


Vênus é a deusa do amor e é a ela que devemos nossos encantos e todo o arsenal que usamos nas artes e 

manhas da sedução. Sua posição por signo define quem e como amamos, que caracterís�cas do outro 

disparam nosso interesse, como nossas escolhas amorosas são feitas e qual o nosso comportamento quando 

estamos apaixonados. O que nos atrai sexualmente e que �po de situação sexual nos traz prazer. O que 

fazemos para atrair alguém. Tudo isto é obra de Vênus, que funciona como um verdadeiro imã. Cabe a ela a 

seríssima  tarefa de encontrar o amor em nossas vidas e lançar sobre ele as certeiras flechas do Cupido. 

Consulte na tabela o signo em que se encontra a sua Vênus a par�r da data de seu nascimento e veja como 

você é no amor ou também procure o signo da Vênus do(a) seu(sua) parceiro(a) para dobrar seu coração!

VÊNUS EM ÁRIES

Para essas pessoas o amor é algo que se dá instantaneamente. Tipo amor à primeira vista  ou “bateu assim que 

vi”. Não é algo que o tempo e a convivência possam fazer nascer. Meio ins�n�vo. Acreditam que o amor tem 

pressa sim e perde muito da força ou do impacto se esperar demais. Parte da graça é poderem cur�r as 

delícias do sen�mento na hora que bate a vontade. Amor é desejo. A conquista é parte fundamental e correr 

atrás do objeto do desejo faz parte do encantamento. Mas quem escolhe são eles e quem conquista também. 

Isto pode ser um pouco unilateral demais para este sen�mento que pede mão dupla e precisa levar em 

consideração os desejos do outro. Acreditam que a força do que sentem e desejam é suficiente para arrebatar 

o coração dos quem caçam. Por serem espontâneos e diretos demais perdem um pouco da delicadeza, do 

mistério e do envolvimento que são armas tão eficazes na arte da sedução. São capazes de fazerem proezas na 

fase inicial e es�mulante do relacionamento. Quem acreditar em todo este fogo inicial pode se desiludir com a 

brusca mudança de comportamento quando a fase de conquista se encerrar.

VÊNUS EM TOURO

Esta é um dos melhores posicionamentos astrológicos da Vênus. Antes de mais nada, o amor deve vir 

embalado em sen�mentos agradáveis, prazerosos, apaziguantes. Deve trazer conforto, segurança e bem estar 

a quem o vive e o recebe. Dor, transtornos, sofrimento, incertezas matam este sen�mento. São calmos, 

pacientes e esperam o amor florescer em um solo de confiança e solidez. São estáveis nos seus afetos e 

extremamente leais. Escolhem os amores possíveis e mais fáceis de serem vividos e man�dos. Portanto, como 

ninguém, sabem reconhecer e evitar as armadilhas. Podem ser bem pragmá�cos na avaliação de um 

relacionamento e optar por pretendentes que sejam mais adequados e que tragam mais bene�cios para eles. 

Carinhosos, sensuais e afetuosos sabem manter um clima de convivência extremamente confortável e 

agradável. Um forte sen�mento de ciúme e posse pode exigir exclusividade e  restringir a convivência do casal 

com outras pessoas. Afagos gostosos, beijos freqüentes e melosos, massagens insuperáveis e muito contacto 

�sico são demonstrações constantes de afeto desses amorosos taurinos.

 

Por quem bate nosso coração?
 



