhos “effects” (efeito) e “daily analysis” (análise diária) no Relatório
da Daily Analysis.
Em “effects” poderá encontrar uma lista de tópicos que poderão trazer complicações (a
vermelho) ou que são favoráveis (a verde). Também são listados os efeitos que acontecerão em
conjunto com outras pessoas.
Tenha um olho atento nestes “effects” quando ler os excertos diários, porque eles são realmente
importantes!
Em daily analysis (análise diária) poderá ver quão bom será o seu dia no que respeita a assuntos
financeiros e capacidades de comunicação (negociações e comunicação). Como sempre, um
texto a verde irá mostrar influências favoráveis, textos a vermelho indicam desafios.

8

Guia para as Previsões Astrodamus

Adenda “Esferas da Vida”
De acordo com configurações astrológicas específicas, Astrodamus usa palavras-chave
para descrever o acontecimento na Annual Analysis (Análise Anual) e na Daily Analysis
(Análise Diária). As palavras-chave têm um significado específico que poderá encontrar
abaixo:
Accident /Damage
(Acidente/Dano)

Não pense que esta palavra-chave queira sempre dizer
desastres ou acidentes severos, apesar de estes poderem
acontecer. Na maioria das vezes, pode indicar que se
escapa a um desastre ou acidente. Seja mais cauteloso
durante este período de tempo. Cirurgias também podem
ser uma indicação desta palavra-chave, assim como
acidentes de trabalho. Pessoas que trabalhem na área da
saúde, enfermeiros, paramédicos, etc, também se podem
deparar com esta palavra-chave numa altura em que vão
cuidar de vítimas com ferimentos graves.
Numa pequena percentagem de casos, esta palavra-chave
pode ser encontrada na Annual ou Daily Analysis (Análise
Anual ou Diária), indicando a nóticia de uma morte,
especialmente quando o falecido tem um laço emocional
pouco profundo consigo (veja também a palavra-chave
death, separation (morte, separação))..
Se na escala, o dano for de 3 ou menor, então será apenas
um pequeno acidente. Acima de 3, pode indicar desastres,
acidentes ou doenças que requerem diferentes
acompanhamentos médicos.
Aos acontecimentos que aparecem sob a palavra “damage”
(dano), o Astrodamus refere-se a um acontecimento em que
irão haver despesas financeiras e em que algo terá que ser
restaurado para o seu estado inicial. Exemplos de
“damage” (dano) são multas, acidentes com bocas de
incêndio e suas consequências, roubos, danos com o
carro… Custos de manutenção também estão incluídos
nesta palavra-chave (pinturas no quarto, por exemplo)

Addiction
(Vício)

Qualquer caso de vício ou abuso (e comportamento de
vício) é indicado por esta palavra-chave que quase só
aparece na Daily Analysis (Análise Diária) periodicamente
durante um longo período.

Administration
(Administração)

O mesmo tipo de acontecimentos que são listados
através da palavra-chave Authority (Autoridade) são
indicados por esta palavra-chave (com a diferença de
que aqui não há ligação ao seu chefe).
Administration (Administração) tem a ver com o seu
trabalho oficial, preenchimento de reclamações,
trabalho diário administrativo, etc.
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Art
(Arte)

Esta palavra-chave indica qualquer tipo de arte (não
necessariamente arte profissional). Acontece que este tipo de
acontecimentos também podem aparecer através das
palavras-chave “public appearance” (aparição pública) ou
“vocation/success” (vocação/sucesso)

Authority
(Autoridade)

Esta palavra-chave inclui tudo o que estiver relacionado
com o governo, tais como autoridades fiscais, alfândega,
sistema judicial, polícia ou quartéis de bombeiros e,
ocasionalmente, qualquer supervisor ou superior
hierárquico ou o seu chefe. Pode indicar qualquer pessoa
que use uma farda.

Change related to illness
(Mudança relacionada
com doença)

Se a mudança aparecer como favorable (favorável), é
indicação do fim de alguma doença. Se a mudança aparecer
como unfavorable (desfavorável), isso indica o começo de
alguma doença.

