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ELEMENTO TERRA 

 

 

 

O elemento Terra na astrologia significa substância e praticidade. 

É considerado um elemento frio e seco e representa estabilidade e 

solidez, dando às substâncias sua força e forma. Nos seres humanos, 
representa o corpo físico.  

O símbolo do elemento Terra é um triângulo apontado para baixo com 

uma linha através dele. O triângulo descendente representa que a Terra está 
úmida e procura descer, mas seu componente seco bloqueia seu total 

descida. 

Tem a ver com segurança e materialismo, como o ato de colocar a mão 
na terra para extrair nosso sustento. É onde fincamos raízes, de forma literal, 
em busca de nossa estabilidade. Dessa forma, pessoas com certa 

predominância do elemento Terra são mais objetivas e trabalham com afinco 
para obterem recursos que trarão a segurança tão almejada.  

Mudança não é muito sua praia, pois prezam pela ordem e procuram 

seguir os padrões estabelecidos, sem correr muitos riscos. O materialismo 
pode fechar um pouco as portas para a espiritualidade, assim são voltados 

para o que podem tocar e comprovar. O plano da criatividade pode ficar 



 
 

 

comprometido por conta de uma postura altamente objetiva, sem espaço 

para ideias mirabolantes. 

Pessoas com grande quantidade de terra no mapa também tendem a 
ser mais introspectivas, passivas e dotadas de forte empatia, além de mais 

calmas, lentas e frias. Tendem a ser mais resilientes, com muita força de 
vontade.  

O elemento também proporciona mais solidez, estabilidade, 

persistência e uma natureza concreta que pode atrair ansiedade, pessimismo 
ou realismo extremo. Este elemento também é sinônimo de sensualidade, 
prazeres terrenos e segurança material ou sentimental, sendo suas 

características principais: produzir, manter, formar, construir, estabelecer, 
conter e limitar. 

 Tirar do sério alguém mais terreno não é muito bom, podendo causar 

terremotos. Seus nativos são capazes de incríveis explosões de fúria se sua 
raiva for reprimida por muito tempo. Geralmente são pessoas mais 
tolerantes, calmas, indulgentes e pacientes, mas instigá-las aos seus limites 

pode provocar reações nada agradáveis. A teimosia e a inércia também são 
outras vertentes, algo que faz com que se torne mais difícil para tais pessoas 

mudarem de ideia. 

Há de se estar atento também ao risco de se tornarem viciados em 
trabalho e aos deveres, negligenciando o tempo de descanso, pois onde há 

muita terra, pode haver uma necessidade constante e inconsciente 
de produzir e estabelecer-se. Lidar com mudanças bruscas também não é 
nada fácil para este elemento, pois a terra só se movimenta através de 

poderosas forças da natureza - ou de forças leves, embora constantes, como 
o vento. 

Antigamente eram chamadas de pessoas com Humor Melancólico. 

 

 



 
 

 

Para o elemento terra, obter ganhos é de suma importânica, afinal, um 

terreno estéril ou improdutivo por muito tempo não é interessante nem útil a 
ninguém.  

Geralmente, futilidades ficam em segundo ou terceiro plano para o 

elemento terra. Palavras não são suficientes para chamar a atenção, 
mostrar trabalho sim. São pragmáticos e práticos demais para se 

impressionarem apenas com palavras, promessas e possibilidades.  

Querem ver a coisa no plano concreto e admiram aqueles que 
são empenhados em fazer acontecer.  

A gestão do tempo também é diferente para esse elemento. Tudo tende 
a ser feito com mais calma, paciência, embasamento, devagar, passo a 

passo, visando a segurança, a estabilidade, os possíveis ganhos e a 
durabilidade daquilo que se conquista. Isso pode ser representado pela terra 

fértil germinando pacientemente suas sementes, pelas formações rochosas, 
pelas construções atemporais e pela incrível formação das pedras preciosas. 
O interesse principal está na segurança, estabilidade, na consistência das 

coisas, na produção, enriquecimento e status quo. 

 

Sem terra, não construímos 

A Terra tem a ver com plantar para colher, construir, realizar, fincar 

raízes, sempre em prol da segurança. Com a falta desse aporte energético, o 
direcionamento pessoal não é muito prático e as ideias fantasiosas começam 
a pipocar. 

Na verdade, a pessoa procura se afastar de indivíduos muito objetivos, 

responsáveis, sérios e centrados para buscar metas cada vez mais difíceis de 
atingir (ou fáceis, dependendo do ponto de vista).  

Até a saúde pode ficar comprometida pela falta de vontade em cumprir 

as rotinas diárias, como fazer exercícios, seguir uma dieta balanceada ou 
respeitar os limites do corpo físico. 

Podem perder a objetividade, sem saber exatamente o que querem 

conquistar. As obrigações do cotidiano tornam-se quase insuportáveis, por 
isso não é raro fugirem das responsabilidades ou trocarem de emprego 
constantemente, por conta do tédio ou de pressões. Podem se especializar 

em profissões que nunca seguirão, ou fazer cursos que não têm aplicação 
prática para seus objetivos. A falta de comprometimento com suas metas 

pode levar a problemas financeiros, assim acabam pedindo dinheiro 
emprestado e acumulam dívidas. 

Para recuperar a energia do elemento terra, a pessoa tem que vencer 
a inércia, cumprir sua rotina diária e prezar pela responsabilidade e 

embasamento das coisas. Ela precisa de disposição para reativar seu foco e 



 
 

 

cumprir seus objetivos. Ajuda muito procurar a companhia de pessoas de 

Terra para ver como suas vidas são estruturadas e baseadas em segurança.  

