http://hoxzodiac.com/

PLANETARY HOX ZODIAC
DINNER
Quarta-feira, 22 de abril⋅7:00 até 9:00pm
Fortaleza
Fortaleza - CE, Brasil

Participar do Hangouts Meet
meet.google.com/cig-jgri-aih

Participar por telefone

+1 712-318-2378 PIN: 325 042 334#

Descrição:Planetary #hoxzodiac Dinner will be hosted in
several locations around the world on April 22 2020 at
7pm local time. It is an art and science performance
designed by @victoriavesna + @siddbits -featuring #rat, #ox, #tiger, #rabbit, #dragon, #snake, #hor
se, #sheep, #monkey, #rooster, #dog and #pig

Para adicionar no Google Calendar:
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NDlzMmQ2MjVnc2ljdjExZzVzOXZm
MmNydW4gY2xhcmlzc2FyaWJlaXJvQHVuaWZvci5icg&tmsrc=clarissaribeiro%40unifor.br

GLOBAL HOX ZODIAC QUARANTINE DINNER
Caros amigos,
No dia 22 de Abril, às 19:00, dia em que somos
convidados a refletir sobre o impacto da chegada dos
Europeus na vida, na relação com a natureza dos povos
da Grande Nação Tupinambá, e de tantos outros povos
nessas terras tropicais, dia em que também celebramos
internacionalmente o Dia da Terra, escrevo para convidar
a estarmos juntos online para um momento de reflexão
conjunta sobre o uso dos animais nas ciências e sua
importância cultural e econômica - o Jantar Hox Zodiac
em uma versão online, planetária, que abrigo como
anfitriã no nosso país.

COMO SE PREPARAR E PARTICIPAR:
• Vista uma blusa branca, e traga uma comida e bebida para compartilhar que, de alguma forma simbólica,
esteja relacionada a seu animal (signo) no zodíaco chinês: https://www.horoscopochines.net/
• Traga uma breve reflexão, informação, sobre o uso desse animal pelas ciências, em laboratórios, como
animais de estimação, como alimento, para o entretenimento.
• O encontro será gravado e compartilhado posteriormente.
• Será transmitido ao vivo via Instagram.

HOX ZODIAC
Victoria Vesna e Siddharth Ramakrishnan
(2008-presente)

*texto em versão traduzida e adaptada do Inglês para Português (Brasil) por Clarissa Ribeiro

O HOX Zodiac (Zodíaco Hox) é fruto de uma colaboração de mais de uma década
(2008-presente) entre a mídia artista Victoria Vesna e o neurocientista Siddharth
Ramakrishnan. O projeto baseia-se em pesquisas científicas sobre os genes Hox e
usa o zodíaco chinês como uma estrutura conceitual. Os genes Hox, um subgrupo
de genes homeobox, geram determinadas proteínas – as 'proteínas Hox' – capazes
de se ligar a sequências nucleotídicas específicas no DNA chamadas "Enhancers"
(Acentuassomos) através dos quais ativam ou reprimem outros genes, incluindo
mecanismos de morte celular. Os homeobox são um segmento de genes
homeóticos – reguladores do desenvolvimento embrionário de animais, fungos e
plantas. O complexo Hox (ou "cluster" Hox) funciona criando o padrão do eixo
corporal, fornecendo a identidade de certas regiões do corpo, determinando onde
as pernas e outros segmentos crescerão e se desenvolverão em um feto ou em
uma larva. Se transformando no decorrer desses 10 anos, o projeto Hox Zodiac
tornou-se uma experiência imersiva e participativa em que o ritual de sentar-se
junto à mesa é o ponto de partida para compartilhar ideias sobre mutação e
interconectividade entre os organismos.

A EXPERIÊNCIA:
O projeto convida a atuar ou participar deixando uma posição
antropocêntrica para adotar identidades de outros animais, utilizando
como moldura estruturante da dinâmica os 12 animais do zodíaco
Chinês.
O projeto evoca questões relativas a Organismos Geneticamente
Modificados (OGM) e à relação com os alimentos de uma maneira
muito pessoal.
Hox Zodiac é também um convite a refletir sobre a crescente influência
internacional da China como emergente potência científica, econômica
e cultural.