 
 
 
 VÊNUS EM LEÃO
 
Só ama os que admiram. Precisam sen�r orgulho e se envaidecer de quem gostam. Personalidades mais 
exuberantes e seguras de si lhes serão mais atraentes. Para que seu coração bata por alguém precisam ser 
muito cortejados, bajulados, homenageados e sen�rem que são muito especiais para aquela pessoa. Têm um 
coração narcisista que jamais se abrirá para quem não se render aos seus encantos. Sentem paixão pela paixão 
que vêm no olhar do outro. Portanto nada de serem o segundo preferido ou terem que batalharem pela 
atenção de alguém. O amor é um sen�mento nobre e portanto deve ser alimentado através de a�tudes 
nobres. Um vacilo feio ou falta de consideração os desencanta na certa. Gostam de demonstrações expressivas 
de afeto como presentes e declarações. Nada é demais quando se ama. Prazer é uma palavra mágica para 
seduzi-los e para seduzirem, pois para eles rimar amor e dor não é uma opção. Saber que a vida ao lado de 
alguém será diver�da é um forte apelo. Seu lema é: não importa quanto tempo de convivência ou in�midade, 
você deve sempre se manter interessante para o outro. Portanto o show não pode parar.

Para eles o Amor passa pela cabeça, ou melhor pelos ouvidos, ou melhor pela  boca. Eles amam quem fala 

bem, quem pensa bem, quem admiram intelectualmente. Para eles é indispensável a afinidade de idéias e de 

linguagem. Gostam de aprender com o outro e de se sen�rem es�mulados no pensamento. Como adoram a 

vida social é melhor que seus pares sejam sociáveis ou do mesmo meio de amigos, pois parte da relação se 

dará em meio a um grupo. O próprio relacionamento terá um quê de amizade ou de companheirismo. O amor 

não deve ser fatal, nem dramá�co e nem superar os contornos da razão. Têm a inata capacidade de se  

interessarem por vários assuntos ao mesmo tempo, portanto ninguém será seu único interesse por muito 

tempo. Podem chegar a se dividir afe�vamente e a  amarem mais de uma pessoa ao mesmo tempo com 

pedacinhos diferentes da cabeça ou do coração. Gostam mais de falar de amor do que de pra�cá-lo ou sen�-lo. 

Mesmo a atração sexual vem precedida de um papo legal ou de uma conversa muito sedutora.

 

VÊNUS EM CÂNCER
 

Um dos mais român�cos do zodíaco. Quem ama cuida, é um slogan canceriano. São imba�veis na arte de criar 

um forte vínculo, ancoramento, in�midade e sen�mento de amparo com quem amam. Desaparece qualquer 

ves�gio de abandono ou orfandade que todos mortais têm em latência. É acalmando este sen�mento tão 

primi�vo e criando laços tão bem tecidos que nutrem de uma maneira inesquecível os relacionamentos a que 

se dedicam. Mas a relação deve ser in�mista e bastante exclusiva. Não par�lham bem o afeto com os demais 

fora da relação e qualquer coisa pode magoá-los ou fazê-los se sen�rem ameaçados e excluídos. O tempo é 

defini�vamente um elemento que conta a favor. Não desgasta e nem cansa seus sen�mentos de amor. Torna-o 

cada vez mais profundo agora reforçado pelo sen�mento de familiaridade que o próprio tempo produz. 

Atenciosos e dedicados, parecem adivinhar as necessidades do outro e nutrem um grande prazer em atendê-

las. O sexo será sempre melhor se vinculado ao afeto  e precedido de gestos român�cos.

VÊNUS EM GÊMEOS



VÊNUS EM VIRGEM

De perto ninguém é tão interessante é �picamente uma versão pouco român�ca de uma Vênus em Virgem 

.São crí�cos com que amam pois querem torná-los perfeitos. Corrigi-los. Consertá-los até que fiquem dignos 

de serem amados sem os defeitos originais. Mas esta é uma prova de amor pois crêem assim que seu eleito 

tem uma boa chance de ficarem perfeitos. Senão não os amariam. Fora o risco de serem pouco tolerantes e se 

fixarem nos defeitos, sabem criar uma vida prá�ca e eficiente a dois. São presta�vos e pode se contar com eles 

para as mais di�ceis tarefas e momentos A vida de quem amam passa a funcionar e ganha um ritmo e uma 

organização que pode ser muito reconfortante. Porque para eles o amor é o que acontece na vida de verdade, 

na infinidade de pequenos detalhes que a convivência só faz acentuar e na repe�ção dos encontros e das 

vivências. A ro�na e a vida normal não afugenta este sen�mento, muito pelo contrário, ajuda  a tecê-lo. O sexo 

requer todo um ritual e é melhor quando se está preparado para ele.