Child
(Criança)

Esta palavra-chave refere-se a qualquer criança; pode ser o
seu filho, ou um neto, independentemente da idade que
tenha! Pode indicar o filho de outra pessoa também.
O nascimento de um filho ou de um neto ou de um bebé
muito próximo, é indicado por esta palavra-chave também.
Se o acontecimento aparece com a palavra unfavorable
(desfavorável), e você é a mãe ou está grávida, podem
acontecer alguma complicações (menores) durante a
gravidez ou a infância

Child gynecology
Problem
(Problema ginecológico
em criança)

Qualquer problema relacionado com os órgãos
reprodutores de uma criança menor que 14 anos. A
Enurese também aparece através desta palavra assim
como possibilidade de sofrer abuso sexual.

Childhood Joys
(Divertimentos da infância)

Esta palavra-chave está relacionada com jogos, desporto,
sorte, interesse amoroso, namoricos jovens, e tudo o que
fizer uma criança (ou um adulto) feliz.

Communication
(Comunicação)

Esta palavra-chave indica informação que receba de
qualquer fonte, através de correspondência, negociações ou
noticias dos media.

Contract
(Contrato)

Não é necessariamente indicação de contrato escrito, é
mais do que isso. Basicamente, todos os acordos devem
ser
vistos
como
“contratos”.
Unfavorable
(desfavorável) aponta para acordos desfavoráveis, pelo
que o melhor é não emprestar dinheiro, não assinar
nenhum contrato e não negociar com a polícia depois de
o terem mandado parar por ter violado as regras de
trânsito…

Damages (Danos)

Veja Accidents/Damages (Acidentes/Danos)
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Death/separation/divorce
(Morte/separação/divórcio)

O aborto também é significante desta palavra-chave, bem
como a morte de uma criança ou bebé. A palavra-chave
death (morte) pode ser uma marca de peso na sua vida. Se
na escala, o número que aparece é inferior a 6, pode ser
indicativo de uma emergência que põe em risco a vida,
especialmente se esta palavra aparecer junta com as
palavras accident (acidente) ou surgery (cirurgia).
Tentativas de suicídio falhadas surgem acompanhadas da
palavra favorable (favorável).
Na maioria dos casos, no entanto, Astrodamus usa esta
palavra-chave quando a situação se refere exactamente a
separação ou divórcio.

Delay
(Atraso)

Esta palavra-chave tem um significado negative. Se um
acontecimento for listado com esta palavra, não quer dizer
que ele sofra um atraso em si; tem mais a ver com as
consequências que o evento vai provocar. Mesmo uma
mudança favorable (favorável) trará sucesso ainda que
venha tarde, sejam quais forem os seus esforços. Esta
palavra-chave costuma aparecer na Daily Analysis
(Análise Diária) periodicamente por um período de tempo
relativamente longo.

Desires
(Esperanças)

Esta palavra-chave está relacionada com os seus sonhos,
esperanças e desejos, e pode também indicar amizades.

Divorce (separation or
possibility of separation)
Divórcio (separação ou
possibilidade de separação)

Aqui, o Astrodamus não qualifica os acontecimentos
nem determina a razão do divórcio ou separação. A razão
mais típica são as brigas e as diferenças irreconciliáveis.
Por outro lado, Astrodamus também emprega esta
palavra quando a razão é a distância física, muitas horas
de trabalho, detenção prisional ou hospitalização. Pode
indicar uma pequena viagem. Verifique também a quem
se referem os blocos: partner (o seu parceiro), parents
(os seus pais), child (um filho) authority (uma
autoridade) etc, porque o evento pode acontecer em
relação a outrém.

Domestic travel
(Pequenas viagens)

Com indicação unfavourable (desfavorável), tenha o
cuidado de não violar as regras do trânsito.

Elderly person
(Pessoa mais velha)

Indica pessoas com uma diferença de idade significativa em
relação a si (muito mais velhas ou muito mais novas)

End of work
(Fim do emprego)

Pode esperar perder o emprego (parcialmente ou
completamente), especialmente quando esta palavra
aparece na Annual Analysis (Análise Anual). Se não
aparecer também na Daily Analysis (Análise Diária),
pode indicar apenas mudanças no emprego, mas não
necessariamente a perda de emprego.

Entertainment
(Entertenimento)

Esta palavra inclui saídas nocturnas, encontros românticos
fugazes, corridas de cavalos, desportos, passatempos, etc.
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Female/male
(Femino/masculino)

Esta palavra indicar se a pessoa é um homem ou uma
mulher, no entanto, a fiabilidade é apenas de 67%..., por
isso não se fie muito no género indicado.