A PERFORMANCE:
O QUE E COMO COMPARTILHAR NO JANTAR HOX ZODIAC
Imagine o convite para participar da experiência Hox Zodiac como um convite
par um potluck (um jantar americano) em que cada convidado traz algo para
compartilhar à mesa. A diferença é quem os convidados assumem as personas
de seu animal representativo no zodíaco Chinês.
Na versão online em que estamos em quarentena, os alimentos podem ser
trazido apenas de forma simbólica e compartilhados em uma performance
coletiva via Google Meet em que, cada convidado, iniciando pelo Rato e
seguindo o sentido horário, se apresenta, e, assumindo o animal como
persona, faz uma reflexão sobre questões pertinentes consideradas no convite.
Após a reflexão, o animal se oferece como alimento – pode ser um drink –
alcoólico ou não – que batize com o nome do animal.

PONTOS A SEREM ABORDADOS COMO INCENTIVO
À CONSTRUÇÃO DE EXPERIÊNCIAS COM OS
ALIMENTOS:
MUTAÇÕES
Uma das fontes principais de variação na natureza, as mutações genéticas, contribuem para a diversidade e
sucesso na sobrevivência das diferentes espécies
XENÓRGÃOS
EM 2019 foi criado em laboratório na China com sucesso, pela primeira vez uma quimera – um ser híbrido
entre humano e macaco dando um importante passo para transformar animais de outras espécies
em fábricas de órgãos para transplantes em humanos. Isso levanta questões éticas e filosóficas – um macaco
com um órgão humano é ainda um macaco? Um porco com cérebro humano é mais senciente? Essas quimeras
deveriam poder se reproduzir? Teriam que direitos?
ENGENHARIA GENÉTICA E CRISPR
Em 2018 o cientista Chinês He Jiankui anunciou o nascimento de duas irmãs gêmeas com um gene desativado
para torná-las imunes ao vírus da AIDS. Em 2019, a China condena o pesquisador pela irresponsabilidade da
intervenção. Montoliu, pesquisador do Centro Nacional de Biotecnologia e presidente fundador da Sociedade
Internacional para as Tecnologias Transgênicas, utiliza a mesma técnica, CRISPR para criar ratos com doenças
raras semelhantes às humanas, como o albinismo. Quais as implicações éticas dessas práticas?

APRENDENDO SOBRE
O SEU ANIMAL
NO ZODÍACO CHINÊS

Na China antiga, para contar as horas, as pessoas dividiam um dia em doze
períodos de 2 horas e designavam um animal para representar cada período,
de acordo com suas observações sobre hábitos e comportamentos dos
animais, observações mnemônicas e que dizem respeito aos modos de vida
naquele momento:

• ZODÍACO ANIMAL: HORAS (OBSERVAÇÃO MNEMÔNICA)
• Rato 23:00 à 1:00 – Os ratos se alimentam mais ativamente e é quando é possível ouvi-los.
• Boi 1:000 às 3:00 – Bois mastigam o pasto mais confortavelmente. As pessoas de idade se levantavam e os alimentavam a essa hora.
• Tigre 3:00 às 5:00 – Os tigres caçam com mais ferocidade. Há muito tempo, o povo chinês os ouvia rugindo nesse momento.
• Coelho 5:00 às 7:00 – Os coelhos batem as patas trazsiras no chão com mais fervor. Coelhos eram vistos saindo de seus buracos para comer
grama com orvalho ao amanhecer.
• Dragão 7:00 às 9:00 – Os dragões pairam mais densamente. As névoas da manhã, particularmente as serpentinas ao redor das colinas,
fizeram as pessoas pensarem em dragões.
• Serpente 9:00 às 11:00 – As cobras surgem mais facilmente. As cobras saem para tomar sol enquanto o sol da manhã aquece o chão.
• Cavalo 11:00 às 13:00 – Os cavalos ficam mais impressionantes. Quando o sol está mais forte, apenas cavalos são vistos em pé, enquanto a
maioria dos outros animais se deita para descansar.
• Cabras 13:00 às 15:00 – As cabras comem e urinam com mais frequência. Este era considerado o melhor momento para alimentar cabras,
quando o sol secava o orvalho na vegetação rasteira.
• Macaco 15:00 às 17:00 – Macacos tocam (batem em objetos para fazer barulho) com mais vigor. Macacos eram vistos e ouvidos brincando
e conversando nas árvores nesse horário.
• Galo 117:00 às 19:00 – Galos retornam ao galinheiro. Galos eram rotineiramente levados de volta aos galinheiros antes do pôr do sol.
• Cão 19:00 às 21:00 – cães guardam com muito respeito. As pessoas levavam seus cães para vigiar à noite antes de dormirem.
• Porco 21:00 às 23:00 – Os porcos fungam mais docemente. Quando se acomodaram no sono, as pessoas ouviam porcos farejando suas
baias.