VÊNUS EM LIBRA
 

 Reciprocidade, parceria, cooperação, mútuo entendimento são imprescindíveis no vocabulário amoroso desta 

Vênus. Busca de harmonia e compreensão são seus pontos fortes. Quem ama releva, se bota no lugar do outro 

e faz tudo para facilitar sua vida. Investem no melhor do outro, despertando-lhes seus melhores sen�mentos. 

Mestres da sedução, da arte de evitar conflitos e de agradar, acabam fazendo com que o outro faça o que eles 

querem. Gen�leza, bons tratos e conciliação os tornam amantes de fácil convívio.A beleza os seduz, assim 

como o charme e a elegância. Os relacionamentos têm uma importância capital em suas vidas e dedicam 

grande energia a eles, mas costumam mantê-los dentro de uma ó�ca equilibrada. Afetos turbulentos fogem 

desta ó�ca. Fazem tudo melhor em pares. Excelente companhia, privilegiando sempre as a�vidades feitas a 

dois. Amar é acompanhar. Sexo não será algo ins�ntual ou visceral, mas dentro da melhor e mais sofis�cada 

arte eró�ca.

 

VÊNUS EM ESCORPIÃO

Aqui o amor é paixão. Intenso, profundo, arrebatador. Quando amam acham que nada mais deve ser tão 

importante nem para eles, nem para  o outro. Não acreditam nesta história de que é só ‘meu amigo’ e nem de 

que se pode gostar de outras pessoas de formas diferentes. O amor é um deus exigente e consome todo o 

coração do amante. O resto fica de fora. Ciumentos, vivem com o fantasma da traição e do abandono. 

Costumam pôr à prova o afeto e a fidelidade de seus parceiros. Uma certa ameaça e risco de perda a�ça o 

sabor do amor.Tipo daquelas pessoas que dão valor depois que perdem. Amor e sexo se confundem. Têm 

tesão por uma pessoa porque a amam e amam porque têm tesão, senão não a amariam. É um dos raros casos 

em que sexo pode levar ao amor. Por outro lado fim de sexo ou sexo ruim pode acabar com o amor.

 



 

VÊNUS EM CAPRICÓRNIO
 

O amor é uma escolha e como tal deve ser bem feita e bem pensada. É uma área da vida administrável como 

qualquer outra. Maduros e realistas não idealizam o amor e não esperam dali fogos de ar��cio. Precavidos, 

testam e avaliam a pessoa antes de se entregarem para não correrem muito risco e não perderem tempo. 

Preferem os afetos sólidos e que duram. São confiáveis e estáveis. Pouco român�cos, não são de muito 

chamego, declarações ou demonstrações �sicas de afeto. Sabemos que nos amam pelas coisas prá�cas que 

fazem por nós. Acreditam que o amor se constrói e que o tempo é um aliado. Gostam de previsibilidade e de 

saber onde estão pisando. São sérios no amor e se comprometem com quem estão envolvidos. Sexo é melhor 

quanto mais tempo se pra�ca com a mesma pessoa. Aí se ganha em confiança e segurança e deixa-se de lado a 

�midez e as barreiras.

