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Q Sol
R Lua
S Mercúrio
T Vénus
U Marte
V Jupiter
W Saturno
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Introdução ao Temperamento

O Temperamento é uma técnica da Astrologia Tradicional que tenta descrever o
seu carácter e os seus traços de personalidade mais profundos usando as
posições do Sol, da Lua, do Ascendente e de qualquer planeta relacionado. O
Temperamento pode ser visto como a parte mais básica do seu perfil psicológico,
uma vez que revela a estrutura subjacente em que a sua personalidade se baseia.
Sintetiza os comportamentos, motivações e toda a dinâmica que lhe caracteriza.
Em adição aos componentes psicológicos, o Temperamento também pode ser
usado para determinar alguns aspectos da sua aparência física.
O Temperamento está relacionado com os quatro humores básicos - Colérico,
Sanguíneo, Melancólico e Fleumático - que são as expressões dos elementos
Fogo, Ar, Terra e Água. Embora todos os quatro elementos possam estar
presentes ao mesmo tempo no seu Temperamento, todo o ser humano tem um
temperamento predominante que sustenta a maioria das suas acções e
motivações. No entanto, em muitos casos, um temperamento secundário pode
também estar presente.
Em seguida descreve-se os seus traços de personalidade mais profundos, como
observado através do cálculo do Temperamento.
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Cálculo do Temperamento

A seguinte tabela mostra os parâmetros usados para calcular o seu temperamento
primário e secundário, que serão descritos nas secções seguintes.

Quente

Frio

Húmido

Seco

Signo Ascendente

K

Regente Ascendente

W

X

X

Signo Regente Ascendente

J

X

X

Planetas na Casa 1

-

X

X

QE

X

Signo Lua

C

X

Fase Lua

R (4º quarto)
SE

X

X

QE

X

X

VK

X

SE

X

Planetas aspectar Asc.

Signo dispositor Lua
Planetas aspectar Lua

Total
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QE

X
X

WJ
Estação Sol

X
X

X
X
X

X

X
8

X
4

4

8

Colérico

5

Sanguíneo

3

Melancólico

3

Fleumático

1
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Temperamento Principal

O seu principal temperamento é o Colérico, que combina as qualidades Quente e
Seco e está relacionado com o elemento Fogo. De um modo geral, as pessoas
com este temperamento são muito entusiastas e enérgicas. Pessoalmente, pode
significar que você é uma pessoa muito corajosa e ambiciosa. A presença da
qualidade Quente fornece a energia para a acção, tornando-a uma pessoa
empreendedora com tendência para papéis de liderança.
Intelectualmente, você é uma pessoa muito extrovertida e tem tendência e energia
para iniciar vários projetos. O seu foco está principalmente em fazer andar as
coisas para a frente e os detalhes raramente irão detê-lo. No entanto, devido à sua
tendência para mudar de direcção várias vezes e à sua falta de paciência,
geralmente você não é apreciador dos estudos e da investigação. Você não se
importa muito com os pequenos detalhes, o que poderá fazê-lo parecer
inconsistente.
Ao nível emocional você é muito entusiasta e cheio de energia, mas algo seco e
insensível. A falta de paciência pode fazê-lo parecer rude e hostil. Tende a reagir
intensamente a ameaças emocionais ou desafios externos ao ponto de ser
conflituoso ou violento. Mas de um modo geral, você é uma pessoa muito
interessante e divertida de se estar.
Em termos físicos, as pessoas com este temperamento tendem a ser magras e
musculadas. São geralmente de estatura média ou baixa, com a pele áspera,
quente e avermelhada.
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Temperamento Secundário

O seu temperamento secundário é Sanguíneo, o que traz o elemento Ar e as
qualidades Quente e Húmido ao seu temperamento principal.
O Sanguíneo como temperamento secundário traz o elemento húmido que
restringe o excesso de secura do temperamento colérico. Isto dá à pessoa mais
leveza, sociabilidade e adaptabilidade. No entanto, uma vez que ambos os
temperamentos compartilham o elemento quente, isto realça a agitação e
inconsistência.

Temperamento Secundário

O seu temperamento secundário é também Melancólico, o que traz o elemento
Terra e as qualidades Frio e Seco ao seu temperamento principal.
O elemento Frio modera o elemento Quente do temperamento principal, o que se
manifesta como uma personalidade mais moderada nas suas acções. Isto
restringe a tendência para a inconstância e aumenta a curiosidade e a capacidade
para prosseguir estudos mais profundos. Por outro lado, o destaque do elemento
Seco pode manifestar-se como uma pessoa com a tendência para a teimosia,
algo desconfiado e temperamental.
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