ROEDORES NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de RATO: Marlon Brando, William Shakespeare,
Gene Kelly.
Horário: 23: 00-01: 00 (quando os ratos procuram ativamente por
comida).
Ratos nascem sob o signo de charme e agressividade. Eles são
expressivos e podem ser falantes às vezes. Eles gostam de ir a festas
e geralmente passam bastante tempo conversando com seus
amigos. Embora o Rato possa ficar quieto às vezes, é raro pegar um
Rato sentado. Infelizmente, assim que o Rato ganha dinheiro, eles o
gastam. Talvez isso explique por que o Rato é tão cuidadoso quando
empresta dinheiro a outros. Se você pedir dinheiro emprestado ao
Rato, não se surpreenda com os altos interesses. O Rato não é
romântico, mas é sensual e amoroso. São protetores, muito leais e
dedicados às suas famílias.
Chinês: 鼠 (Shǔ)
Ramos Terrestres: Zi (子)
Energia: Yang
Elemento: Água (Shui)
Flores favoráveis: lírio, violeta africana, lírio do vale
Pedras favoráveis: Granada
Números favoráveis: 2, 3
Cores favoráveis: azul, dourado, verde
Direções favoráveis: Sudeste, Nordeste
Números não favoráveis: 5, 9
Cores não favoráveis: amarelo, marrom
Direção não favorável: Oeste
Piores parceiros: Coelho, Cavalo, Ovelha, Galo
Melhores parceiros: Dragão, Macaco, Boi

RATOS E A CIÊNCIA
Nenhum campo de pesquisa que conhecemos exclui camundongos e ratos. Pesquisa sobre câncer, genética, imunologia, virologia, ciências comportamentais, envelhecimento, HIV /
AIDS, Alzheimer, alcoolismo, diabetes, obesidade, efeitos de radiação, dependência de drogas, novos testes de drogas e muito mais são estudados em camundongos e ratos na
esperança questionável de que quando se aplica a roedores será aplicada a seres humanos. O rato de laboratório fez contribuições valiosas para a medicina cardiovascular,
regeneração neural, cicatrização de feridas, diabetes, transplante, estudos comportamentais e pesquisas sobre doenças do movimento espacial. Os ratos também têm sido
amplamente utilizados para testar a eficácia e segurança dos medicamentos. Modelos aprimorados em todas essas áreas de pesquisa devem resultar de nosso novo conhecimento do
genoma de ratos.
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/animals-laboratories/mice-rats-laboratories/
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/experimental-rat
https://support.peta.org/page/15418/action/1
RATOS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Maçãs, passas, amêndoas, aspargos, ervilhas, milho, cenoura, espinafre, rabanete, tomate e aveia. Alto teor de proteínas e baixo teor de gordura,
açúcar e alimentos produtores de ácido.
- Aperitivo: Amêndoas e tâmaras
- Cocktail: Black Rat (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
1/2 xícara de gelo
1/3 xícara de suco de laranja sem polpa
2 doses de rum escuro
2 doses de bebidas carbonatadas com sabor de cola
https://www.allrecipes.com/recipe/234966/black-rat/
- Sobremesa: Queijo
- Bebidas: Gin, vinho de ameixa, marasquino
RATOS E A SAÚDE:
ÓRGÃOS DOS RATOS DE TERRA: BAÇO, ESTÔMAGO E PÂNCREAS.
ÓRGÃOS DE RATOS DE METAL: PULMÕES E O INTESTINO GROSSO.
ÓRGÃOS DE RATOS DE ÁGUA: RINS E A BEXIGA.
ÓRGÃOS DE RATOS DE MADEIRA: FÍGADO E A VESÍCULA BILIAR.
ÓRGÃOS DE RATOS DE FOGO: CORAÇÃO.

