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Introdução
Este ebook foi pensado para quem se interessa 
pela astrologia e quer fazer um uso mais prático 
do seu Mapa Astral, podendo aprofundar no 
conhecimento sobre ele e usá-lo como guia 
para tomar decisões consultando as energias 
disponíveis no mapa.

Neste ebook muitas informações são 
sintetizadas de apontamentos pessoais sobre 
estudos e leituras astrais me valendo também 
de material do curso Astro Impulso.

Você tem aqui nessa apostila dez dicas de como 
compreender seu Mapa Astral, lembrando que 
não é um ebook com conteúdo astrológico e sim 
um roteiro para quem quer iniciar uma jornada 
de estudos sobre seu próprio Mapa Astral de 
forma independente.

Aqui você vai receber uma recomendação de 
um processo de aprendizagem, por etapas, para 
no futuro conseguir fazer as conexões de forma 
mais espontânea e dinâmica.

Meu objetivo é que os leitores através do 
estudo do próprio Mapa Astral consigam 
confirmar seus impulsos internos, fortalecer 
seus potenciais e oferecê-los ao mundo de uma 
forma mais consciente.

Parto da crença que pessoas empoderadas 
do seu potencial interno, têm a capacidade de 
transformar o mundo de forma mais precisa, 
sustentável e espiritual.

Portanto, a ideia é aproximar você desse gráfico 
simbólico, que é a foto do céu no momento do 
seu nascimento e da informação ali contida. 

Lembrando que um curso de formação de 
Astrologia tem em média 4 anos, onde são 
repassados cada símbolo e informação em 
detalhe, aqui estou trazendo um atalho 
didático para o início de uma jornada longa e 
apaixonante que é o estudo da astrologia.

3
1 Curso de Empoderamento através do Mapa Astral, realizado em diferentes formatos e turmas entre (2019-2020).
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Peregrina e peregrino, caminhem em direção a sua estrela

Brilhe e inspire aqueles que estão na mesmo jornada

Compartilhe aprendizados, perdas e ganhos

Solte o que está pesado

Leve o que é leve 

Mantenha o que tem sentido e significado

Confie no trajeto da natureza

Perceba a vida simbólica

Desfrute da luz das estrelas

Boas descobertas, 
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Sobre a
Autora

Minha formação como bióloga me auxiliou a 
conhecer mais profundamente a sabedoria da 
natureza, essa descoberta me levou a continuar 
em busca de sentido, orientação e confirmações.

Sou uma naturalista e entusiasta do 
autoconhecimento, já visitei, caminhei 
e experimentei várias ferramentas de 
transformação pessoal nessa minha pequena 
jornada sobre a Terra.

Foi então que ao entrar em contato com a 
Astrologia e, ao longo desses 10 anos de estudo 
com ela, ganhei uma conselheira e uma amiga 
para me guiar.

Nos últimos 4 anos venho me dedicando de 
forma mais intensa ao estudo, sendo resultado 
disso a geração de cursos, posts, workshop e 
muitas parcerias. Sempre com a motivação de 
auxiliar minhas clientes e clientes a encontrarem 
caminhos de expressão do seu potencial. 

Pois acredito que quando estamos conectados 
com o nosso potencial autêntico e nos 
empoderamos, então estamos mais aptos para 
transformar o mundo!

Creio que a astrologia é uma ferramenta que nos 
dá orientações para brilhar do jeito que somos 
destinados a ser. 

Para saber mais sobre meu trabalho:

Vamos começar então? 

WEBSITE YOUTUBE INSTAGRAM

Karoline L. Fendel

http://www.karolfendel.com
https://www.instagram.com/karol_fendel_astrologia/
https://www.youtube.com/channel/UCrOr44xB2KZQY9-9WnLwS2A
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CONTEMPLAR

Imprima seu Mapa Astral - você pode ter recebido ele do seu astróloga ou 
astróloga ou feito na internet². Sugiro imprimir pelo menos duas cópias para 

que você tenha como escrever, circular e se familiarizar com os símbolos. 