Finances
(Finanças)

Esta palavra-chave refere-se à sua situação financeira.
Também se refere à propriedade pessoal ou a posses bem
como a especulações ou transacções financeiras
(investimentos, transferências bancárias de certos
monetários), excluindo ganhos com apostas ou jogo.

Financial decline,
unexpected expenses
(Declínio financeiro,
despesas inesperadas)

Esta palavra-chave também inclui trocas comerciais e casos
amorosos fora do país. Mas estas indicações não têm muita
precisão!

Foreign countries
(Países longínquos)

Esta palavra-chave inclui aborto, menstruação irregular,
problemas de bexiga

Friend(s)
(Amigo(s))

Esta palavra-chave inclui crianças adoptadas, afilhados,
enteados ou os filhos de outra pessoa. NÂO se refere a um
amigo!

Gynecology problem
(Problema ginecológico)

Esta palavra-chave inclui aborto, menstruações
irregulares, infecções urinárias e todas as doenças
ginecológicas, no geral. Também indica doenças
sexualmente transmissíveis e perversões sexuais.

Health
(Saúde)

Veja illness (doença)

Hesitation
(Hesitação)
Illness
(Doença)

Important life events
(Acontecimentos de vida
importantes)

Esta palavra-chave refere-se quase sempre a uma relação
amorosa platónica
Esta palavra indica qualquer doença que vá para além de
uma simples constipação. Intoxicações também podem
aparecer como doença. Na escala, o número 3 ou inferior
indica pequenas doenças e também se pode estar a referir
a trabalho com pessoas doentes. Assim, todas as pessoas
que trabalham na área da saúde podem deparar-se com
esta palavra muitas vezes. O mais prudente é examinar
todos os blocos do mesmo período de tempo para poder
perceber quem é que vai estar doente. Se a palavra illness
(doença) é listada ao lado da palavra child (criança) ou
parent (pai/mãe), pode haver a indicação de quem é que
estará doente.
Esta palavra-chave inclui todos os acontecimentos de
vida mais importantes que se poderão tornar nos seus
marcos de vida pessoais (o início de uma relação séria,
mudança de profissão, casamento, nascimento de uma
criança, mudança de país, …) É muito semelhante à
palavra-chave “self” (Eu). A diferença é que a palavrachave “important life events” (acontecimentos de vida
importantes) refere-se mais a acontecimentos que
acontecem com outras pessoas e em “self” (Eu) tem mais
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a ver apenas consigo.
Improvement in life styles
(Melhoria de estilo de vida)

Pode indicar alguma promoção a nível social, político,
religioso, científico ou filosófico. Também indica
promoções no emprego bem como prémios desportivos,
prémios públicos, etc. Veja profession/success
(profissão/sucesso) e public appearance (aparição em
público)

Improvement of finances
(Melhoria nas finanças)

Esta palavra-chave indica uma melhoria na situação
financeira ou dos bens.

Influential
(Influente)

Esta palavra-chave inclui pessoas de altos cargos,
autoridades ou pessoas que respeitamos.

Isolation
(Isolamento)

Esta palavra-chave refere-se a hospitais e instituições (as
forças armadas, conventos, casas de correcção, etc.) mas
também inclui solidão ou reclusão (voluntária ou devida
a doença). Curiosamente, também se refere a animais de
grande porte.

Joy
(Alegria)

As palavras “child” (criança), “parent” (pai/mãe) ou
“sibling” (irmão) acompanham sempre esta palavrachave. Quase sempre indica acontecimentos positivos e
importantes: nascimento de uma criança (não
necessariamente sua), promoções, o atingir de um
objectivo, o início de uma relação importante, mudança
de casa e tudo o que O(A) fizer realmente feliz.

Law
(Lei)

Processo civil, disputas profissionais ou casos criminais
são a indicação desta palavra-chave. Ocasionalmente,
frequências ou exames universitários também estão
relacionados.

Love
(Amor)

Esta palavra-chave refere-se à pessoa por quem está
apaixonado sem ter em conta se é do sexo masculino ou
feminino. Amor de infância geralmente aparece através
das palavras joy (alegria), desires (esperanças) ou
friends (amigos). O acontecimento começa com as
palavras “begin of” (início de) e acaba nas palavras “end
of” (fim de)

Beginning of love / end of
love
(Início de um amor / fim de
um amor)

Astrodamus não pode indicar nem se o fim é permanente
ou temporário nem se ou quando irá retomar uma antiga
relação

Luck
(Sorte)

Acontecimentos afortunados são esperados. No caso de
ser listada a palavra unfavorable (desfavorável), o fim
será sempre positivo.

