
       Perfil de personalidade astrológica de Helena Federmann Marques 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Um Sol em Virgem possui as características do elemento terra o fecundar, 

o gerar e nutrir, bem como gosta de estabilidade. Porém este elemento em 

virgem assume as características mutáveis, ou seja, é um pouco mais 

flexível que os outros signos de terra, sendo mais fácil de se adaptar as 

situações de mudanças de vida. Virgem é o signo da plenitude da alma na 

forma humana. Portanto, a partir desse equilíbrio, resta vida a ser doada. 

Amam servir e se sentir útil aos outros. Logo, pedir ajuda da Helena para 

executar pequenas tarefas na infância, pode ser uma boa ideia.  

Outra palavra chave desse signo é análise. Virgem rege a colheita. Separar, 

catalogar e dividir é um passatempo para Helena. É interessante educar o 

lado crítico desse signo, incluindo suas próprias críticas a si mesma. 

 Como a Helena possui um sol na casa seis significa que tem boa saúde, 

sempre. E a conjunção com vênus, marte e mercúrio, intensifica todas as 

qualidades virginianas descritas acima, bem como a torna delicada, 

inteligente e dinâmica em seus pensamentos e atitudes. 

Como temos aspectos com netuno e júpiter a sensibilidade, fé e buscar 

conhecimentos, sempre será uma boa distração para a Helena. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Helena possui ascendente Áries. Alguns estudiosos associam a esta 

posição astrológica a situação da família no momento do seu nascimento, 

ou seja, um período ao qual seus pais estavam se sentindo imaturos ou 

com foco em outros projetos. Nesta posição temos a primeira impressão da 

bebê sobre o mundo: um lugar que permite que todas as iniciativas da 

Helena sejam expressas de maneira dinâmica e intensa. Estas 

características sempre serão procuradas pela Helena em sua vida. 

 

 

 

 

 

 

Uma lua em aquário pode ser definida como um a Lua Inovadora! Ama 

ser a orientadora dos amigos, sempre com um bom conselho a todos, a 

frente do momento presente. A Lua para a psicologia da astrologia 

significa a maneira como sentimos o mundo e a partir disso, como 

criamos nossos condicionamentos! Aqui temos onde a Helena irá buscar 

segurança e se sentirá acolhida. Portanto desde já, para que ela se sinta 

segura, cabe fazer atividades com um misto de rotina e inovação ao mesmo 

tempo. Mesmos horários para comer, banho e dormir, porém, almoçar na 

cozinha e jantar na sala. Banho com brinquedos diferentes. Dormir dias 

com músicas outros com histórias. Repetições são enjoativas! E a 

preferência será por um pouco de liberdade: muito colo, beijos e abraços 

chegam a incomodar!  



Esta Lua está posicionada na casa onze significando que a Helena sempre 

irá buscar segurança nos relacionamentos com os amigos e em servir a 

sociedade como um todo.  

Helena possui Saturno e Plutão na casa dez, lhe dotando de muito poder e 

capacidade de liderança. No futuro irá gostar de ter uma carreira onde 

possa ser poderosa e fazer um papel significativo na sociedade, mesmo que 

demore a encontrar um caminho definitivo a sua carreira. E muitas vezes 

poderá duvidar desse potencial. 
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