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Conteúdos à primeira vista

Parte 1: Está nos Astros
1.O que é Astrologia do Sexo? ....................................................
A astrologia do sexo é um ramo da astrologia que enfoca
especificamente a vida romântica, sexual e amorosa.
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2.Os Signos Solares e os Ascendentes de Fogo ............................
Os signos solares de Fogo são Áries, Leão e Sagitário.
Os signos de Fogo são independentes, espontâneos e passionais.

31

3.Os Signos Solares e os Ascendentes de Ar ................................
Os signos solares de Ar são Gêmeos, Libra e Aquário.
Os signos de Ar são intelectuais, conceituais e versáteis.

43

4.Os Signos Solares e os Ascendentes de Água ..........................
Os signos solares de Água são Câncer, Escorpião e Peixes.
Os signos de Água são sensíveis, emotivos e intuitivos.

56

5.Os Signos Solares e os Ascendentes de Terra ..........................
69
Os signos solares de Terra são Touro, Virgem e Capricórnio.
Os signos de Terra são estáveis, práticos e extremamente sensuais.
6.Descubra os Desejos do Coração: Como o Sol e o Ascendente
de cada Parceiro se Alinham com os do Outro ............................
Aqui, reunimos os signos do zodíaco para que o casal possa
ver como será sua interação no amor, no sexo e nos
relacionamentos.

82

Parte 2: A Lua e a Intimidade
7.Ir mais Fundo: os Signos Lunares .............................................
Seu signo lunar reflete as necessidades mais profundas e seus
desejos ocultos. Indica também como você se relacionará com a
fidelidade sexual.

97
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8.Compatibilidade Lunar: A Ligação mais Profunda ................
A compatibilidade entre os signos lunares do casal reflete a mais
profunda e íntima relação, ditando o bem-estar no dia a dia do
relacionamento.

109

9.Sob o Luar Prateado .................................................................
Compreender as fases da Lua dará a cada casal indicações
importantes sobre as fases crescente e minguante da vida
amorosa e sexual. Conhecer os signos lunares pode
ajudá-los a encontrar o melhor momento para o sexo.

125

Parte 3: Vênus e Marte: O Elo Sexual
10. Amor e Desejo ......................................................................
Até que ponto vocês são sexualmente compatíveis? A resposta
encontra-se na ligação entre as Vênus e os Martes de vocês.

139

11.Conversa sobre Sexo: Vênus e Marte Juntos ........................
Para compreender como funciona a dinâmica sexual do seu
relacionamento, veja como se alinham as Vênus e os
Martes de vocês.

154

Parte 4: Sintonia entre o Casal
12.Está Quente ou Frio? Os Aspectos .........................................
Compreenda como os aspectos astrológicos entre os signos têm
relação com a química sexual do casal.

171

13.As Casas: Onde Tudo Acontece .............................................
As Casas dizem respeito às áreas da vida em que o
relacionamento do casal vai se desenvolver.

182

Parte 5: Almas Gêmeas: Compreenda sua Ligação Divina
14.Nossos Olhares se Cruzaram na Multidão .............................
As almas gêmeas criam relacionamentos significativos e que
transformam a vida. Os Nodos Lunares dão a cada um de vocês
percepções importantes sobre as lições da alma e as experiências
de crescimento mútuo.

199

15.Ligações de Almas Gêmeas: O Destino Desvendado ............
Examinar as ligações entre os Nodos Lunares de vocês os ajudará
a compreender seu karma passado e seu destino futuro.

214

16. Este é o Relacionamento dos seus Sonhos? ..........................
Aqui examinamos o melhor e o pior lado das almas gêmeas,
e como saber — e compreender — se este é o relacionamento
dos seus sonhos.
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