VÊNUS EM SAGITÁRIO
 

O amor é uma busca e quanto mais distante e menos acessível mais interessante se torna o objeto. A pessoa 

amada deve ter predicados elevados, especiais. O amor é bom quando faz crescer e quando  apresenta novos 

mundos e explora novos horizontes. Não vinga no solo da ro�na e da vida comum. Alimenta-se de momentos 

extraordinários, do sabor da aventura e de alguns desafios. Têm um traço de infidelidade pelo gosto constante 

da conquista de novos territórios. O parceiro precisa se manter sempre um pouco inconquistado, fora do 

alcance para se tornar interessante. Jamais conquistamos esta pessoa nos fazendo de ví�ma ou reclamando da 

vida. O amor é para ser feliz. Sexo é mais atraente quando longe das situações co�dianas como por exemplo 

em viagens ou depois de se ter vivido alguma experiência nova e es�mulante e o espírito está então 

alimentado de vivências ricas.

 

VÊNUS EM AQUÁRIO

Liberdade, este é  o segredo. Quem ama não prende. Não tenta mudar o outro, aceita as diferenças 

.Defensores da preservação dos espaços e das individualidades em qualquer relacionamento. Suportam bem 

amores a distancia, casas separadas, programas separados. Nada de grudes, carências, chantagens emocionais, 

drama , cobranças. Pessoas inteligentes, mais soltas e originais serão seus eleitos. Não querem ser o centro da 

vida e nem a razão de viver de ninguém. Amizade é um bom ingrediente do amor para eles. Sexo é melhor 

quando inesperado e quando traz alguma novidade ou surpresa. Novos parceiros serão sempre mais atraentes 

do que os que estão do lado. Sexo casual ou sem compromisso  pode ser par�cularmente sedutor ou o que se 

dá fora das circunstancias corriqueiras da vida. Manter o fator imprevisível é o que garante a relação quente e 

o coração interessado.



VÊNUS EM PEIXES

Roman�smo é o tônico do amor. Amam amar. Para eles amar é doar. Não fazem questão de reciprocidade mas 

anseiam se perder e se fundir no outro. Sabem como ninguém criar um clima mágico e envolvente para que o 

amor encontre o cenário perfeito. Acreditam em alma gêmea e encontros arranjados no Céu. Entram em 

sintonia com seus parceiros quando estão apaixonados e então tudo flui de uma maneira perfeita. Podem se 

anular quando estão neste estado de encantamento e idealizar excessivamente o parceiro. A fantasia 

desempenha um papel importante e faz com que nem sempre vivam expecta�vas realistas. Também podem se 

entregar sem antes avaliar as reais chances de todo aquele afeto. O prazer sexual é bastante es�mulado por 

fantasias e o grande prazer é  dar prazer ao outro. O barato do sexo é  sua linguagem silenciosa que liga as 

almas através da união dos corpos.

ASTROLOG IA�

MARCIA�MATTOS



Definição: Vênus é o planeta que representa a função da sedução, do prazer e as escolhas amorosas. Indica 

quais são os meios que usamos para atrair e agradar alguém (isso não apenas no âmbito amoroso, mas 

sempre que pretendemos conseguir algum favorecimento ou simplesmente manter um clima prazeroso). É 

também Vênus quem decide que alguém ou alguma coisa é agradável e pode ter valor para nós.

Vênus mostra a qualidade da capacidade de amar de uma pessoa, o valor dado ao amor. Mostra também o 

caminho no qual a pessoa encontrará o amor. A forma individual de encontrar e viver esse amor.

Toda vez que Vênus é tocado por algum outro planeta, podemos falar de uma determinada concepção de 

amor caracterís�ca. Contamos uma história de amor específica cujo roteiro e qualidades são ma�zados pelo 

conjunto de significados simbólicos associados ao planeta em questão. Aqui vamos considerar os contatos de 

Vênus com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Quando Vênus encontra qualquer um destes planetas 

seja:

no mapa natal - mapa do céu no momento do seu nascimento;

por trânsito - previsão que considera o movimento diários dos planetas visto do ponto de vista do seu mapa 

natal;

por progressão - previsão que consiste em subs�tuir um dia por ano de vida, e deste modo os planetas 

caminham em um ritmo determinado formando aspectos entre si;

por sinastria - técnica de comparação de mapas feita através dos inter-aspectos planetários entre eles, os 

relacionamentos são vividos de acordo com um padrão específico.