Marriage/ relationship
(Casamento/relacionamento)

Veja partner/spouse (parceiro/esposo)
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Move
(Mudança)

Veja real-estate (bens imóveis)

Obligations
(Obrigações)

Esta palavra-chave está relacionada com obrigações a
nível laboral mas também com obrigações não
relacionadas como o trabalho (visitar alguém, …)

Over reach / in the
extreme
(For a de alcance / ao
extremo)

Esta palavra-chave inclui todos os extremos (altos e
baixos) e é encontrada mais frequentemente na Daily
Analysis (Análise Diária)

Parents
(Pais)

Esta palavra-chave não se refere apenas aos seus pais
como também inclui os avós, madrasta, padastro, etc.
Veja relatives (familiares).

Partner, external
environment
(Parceiro, ambiente externo)

Esta palavra-chave inclui parceiros de negócio bem como
matérias a nível legal. Veja também publicity
(publicidade).

Partner/ spouse
(Parceiro/ esposo)

Esta palavra-chave indica a pessoa que vive consigo.
Pode indicar o casamento ou o início de uma relação
séria.
Se
aparecer
com
as
palavras-chave
divorce/separation (divórcio/separação) pode indicar o
fim da relação.

Pleasantness
(Prazer)

Esta palavra-chave inclui situações diárias prazerosas e
indica o mesmo que a palavra joy (alegria)

Possible hospitalization
(Possível hospitalização)

A palavra “possível” é a chave. Se na escala, é um 6 ou
acima, há possibilidades de haver uma hospitalização.

Principal

Esta palavra inclui o seu empregador, qualquer pessoa
numa posição superior na sua vida, um gerente ou chefe
mas também parceiros laborais e autoridade.

Poor performance
(Avaliação fraca)

Qualquer avaliação (exame escolar, avaliação negativa
pelo seu chefe, etc.) é indicada. Veja o cabeçalho
“hindrances” na Análise Diária. Se encontrar uma
palavra-chave relacionada (como educação), há
possibilidade de não passar na avaliação.

Problems
(Problemas)

Seguindo esta palavra estará sempre uma pessoa ou um
assunto. Como sempre, procure detalhes adicionais nos
blocos.

Public assault affecting life
style (Acontecimento
exterior que afecta o estilo
de vida)

Esta palavra-chave também inclui o fim de um emprego,
desemprego, fim de curso ou deixar a escola.

Publicity
(Publicidade)

Esta palavra-chave inclui a sua vida pública. Para além
das notícias dos media, também inclui qualquer clube,
associação, partido político, organização, etc. Qualquer
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mudança que ocorra a nível social, político, religioso,
artístico ou científico no seu estilo de vida, aparecerão
aqui. Por vezes, assuntos com a lei também aparecem
através desta palavra-chave.
Real estate
(Bens imóveis)

Na maioria das vezes, esta palavra-chave refere-se a
transacções de propriedades mas também se refere a
mudar de cidade ou de casa e até a viagens curtas.

Recognition
(Reconhecimento)

Esta palavra-chave indica reconhecimento
realização de qualquer coisa (o que quer que seja).

Relative
(Familiar)

Esta palavra-chave refere-se a familiares chegados ou
distantes (irmãos, avós, padrasto ou madrasta, tios e tias,
cunhados, cunhadas, etc). Os filhos e o parceiro NÃO
estão incluídos aqui.

Reproduction
(Reprodução)

Acontecimentos que se repetem são a indicação desta
palavra-chave bem como melhorias no estilo de vida.

Secrets
(Segredos)

Esta palavra-chave tem um significado amplo e inclui
ciência esotérica (como astrologia) e também casos
amorosos secretos.

Secret love
(Amor secreto)

Acompanhada de indicação favorable, begin of
(favorável, começo de) é o começo de um amor secreto.
Se acompanhada da indicação unfavorable, end of
(desfavorável, fim de) é o fim de um amor secreto.

Self
(Eu)

É semelhante à palavra-chave “Important Life Event”
(acontecimento de vida importante) mas há uma maior
ênfase em si próprio.