BOVINOS NO ZODÍACO CHINÊS

Pessoas famosas de BOIi: Adolf Hitler, Jack Nicholson, Meryl
Streep, princesa Diana, Napoleão e Dustin Hoffman.
Horário: 01: 00-03: 00 (quando os bois começam a ruminar e
começam a cultivar a terra)
Os pessoas de boi são trabalhadoras e persistentes, podem
cumprir uma tarefa por mais tempo e fazer mais do que qualquer
um. Eles acreditam em si e tendem a classificar quase tudo em
duas categorias básicas, boa ou ruim. Eles mantêm seus altos
padrões como modelo e julgam severamente aqueles que não
aspiram a manter esses mesmos ideais. Os bois não são animais
sociais ou de festa, eles tendem a ficar quietos quando estão em
uma festa. Embora pareçam tranquilos, na verdade, os bois são
impulsivos quando estão com raiva. Eles são capazes de fúria
assustadora. Os bois são teimosos e dogmáticos, acreditam na sua
decisão e nunca se arrependerão. Eles também são muito
próximos de suas famílias. Desiludidos, os bois geralmente
descobrem que aqueles que são próximos a eles não conseguem
entendê-los. No entanto, eles são pacientes, atenciosos.
Chinês: 牛 (niú)
Ramos Terrestres: Chou (丑)
Energia: Yin
Elemento: Terra (Tu)
Flores da sorte: tulipa, sempre-viva, flor de pêssego
Pedra preciosa da sorte: Aquamarine
Números da Sorte: 1, 9
Cores da sorte: azul, amarelo, roxo
Direção: Leste, Sudeste, Sul
Melhores parceiros: Rato, Cobra, Galo
Números do azar: 3, 4
Cores do azar: branco, verde
Direção do azar : Sudoeste
Piores parceiros: Coelho, Dragão, Cavalo, Ovelha, Cachorro

BOIS E A CIÊNCIA
A doença da vaca louca, que tem sido associada a uma doença cerebral fatal em humanos chamada variante da doença de Creutzfeldt-Jacob. A doença da vaca louca é
descoberta pela primeira vez no Reino Unido em 1986. O primeiro caso da doença da vaca louca ocorreu nos Estados Unidos em dezembro de 2003. Esta doença é
causada por príons, afetando o cérebro do gado. O ser humano pode desenvolver esta doença cerebral fatal comendo tecido doente de gado.
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/experimental-cattle
http://cwd-info.org/scientists-to-conduct-experiment-on-cattle/
https://mercyforanimals.org/sick-cruel-experiment-subjects-dairy-cows
BOIS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Aspargos, couve-flor, rabanete, cebola, agrião, tomate, ameixa e cerejas e quantidade suficiente de cálcio (muitos legumes crocantes)
Aperitivo: tomate cereja com coentro / salada de folhas verdes
- Cocktail: Ox Blood (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
1½ dose de Bourbon
1 dose de xarope de beterraba
¾ dose de suco de limão fresco
Sal Kosher
Decorar com 1 raminho de estragão fresco
https://imbibemagazine.com/ox-blood-cocktail/
Sobremesa: Aveia Doce
Bebida: refrigerante de ameixa, suco de ameixa
BOIS E A SAÚDE
ÓRGÃOS DO BOI DE TERRA: SISTEMA DIGESTIVO.
ÓRGÃOS DE BOI DE METAL: PULMÕES FORTALECIDOS E INTESTINO GROSSO.
ÓRGÃOS DE BOIS DE ÁGUA: RINS E A ESTRUTURA ESQUELÉTICA.
ÓRGÃOS DE BOI DE MADEIRA: SISTEMA HEPÁTICO. ÓRGÃOS DE BOI DE FOGO
O ÓRGÃO DO BOI DE FOGO: CORAÇÃO.

FELINOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de TIGRE: Alec Guiness, Karl Marx, Marilyn
Monroe, Natalie Wood, Dwight Eisenhower.
Horário: 03: 00-05: 00 (quando os tigres começam a caçar presas)
"Líder nato" é a palavra-chave para os tigres. Eles estão sempre
na liderança e provavelmente gritam "Vamos"! Nobre e
destemido, os tigres são respeitados por sua coragem, mesmo
daqueles que trabalham contra eles. Os tigres são imprevisíveis,
sempre tensos. e gostaria de estar com pressa. As pessoas tigres
são difíceis de resistir, pois são caracteres magnéticos e seu ar
natural de autoridade lhes confere certo prestígio. Eles são
tempestuosos, mas calmos, de coração caloroso, mas temíveis,
corajosos diante do perigo, mas cedendo e suaves em lugares
misteriosos e inesperados. Os tigres são muito confiantes, às
vezes confiantes demais. Às vezes, os tigres são sensíveis,
emocionais. Eles são capazes de um grande amor, mas se tornam
intensos demais com isso. Eles também são territoriais e
possessivos; se você é amigo de um tigre, eles querem que você
se posicione contra os bandidos.
Chinês: 虎 (Hǔ)
Ramos Terrestres: Yin (寅)
Energia: Yang
Elemento: Madeira (Mu)
Flores da Sorte: cineraria
Pedra preciosa da sorte: Safira
Números da sorte: 1, 3, 4
Cores da sorte: azul, branco, cinza, laranja
Direção da sorte: leste, sudeste, sul
Melhores parceiros: Cavalo, Cachorro, Porco
Números azarados: 6, 7, 8
Cores do azar: dourado, prata, marrom
Direção do azar: Sudoeste
Piores parceiros: Cobra, Macaco

TIGRES E A CIÊNCIA
Partes do corpo de tigres ameaçados de extinção, como ossos, olhos, bigodes e dentes, são usadas para tratar doenças e doenças que vão desde insônia e malária a
meningite e pele ruim. Os textos em chinês afirmam que os ingredientes ativos do osso de tigre, cálcio e proteína, ajudam a promover a cura, têm propriedades antiinflamatórias.
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/cats-laboratories/
https://www.nature.com/articles/cr201732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6626984/
TIGRES E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: couve, espinafre, homus, feijão, quinoa, lentilhas, amaranto, centeio, espelta, granola, queijo de cabra, leite. Os tigres são, em geral,
muito atléticos e devem seguir uma dieta rica em proteínas.
- Aperitivo: Hummus ou salada de grão de bico
- Cocktail: : Lazy Tiger (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
45 ml mezcal
15 ml Licor de laranja
22 ml de
Mistura de xarope de jalapeño e tajin
15ml de suco de limão fresco
https://departures-international.com/food-drink/mixology-series/st-louis-the-mixologist-yellowbelly-tim-wiggins-lazy-tiger-cocktail
- SOBREMESA: Sorvete
- BebidaS: Gin, Ginger King, refrigerante de laranja e Fernet.
TIGRES E A SAÚDE
Órgãos de tigre de metal
Os órgãos do Tigre de Metal: pulmões.
Órgãos do tigre de água: rins e o sistema urinário.
Órgãos de tigre de madeira: vesícula biliar e o fígado.
Órgãos do Tigre de Fogo: coração.
Órgãos do tigre da terra: o baço, o estômago e o pâncreas.

LEPORÍDEOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de COELHO: Ali MacGraw, Orson
Wells, Bob Hope, Ingrid Bergman e George C. Scott.
Horário: 05: 00-07: 00 (quando, saem das tocas e
começam a bater as patas na grama como um pilão.
O coelho é um dos animais mais delicados entre os 12
animais. Coelhos são geralmente gentis e doces e,
claro, pessoas populares. Por mais calmos que sejam,
não é fácil provocar o coelho. Eles não gostam de
discutir e pretendem gozar uma vida tranquila e
pacífica. Eles também são sentimentais e compassivos,
podendo ser movidos por problemas pessoais que
compartilham com eles.
Chinês: 兔 (Tù)
Ramos Terrestres: Mao (卯)
Energia: Yin
Elemento: Madeira (Mu)
Flores da sorte: ciclâmen, lírio de banana
Pedra preciosa da sorte: Pérola
Números da sorte: 3, 4, 9
Cores da sorte: vermelho, rosa, roxo, azul
Direção da sorte: leste, sudeste, sul
Melhores parceiros: Ovelha, Cachorro, Porco
Números do azar: 1, 7, 8
Cores do azar : branco, marrom escuro, amarelo
escuro
Direção do azar : Norte, Oeste
Piores parceiros: Rato, Boi, Cavalo, Dragão, Galo