Podemos então falar de 5 Formas de Amar ou 5 Padrões Afe�vos:

• O padrão Júpiter/   • O padrão Saturno/  • O padrão Urano/Vênus Vênus Vênus

• O padrão Netuno/  • O padrão  Plutão/Vênus Vênus

Cada um deles implica uma determinada concepção do amor e em um determinado �po de escolha de 

parceiros e de situações amorosas. Esses padrões por vezes compõem-se de um conjunto de sintomas ou 

atuações que funcionam como reações automá�cas diante de determinados es�mulos afe�vos a isso daremos 

o nome de Síndromes.

Aqui pretendemos traçar a sua Forma de Amar ou o seu possível padrão afe�vo, aquele com o qual você mais 

se iden�fica o que provavelmente significa que você possui ou está vivendo aquele aspecto planetário. Mas, só 

através do cálculo do seu Mapa Astral é possível determinar os aspectos exatos entre Vênus e os demais 

planetas. É importante notar que muitos padrões (principalmente os que envolvem Plutão) são vividos de 

modo inconsciente, por isso é importante que você mantenha ao máximo a sua mente livre das noções de 

certo e errado ou de preconceitos. Portanto, mais do que um teste que forneça respostas obje�vas, o que 

oferecemos é uma oportunidade de reflexão, de conscien�zação e de contato com algumas caracterís�cas e 

par�cularidades su�s de nós mesmos das quais muitas vezes não nos damos conta … o que, aliás, acreditamos 

ser a verdadeira função da Astrologia.

Você deve seguir as etapas, lendo com atenção as perguntas e textos explica�vos. Importante: É possível a 

pessoa se iden�ficar com mais de um destes padrões pois Vênus pode formar aspectos com diversos planetas 

ao mesmo tempo.

Como obter o resultado: Calcule um ponto para cada resposta posi�va nas questões formuladas em cada 

um dos blocos separadamente, ao final verifique qual bloco obteve mais pontos, assim você saberá sem 

dúvida qual é a sua forma de amar predominante.

Faça o teste agora mesmo!



(Conte um ponto para cada resposta afirma�va).

• Você costuma se relacionar com estrangeiros e pessoas de outras culturas ou já morou fora do país 

em função de um relacionamento?

• Você costuma pensar que o próximo relacionamento será melhor do que o atual?

• Você tende a ter mais de um parceiro ao mesmo tempo?

• Você é capaz de se exceder e fazer qualquer coisa para conquistar alguém?

• Você espera que uma relação seja sempre es�mulante e prazeirosa. Ou seja tem pouquíssima 

tolerância aos problemas e momentos de desânimo do parceiro(a)?

• Você acha que o amor é um sen�mento nobre, que eleva moralmente o ser humano?

• Depois que conquista alguém logo perde o interesse e começa a buscar outra pessoa para 

conquistar?

• Não se relaciona jamais com alguém que você acha que tem um nível intelectual inferior ao seu?

• Frequentemente tem a sensação de estar “marcando passo” quando está em um relacionamento 

mais duradouro?

• Quando o relacionamento, por algum mo�vo, exige um certo sacri�cio você tende a “pular fora”?

• Em uma discussão amorosa você tem sempre que estar com a razão?

• Você costuma julgar moralmente o parceiro(a)?

• Você espera que seu (sua) parceiro(a) tenha a�tudes heróicas, isto é, que seja alguém destemido, 

que enfrente as situações de cabeça erguida e que se lance de um modo aventureiro na vida?

• Você não tolera ver o(a) parceiro(a) paralisado(a) diante de um obstáculo?

• Você tende a desprezar o parceiro(a) quando ele(a) fracassa? 

• Você considera que viajar juntos, conhecer novos lugares é um ingrediente fundamental para que 

um relacionamento dê certo?