Passar um tempo curtindo a natureza também é ótimo, pois assim pode 
literalmente se reconectar com a terra e voltar a crescer suas raízes. 

Equilibrando a energia desse elemento, a pessoa pode finalmente voltar a 
trabalhar com empenho em prol de objetivos realistas, alcançando mais 

estabilidade. 

 

Cuidado para não ser soterrado! 

Já quem tem predominância do elemento Terra pode se tornar 
materialista em excesso. A pessoa se torna egoísta ou superprotetora de seus 

preciosos recursos, se preocupando apenas em conquistar, em obter cada 
vez mais, não querendo perder tempo com ideias ou projetos arriscados. 
Assim, dá valor e persegue sempre o que é palpável, o que pode ser 

"realizável" através de seu esforço no presente. 

O palpável, aliás, acaba tendo importância central em sua vida. Passam 
a ser muito econômicas, zelando por suas finanças, sabendo exatamente qual 

é o seu orçamento mensal. Para compensar uma possível sensação irreal de 
instabilidade, procuram segurança seguindo uma rotina diária com bastante 
disciplina. Podem até seguir alguma doutrina ou sistema que tragam essa 

sensação de estabilidade e estrutura. 

Quer tocar e sentir, assim sua busca por prazeres e conforto aumenta. 
Nos relacionamentos amorosos, porém, o excesso de energia faz com que a 

pessoa seja muito pé no chão. Nada de idealizar a pessoa amada ou de ter 
ideias extremamente românticas. Ela prioriza a lealdade e uma relação 

estável, quer cuidar de seu par e não curte surpresas ou mudanças bruscas.  

Pode gostar muito de ficar em casa curtindo o conforto do lar, o que 
acaba incomodando se seu par preferir um agito. Ciúmes também aumentam, 
por conta de sua noção equivocada de "posse". 
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A PEDRA ESCULTÓRIA 

A Pedra Escultória refere-se a nós mesmos, o quanto precisamos nos 

esculpir, nos moldar conforme o lugar, a necessidade e o caminho que 

precisamos trilhar, o esculpir é lento e doloroso para aqueles que não 

querem mudar, mas para quem compreende que a mudança é 

necessária faz parte da Evolução e do seu caminho ,as mudanças 

ocorrem de forma harmoniosa, e assim se percorre o caminho, 

compreendendo que as mudanças traz o Crescimento e nos mantem no 

Destino. 

MUNDO RURAL 

Esta carta nos remete a Ancestralidade dos nossos Pais, o seu mundo 

simples, mas eficaz, seguindo as tradições e as fases lunares e os 

eclipses, para terem uma boa colheita, a certeza da boa alimentação 

para a família e para as trocas por outros alimentos e pertences.  

O Mundo Rural nos mostra que podemos viver com simples e o 

necessário para nossa sobrevivência e sermos felizes, o Mundo Rural é 

o encontro passado com o futuro e conosco, mantendo esta conexão. 

RUINAS DO PASSADO 

As Ruinas são uma lembrança de algo que teve a sua glória e que agora 

restaram somente pedaços incompletos, mas que para este pedaços 

existirem há uma base que sustenta tudo, e que se quiser reconstruir a 

base está lá e está firme, aguardando a escolha, de se refazer ou deixar 

como está, tudo tem seu começo, meio e o fim, e o fim pode ser um 

recomeço, ou uma base para se reconstruir ainda melhor o que já 

existiu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVORA E SUAS MURALHAS 

As Muralhas foram construídas para proteger quem está dentro destas 

Muralhas, tornar um lugar seguro e com regras para se viver bem e se 

construir o crescimento das famílias e do Trabalho. Évora tem esta 

fortificação ela protegeu e protege até os dias de hoje, todos que estão 

dentro da Muralha. 

Nos dias de hoje todos dentro da Muralha tem as suas vidas, projetos e 

Ancestralidade seguros e preservados. O que você deseja preservar e 

manter seguro, dentro de você? 

COMO UM JOGO DE CRIANÇAS 

As crianças em Évora podiam brincar na Terra, sabiam o quanto esta 

terra era sagrada e juntos com os Pais, aprenderam os seus Ritos 

Sazonais e agradeciam, aprenderam a fazer o melhor com a Terra, desde 

brincar até o sagrado. 

E adultos compreendiam o valor da Terra, preservaram a sua criança 

interior e todos os conhecimentos, sabedoria da Ancestralidade. 

TODOS JUNTOS 

Évora era um lugar de muitos Povos, Cultura, Tradição e Religião. 

Todos os Povos, (Árabes, Mouros, Celtas e Ciganos), trabalhavam juntos, 

moravam na mesma cidade, viajavam pelas mesmas rotas, as 

mantinham seguras, formavam novas famílias, negociavam os seus 

produtos, o crescimento fazia parte da tolerância e respeito, mas o 

conhecimento e a tradição mantinham o respeito de todos. 



 
 

 

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 

 

PENTAGRAMA 

 

 

 

CRUZ DA VIDA  

 

 



 
 

 

CRUZ CELTA 

 

1 -Momento Atual 

2 – O que esta contra o momento atual 

3 – O que esta oculto para o consulente 

4 – Passado 

5 – O Consulente 

6 – Futuro Imediato 

7 – O que esta na mente do Consulente 

8 – Prós e Contra da Pergunta 

9 – O Caminho  

10 – Resultado Final 

 