COELHOS E A CIÊNCIA
Coelhos são comumente usados para testes de toxicidade e segurança de substâncias como drogas, produtos químicos e dispositivos médicos. Eles são comumente usados em
estudos de irritação da pele e dos olhos, como os testes arcaicos de Draize, que foram desenvolvidos em 1944, para cosméticos, cuidados pessoais, produtos domésticos e outros
produtos químicos. Devido à sua alta taxa de reprodução, os coelhos são usados em estudos que testam a probabilidade de um produto prejudicar uma mulher grávida ou o
desenvolvimento do feto. O coelho foi o primeiro modelo animal de câncer causado por um vírus. Coelhos são usados para produzir anticorpos, utilizados na pesquisa de doenças
infecciosas e imunologia. Coelhos são usados como modelos para fibrose cística e cólera. Louis Pasteur usou coelhos para desenvolver sua vacina contra a raiva. Coelhos são
importantes no estudo de doenças cardiovasculares, particularmente hipertensão e aterosclerose. Coelhos são fundamentais para estudos sobre câncer, glaucoma, infecções de
ouvido, infecções oculares, diabetes e enfisema. Lasers cirúrgicos foram desenvolvidos usando coelhos. Coelhos são usados para pesquisar a influência do colesterol alto.
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/experimental-rabbit
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/rabbits-laboratories/
https://www.hsi.org/news-media/blinded_rabbits/
COELHOS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Laranjas, limões, aipo, couve, espinafre, brócolis, milho, ervilha, batata, nozes e amêndoas. Os coelhos também devem comer muitas saladas verdes
frescas, muita proteína magra em sua dieta (vegetais de folhas verdes)
- Aperitivo: Saladas / Citrinos
- Cocktail: Ginger Rabbit (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
1⁄2 parte Anis estrelado e chá preto com infusão de xarope simples
1 fatia de Gengibre fresco
1 tira de Casca de limão
2 partes de Bourbon de Basil Hayden
1⁄2 partes de Crème Yvette
1 traço de Angostura bitters
https://www.liquor.com/recipes/ginger-rabbit/
- Sobremesa: Frutas cítricas
- Bebida: Pimms # 1 (gin) com Lemonad Basil
COELHOS E A SAÚDE
ÓRGÃOS DE COELHOS DE METAL: PULMÕES E O INTESTINO GROSSO.
ÓRGÃOS DE COELHOS DE ÁGUA: RINS E A BEXIGA.
ÓRGÃOS DO COELHO DE MADEIRA: FÍGADO E A VESÍCULA BILIAR.
ÓRGÃOS DO COELHO DO FOGO: CORAÇÃO.
ÓRGÃOS DO COELHO DA TERRA: ESTÔMAGO E O PÂNCREAS.

DINOSSAUROS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas do dragão: Shirley Temple, Ringo Starr, Pearl Buck,
George Bernard Shaw e John Lennon.
Horário: 07: 00-09: 00 (quando a neblina que vem das montanhas faz
com os chineses lembrem dos dragões/dinossauros que lá habitavam)
Dragões nascem monarcas. Tanto quanto eles podem ver, seu poder é
indiscutível. Os dragões são idealistas, perfeccionistas, nascem pensando
que são perfeitos e são inflexíveis. Os dragões também são agressivos e
determinados – perseguir o que eles querem é uma segunda natureza
para eles. E devido à sua fome de poder, os dragões não são adequados
para envelhecer. A perspectiva de perda de poder, a sensação de
impotência da força juvenil que desaparece é insuportável para eles.
Irritável e teimoso, o Dragão é realmente um “boca grande” e suas
palavras muitas vezes superam seus pensamentos. No entanto, vale a
pena ouvir suas opiniões e seus conselhos, o que os torna influentes. São
entusiasmados ao ponto de impetuosidade e perdem a paciência
facilmente. Os dragões são assustadores, dinâmicos e deliciosos.
Chinês: 龙 (Lónɡ)
Ramos Terrestres: Chen (⾠)
Energia: Yang
Elemento: Terra (Tu)
Flores da sorte: videira coração sangrando, larkspur
Pedra da Sorte: Ametista
Números da Sorte: 1, 6, 7
Cores da sorte: dourado, prata, hoary
Direções da sorte: oeste, noroeste, norte
Melhores parceiros: Rato, Macaco, Galo
Números do azar: 3, 8, 9
Cores do azar: ciano, verde
Direção do azar: Noroeste
Piores parceiros: Boi, Cão, Ovelha, Coelho, Dragão