• Você costuma fazer manifestações român�cas grandiosas, as vezes até mesmo exageradas?

• Você acredita que demonstrar conhecimentos e inteligência é fundamental para conquistar alguém?

• Você prefere uma relação apaixonada, cheia de momentos român�cos, de eventos e comemorações 

ardentes, porém passageira, do que uma relação mais calma e tranquila, porém durável? Ou seja, 

você troca segurança e estabilidade por excitação e entusiasmo?

• Você prefere não dividir a vida com ninguém para não ter que dividir também os problemas?

Se você respondeu afirma�vamente a 12 ou mais dessas perguntas, é muito provável que este seja o 

seu padrão afe�vo.

Se você respondeu afirma�vamente entre 6 e 12 perguntas, é provável que este seja um dos seus 

padrões afe�vos ou você pode estar vivendo-o por alguma influência planetária. Mas o ideal é que 

você responda também mais um ou dois ques�onários para descobrir seu padrão.

Se você respondeu afirma�vamente 5 ou menos perguntas, esta NÃO é sua forma caracterís�ca de 

amar. Você pode escolher outro �po de amor no menu acima.



(Conte um ponto para cada resposta afirma�va).

• Você tende a antecipar a rejeição - se a pessoa se atrasa ou não comparece a um encontro, por exemplo, 

você já parte do princípio de que se trata de uma rejeição?

• Se sente inseguro(a) quanto as suas qualidades e não confia nos seus encantos quando está 

em situações de sedução?

• Você sente que não é suficientemente querido(a)?

• Você costuma fazer uma subavaliação de si mesmo?

• Seus romances ou relacionamentos sempre lhe dão a sensação de frustração?

• Você costuma pensar "Estou com ele(a) por falta de coisa melhor"?

• Em um relacionamento, valoriza mais a estabilidade do que paixão ou sexualidade?

• Seus relacionamentos costumam se basear em muitos compromissos, deveres e obrigações?

• Sente-se capaz e até gosta de passar muito tempo sem uma relação afe�va?

• Costuma racionalizar os desejos, os sen�mentos e a afe�vidade e gosta de quem é certo 

gostar de acordo com a idade, sexo, posição, etc?

• Já fez ou acha razoável fazer casamentos ou namoros de "conveniência"?

• Você é capaz de desis�r de uma relação porque isso irá interferir na sua vida profissional?

• Quando alguém demonstra interesse, você se fecha?

• Faz muitas exigências ou cri�ca excessivamente o parceiro(a)?

• Se envolve com pessoas mais pelo que elas representam do que pelo que elas realmente 

são?

• Acredita que querer é não ter então prefere não querer para evitar a dor de não ter?

• Você costuma se auto-denegrir e chama isso de "ser consciente em relação aos seus 

defeitos"?

• Quando conta uma estória amorosa vivida por você, tende a privilegiar os desacertos, os 

erros, os fracassos, em detrimento dos sucessos?

• Está sempre esperando que alguém comprove que você tem valor? Tem muita necessidade 

de elogios?

• Sente-se muito vulnerável à crí�cas quanto a sua aparência pessoal

Se você respondeu afirma�vamente a 12 ou mais dessas perguntas, é muito provável que este 

seja o seu padrão afe�vo.

Se você respondeu afirma�vamente entre 6 e 12 perguntas, é provável que este seja um dos 

seus padrões afe�vos ou você pode estar vivendo-o por alguma influência planetária. Mas o 

ideal é que você responda também mais um ou dois ques�onários para descobrir seu padrão.

Se você respondeu afirma�vamente 5 ou menos perguntas, esta NÃO é sua forma 

caracterís�ca de amar. Você pode escolher outro �po de amor no menu acima.



(Conte um ponto para cada resposta afirma�va).

• Você tem aversão a cobranças e compromissos e tende a "cair fora" quando o relacionamento se torna mais 

constante ou mais sério?

• Acha di�cil escolher estar com uma única pessoa porque tem necessidade de sen�r-se disponível para "o que 

pintar"?

