




























Para os graus de exaltação, não há uma fórmula matemática simples. Eles não são desenhados nas

posições anteriores dos planetas ou estrelas fixas. O zodíaco é dividido em 10 partes diferentes, todas

do mesmo tamanho. Estas secções de 36º são colocadas em terços através de um corte de ouro.
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- Existem 12 princípios planetários primários.

- Fauno (X) e Iusticia (X) são partículas de Higgs hipotéticos.

(que orbitam além da órbita de Plutão)

- Cada planeta tem em cada signo do Zodíaco, uma dignidade ou uma debilidade.

(sete dignidades e sete debilidade)

- As exaltações de Sol e Saturno estão errados!

(«Sol – Libra» e «Saturno – Áries» está correto)

- A exaltação de Neptuno está no sinal do Leão.

- A exaltação de Plutão está no sinal do Aquário.

- A exaltação de Fauno (Venus passiva) está no sinal do Sagitário.

- A exaltação de Iustitia (Mercúrio passiva) está no sinal do Gêmeos.

- Triplicidades não são dignidades.

- Existem dois clãs de planetas (Famílias).

- Nós conhecemos apenas os governantes secundários de Touro e Virgem.

- A potência não pode ser inferida a partir dos dignitários.

- Da mesma forma, nenhum efeito positivo ou negativo pode ser derivado das dignidades.

- As dignidades resultam das semelhanças essenciais entre planetas e signos do zodíaco.

- Dignidades e debilidades dão informações sobre um planeta está em um ambiente que atende a sua

essência, ou em um ambiente que realmente não corresponde a sua natureza.



Dupla Dignidade no Sistema Completo de Dignidades