Primeiro
 Passo

²Sites como www.astro.com ou mesmo www.astrolink.com fornecem o diagrama gratuitamente.

http://www.astro.com
http://www.astrolink.com.br
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Então vamos lá, mapa impresso na 
mão, olhe e respire:

Eu particularmente gosto de primeiramente fazer um olhar 
intuitivo do mapa astral, perceber onde tem mais planetas, em 
qual lado, que forma me aparece, que sensação me dá...gosto de 
confiar nesse processo de olhar mais abrangente e depois vou me 
atentando aos detalhes.

Como estudei Biologia, sempre faço referência a esse olhar do 
cientista quando observa de longe uma planta ou um animal e aos 
poucos você se aproxima para ver os detalhes, nuances das cores, 
formas, texturas. 

Vamos começar do grande (contexto) até os menores detalhes.

CONTEMPLE… 
Perceba o que te chama atenção nessa mandala:

• Há mais planetas de um lado?

• Há concentrações de planetas em um local?

• Muitas linhas vermelhas no centro?

• Existe alguma forma geométrica predominante?

• Algum símbolo que se destaca?

• Quais as sensações ao olhar para essa imagem?  
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A RODA DO ZODÍACO

Segundo
Passo

Perceba que há como uma pizza o mapa está dividido em doze pedaços, 
que cada setor vamos chamar de Casas, logo em cada casa tem a 
expressão de um Signo. 

Temos os doze signos em nós, divididos em diferentes setores da nossa vida. 
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Os signos seguem uma sequência comum a todos de Áries a Peixes, sendo 
que estes fazem duplas entre si (eixos), como opostos-complementares, 
então de um lado da mandala você tem signo e do outro lado (numa linha 
reta) você terá o outro:

São eles: 

Apenas com o estudo dos signos e eixos já conseguimos muitos insights e 
muita informação, então fica a dica:  Estudar os eixos do zodíaco³

ÁRIES LIBRA

TOURO ESCORPIÃO

GÊMEOS SAGITÁRIO

CANCER CAPRICÓRNIO

LEÃO AQUÁRIO

VIRGEM PEIXES

X

X

X

X

X

X

³ Na bibliografia dessa apostila há um ótimo livro para você fazer download!

Vale a pena você ter um caderno um local 
especial, para escrever a informação, ou uma 

pasta separada no computador onde você 
organiza os conteúdos. 
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Existe uma metáfora muito boa para entender a dinâmica do Mapa Astral, 
que é como imaginar que as casas são cenários, os planetas são os atores e 
os signos o figurino dos atores e também a decoração do cenário.

Temos então nessa mandala:

• Doze casas

• 10 Planetas (incluindo Sol e Lua  que são luminares) 

• Doze signos da roda do zodíaco

• Aspectos (ângulos matemáticos entre os pontos e planetas)

• Alguns símbolos extras: pontos e asteróides femininos, nodos, parte  
da fortuna, quíron, que poderá ou não estar no seu Mapa Astral4.

• Tabela dos quatro elementos e ritmos ou modes

A imagem abaixo mostra um modelo e Mapa Astral e suas partes:

4 Essa variação é uma configuração do programa astrológico, que pode ser modificada pelo astrólogo, ou em alguns sites 
pelo próprio usuário.

CONHEÇA OS SÍMBOLOS
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O eixo mais importante do Mapa Astral é a cruz que divide o mapa em 
horizontal e vertical, conhecida como Cruz Angular.

Ela está nas divisões das casas:

• Do ascendente (casa 12/1) e descendente (casas 6/7) - linha horizontal

• Meio do céu  (casas 9/10) e fundo do céu (casas 3/4 ) - linha vertical

MEIO DO CÉU 
(MC)

ASCENDENTE 
(AC)

DESCENDENTE 
(DC)

FUNDO DO CÉU 
(IC)