• A idéia de que o outro "conta" com você para fazer algo lhe incomoda?

• Diante de qualquer problema você acha que a melhor alterna�va é se separar?

• Você costuma relacionar-se com pessoas que estão distantes, que, por algum mo�vo, costumam viajar ou se 

afastar de você por períodos?

• Tem horror a monotonia e ro�na no relacionamento afe�vo?

• Você faz questão de manter a sua individualidade em um relacionamento?

• Não é qualquer coisa feita pelo parceiro(a) que o a�nge, você muitas vezes se mantém indiferente?

• Chantagem emocional não cola com você?

• Você costuma usar argumentos lógicos e racionais para lidar com as situações afe�vas?

• Você se " desliga" fácil de um relacionamento? E não se assusta com o risco de uma relação não dar certo?

• Você adora encontros ao acaso?

• Detesta combinar com antecedência com o parceiro(a) o que vai fazer?

• Você se sente mais apaixonado(a) quanto mais passageira é a situação?

• Você costuma se relacionar com pessoas comprome�das ou casadas?

• Você costuma se desinteressar do ponto de vista sexual por seu(sua) parceiro(a) quando a relação se 

estabiliza?

• Você detesta fazer as coisas obrigado(a) e costuma argumentar com o(a) parceiro(a) "você preferia que eu 

�vesse vindo sem vontade?!"

• Você acha que uma vida a dois, ín�ma e próxima tende a ser asfixiante e aborrecida?

• Costuma relacionar-se com pessoas muito diferentes de você, estranhas ao seu meio ou que tenham hábitos 

muito diversos dos seus?

• Você se sente atraído por situações transgressoras - que quebram as normas e os padrões estabelecidos?

Se você respondeu afirma�vamente a 12 ou mais dessas perguntas, é muito provável que este seja o seu 

padrão afe�vo.

Se você respondeu afirma�vamente entre 6 e 12 perguntas, é provável que este seja um dos seus padrões 

afe�vos ou você pode estar vivendo-o por alguma influência planetária. Mas o ideal é que você responda 

também mais um ou dois ques�onários para descobrir seu padrão.

Se você respondeu afirma�vamente 5 ou menos perguntas, esta NÃO é sua forma caracterís�ca de amar. Você 

pode escolher outro �po de amor no menu acima.



(Conte um ponto para cada resposta afirma�va).

• Você acredita que um relacionamento amoroso é uma espécie de fusão onde você se mistura ao outro, se 

funde no outro?

• Você tem uma tendência a buscar parceiros de algum modo problemá�cos, um pouco perdidos, doentes ou 

carentes?

• Você acredita que pode salvar o outro com o seu amor?

• Espera encontrar o Príncipe (ou a Princesa) Encantado(a) que vai transformar a sua vida em um conto de 

fadas?

• Você se sente capaz de aguentar, por amor, coisas que outras pessoas jamais aguentariam ou de se sacrificar 

por um relacionamento?

• Em vez de tomar uma a�tude para terminar um relacionamento, você prefere deixar que a relação vá se 

dissolvendo, se ex�nguindo aos poucos?

• As suas relações costumam se superpor umas às outras?

• Você se sente muito influenciado pelo clima que está rolando e é capaz de ficar com alguém só em função 

desse clima?

• Você acredita em coincidências mágicas, em sinais e costuma buscar explicações transcendentes para seus 

relacionamentos?

• Você costuma viver amores platônicos, man�dos e alimentados em segredo, no silêncio e na fantasia?

• Você acredita que exista o Homem ou a Mulher da sua vida?

• Você acredita que ser racional e pragmá�co é uma a�tude de quem não ama de verdade e tem uma 

tendência a viajar, fantasiar quando está vivendo um relacionamento?

• Na maior parte das vezes você se desilude nos seus relacionamentos amorosos?

• Costuma fazer chantagens emocionais?