Sex
(Sexo)

Todos os tipos de relações sexuais são significantes desta
palavra-chave. A “primeira vez” geralmente aparece
como childhood gynecology (infância ginecologia) ou
apenas como gynecology (ginecologia)

Specialty
(Especial)

Esta palavra-chave indica acontecimentos raros,
extraordinários como divórcio, intoxicação e situações
relacionadas com tecnologia moderna (veículos a motor,
computadores, etc.)

Succesful examination
(Exame bem sucedido)

Esta palavra-chave refere-se a exames escolares mas
também a outros (relacionados com o trabalho)

Surgery
(Cirurgia)

Esta palavra-chave quase sempre está envolvida com
sangue. Extracções dentárias também são indicadas. Se
na escala, aparece o 6 ou menos, não será necessária
nenhuma hospitalização. Hospitalizações só ocorrerão se
aparecer um número superior a 6. Em alguns casos raros,
esta palavra-chave também indica acidentes ou morte.
Veja contracts (contratos)

Trade
(Comércio)

pela
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Transportation
(Transporte)

Esta palavra-chave refere-se a qualquer tipo de transporte
que envolva caminhada.
Esta palavra-chave refere-se a viagens dentro e fora do
país

Unpleasantness
(Desprazeroso)

A maioria dos acontecimentos negativos que são
insignificantes aparecem com esta palavra-chave
(exemplo: intoxicação)

Vocation/success
(Vocação/sucesso)

Esta palavra-chave não só indica mudança de emprego
bem como mudança de área de trabalho. Success
(sucesso) nem sempre significa sucesso monetário; pode
significar um exame bem sucedido ou a visita de higher
ups ou prémios de qualquer tipo. Mudanças de natureza
social, política, religiosa ou científica também podem
aparecer através de palavra-chave publicity.

Unfavorable change
(Mudança desfavorável)

Estas são mudanças que foram planeadas mas não foram
cumpridas ou não foram executadas. Pode também
referir-se a acontecimentos passados cujos resultados se
tornaram insatisfatórios.

Favorable change
(Mudança favorável)

Esta palavra aponta para um fim positivo.

Important change
(Mudança importante)

O resultado deste acontecimento é significante (mas não
necessariamente positivo nem negativo). Por exemplo:
morte.

Change
(Mudança)

Na maioria dos casos, esta palavra-chave indica
acontecimentos significantes como pequenas doenças ou
acontecimentos a nível da educação. Observe se há
indicação unfavorable (desfavorável) ou favorable
(favorável)

Events determining long
term tendencies
(Acontecimentos
determinando tendências a
longo prazo)

Esta palavra indica acontecimentos que provavelmente
irão durar por muitos anos.

Positive final results
(Resultados finais positivos)

O resultado final será positivo. Pode haver alguma
ligação com superiores, uma autoridade, pai ou esposo.

Repeatedly
(Repetidamente)

Os acontecimentos irão acontecer múltiplas vezes e
estarão frequentemente relacionados com mulheres,
saúde, propriedades e crianças.

Tension
(Tensão)

A tensão irá prevalecer, mesmo que exista a indicação
favorable (favorável). Na maioria das vezes, ser-lhe-á
comunicada informação sobre esta situação, que estará
relacionada com irmãos, viagem, educação ou comércio.

Dynamics

Quando os acontecimentos surgem com a palavra
16

Guia para as Previsões Astrodamus
(Dinâmica)

“dynamics” (dinâmica), quer dizer que aparecem de
forma enérgica, veemente. Se houver indicação de
accident (acidente), love (amor), authority (autoridade)
ou law (lei) nos blocos, tenha precaução durante esse
período de tempo. As situações estão relacionadas com
autoridades ou doença.

Good luck
(Boa sorte)

Estes acontecimentos são afortunados, mesmo que
comecem de forma desafortunada. Frequentemente estão
relacionados com a lei, viagem ou estudos avançados.

Obstacles
(Obstáculos)

Existem atrasos, mesmo quando são acontecimentos
favorable
(favoráveis).
As
situações
estão
frequentemente relacionadas com pessoas mais velhas ou
com a profissão.

Unexpectedly
(Inesperadamente)

Por vezes, não é só o inesperado que acontece, como
também acontece o extraordinário e invulgar.

Irregularity
(Irregularidade)

Espere acontecimentos obscuros, velados, confusos,
incertos, irregulares e até anti-éticos. Vícios também
podem fazer parte. Espere também atrasos, mesmo com a
indicação favorable (favorável).

Extremes
(Extremos)

Esta palavra-chave aponta para extremos, diferenças
muito muito grandes.
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