• Costuma implorar amor?

• Você acredita que a sua fragilidade fará com os outros o(a) amem?

• Você acha que se não há sofrimento não há amor Amar é sofrer ou seja, quanto mais você sofre mais você 

ama?

• Você não faz questão de reciprocidade no relacionamento é capaz de dar sem receber e não esperar nada 

em troca?

• Já aconteceu de você descrever �sica e moralmente o seu parceiro(a) para alguém e a pessoa dizer que 

ele(a) não corresponde em nada ao que você descreveu?

• Você prefere um belíssima história de amor que não se concre�za a uma história real, bem concreta, mas 

cheia de detalhes banais, co�dianos e nada român�cos?

Se você respondeu afirma�vamente a 12 ou mais dessas perguntas, é muito provável que este seja o seu 

padrão afe�vo.

Se você respondeu afirma�vamente entre 6 e 12 perguntas, é provável que este seja um dos seus padrões 

afe�vos ou você pode estar vivendo-o por alguma influência planetária. Mas o ideal é que você responda 

também mais um ou dois ques�onários para descobrir seu padrão.

Se você respondeu afirma�vamente 5 ou menos perguntas, esta NÃO é sua forma caracterís�ca de amar. Você 

pode escolher outro �po de amor no menu acima.



(Conte um ponto para cada resposta afirma�va).

  • Você se considera uma pessoa passional nos relacionamentos?

• Você entra intensamente em uma relação, sem se preservar e costuma pensar que é melhor não ter do que 

ter pela metade?

• Você costuma ter desejos de vingança quando as coisas não ocorrem como você deseja no seu 

relacionamento?

• Você se considera ciumento(a) e sempre supõe que esteja sendo traído(a)?

• Você sente que um lado de certo modo destruidor se manifesta quando você está em um relacionamento?

• Você foge de relações ín�mas porque elas sempre acabam em frustração, já que o outro raramente 

corresponde ao seu desejo intenso?

• Você sente que suas relações muitas vezes caem numa espécie de luta de poder?

• Você tenta controlar o outro?

• Muitas vezes seus romances e relacionamentos têm um fim desastroso?

• Você tem muito medo de perder a pessoa amada?

• Você desconfia da pessoa com quem está se relacionando e sempre imagina que há uma segunda intenção 

por trás do que ela diz ou faz?

• Você tende a antecipar o fim do seu relacionamento, imaginando como será quando ele terminar?

• Ao menor sinal de um possível afastamento do outro você já vai logo cortando, acabando o relacionamento 

e às vezes é capaz de "matar" o amor antes que ele realmente acabe?

• Você tende a eliminar as pessoas da sua vida quando a relação termina?

• Você acha que a sua vida pode ser destruída por causa de um amor?

• Você tende a manter relações em um nível estritamente sexual, sem criar vínculos ou in�midade?

• Você acha que um relacionamento muitas vezes é uma espécie de armadilha na qual se fica preso sem 

conseguir sair?

• Você tende a se relacionar com pessoas que estão passando por uma crise ou estão em um momento di�cil 

da vida?

• Você costuma "�rar do buraco" e regenerar as pessoas com quem se relaciona? E acredita que pode 

"transformar" o(a) parceiro(a)?

• Você sente que muitas vezes fica "obcecado" pelo(a) parceiro(a)?

Se você respondeu afirma�vamente a 12 ou mais dessas perguntas, é muito provável que este seja o seu 

padrão afe�vo.

Se você respondeu afirma�vamente entre 6 e 12 perguntas, é provável que este seja um dos seus padrões 

afe�vos ou você pode estar vivendo-o por alguma influência planetária. Mas o ideal é que você responda 

também mais um ou dois ques�onários para descobrir seu padrão.

Se você respondeu afirma�vamente 5 ou menos perguntas, esta NÃO é sua forma caracterís�ca de amar. Você 

pode escolher outro �po de amor no menu acima.
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