DRAGÕES E A CIÊNCIA
Hoje, muitos paleontólogos acreditam que há conexões entre os dragões mitológicos nos quais os povos antigos acreditavam e a descoberta humana de fósseis de dinossauros –
humanos e dragões conviveram de fato e os humanos mataram por ignorância, medo, e todo tipo de crenças, esses animais. Um dinossauro de 66 milhões de anos, o primeiro do
gênero, semelhante a um dragão, foi batizado Dracorex hogwartsia em homenagem a J.K. Rowling.Segundo os chineses, um dragão é composto por 9 partes diferentes: cabeça de
camelo, olhos de lebre (às vezes ditos demoníacos), orelhas de vaca, chifres de veado, pescoço de cobra, pescoço de cobra, barriga de um molusco, garras de águia, patas de tigre e
escamas de uma carpa. Se pensarmos em como essas 9 partes diferentes, fica claro que o dragão é um animal híbrido. Essencialmente, os dragões são a epitomização da hibridação.
http://shc.stanford.edu/news/research/dinosaurs-and-dragons-oh-my%E2%80%A8
DRAGÕES E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: espinafre, rabanete, couve, milho, lentilha, amendoim e limão. O pior inimigo do dragão é a cafeína.
- Aperitivo: Lentilha / Tofu
- Cocktail: Dragon’s Heart (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
3 fatias de limão
3/4 dose elderflower cordial
5 traços de Angostura Bitters
1 1/2 dose de rum
3/4 de dose de mezcal
1/2 dose de suco de laranja
Decore: fatia de laranja
https://www.thespruceeats.com/dragons-heart-cocktail-recipe-760455
- Sobremesa: torta de amendoim
- BebidaS: Pimenta Szchuan, tequila e champanhe.
DRAGÕES E A SAÚDE
Órgãos de dragão de metal: pulmão.
ÓRGÃOS DO DRAGÃO DE ÁGUA RINS.
ÓRGÃOS DO DRAGÃO DE MADEIRA: FÍGADO E A VESÍCULA BILIAR.
ÓRGÃOS DO DRAGÃO DE FOGO: CORAÇÃO E O SISTEMA CIRCULATÓRIO.
ÓRGÃOS DO DRAGÃO DE TERRA: ESTÔMAGO E O PÂNCREAS.

ANFÍBIOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de COBRA: Henry Fonda, John
F. Kennedy, Mae West, Jackie Kennedy.
Horário: 09: 00-11: 00 (quando as cobras
deixam seus buracos)
As cobras sempre foram os sedutores dos seres
humanos. Se você conhece a história de "A
Cobra Branca", entenderá o que quero dizer. Na
realidade, as pessoas de cobra nascem
encantadoras e populares. As cobras são ímãs
de destaque e não serão ignoradas. As pessoascobra confiam muito nas primeiras impressões,
nos próprios sentimentos, nas simpatias, e não
nos fatos, nos conselhos e opiniões dos outros.
Eles parecem ter uma espécie de sexto sentido
dessa maneira. As cobras são um pouco
apertadas quando se trata de emprestar
dinheiro, embora sua simpatia pelos outros as
leve a oferecer ajuda.
A falha fatal em seu caráter é, de fato, uma
tendência a exagerar - em ajudar os amigos
como em todo o resto. Se eles fazem um favor a
alguém, tornam-se possessivos com eles de
uma maneira estranha. São capazes de mentir.
Chinês: 蛇 (Shé)
Ramos Terrestres: Si (巳)
Energia: Yin
Elemento: Fogo (Huo)
Flores da sorte: orquídea, cacto
Pedra preciosa da sorte: Opala
Números da Sorte: 2, 8, 9
Cores da sorte: vermelho, amarelo claro, preto
Direção da sorte: nordeste, sudoeste, sul
Melhores parceiros: Boi, Galo, Macaco
Números azarados: 1, 6, 7
Cores do azar: branco, dourado, marrom
Direção do azar: Noroeste
Piores parceiros: Tigre, Porco

COBRAS E A CIÊNCIA
Os venenos de serpentes são uma fonte de proteínas para o estudo da atividade biológica na superfície das membranas celulares. Por exemplo, a fosfolipase A2 do
veneno é obtida da cobra chinesa e amplamente utilizada por bioquímicos e biólogos moleculares que estudam as interações da superfície celular e as reações
bioquímicas às quais eles levam. Várias neurotoxinas usadas na pesquisa básica são provenientes de venenos de serpentes e têm sido usadas experimentalmente para
investigar o sistema nervoso por muitos anos. Também houve relatos anedóticos do uso de veneno de cobra no tratamento da esclerose múltipla (EM).
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2007/oct/03/fashion.animalwelfare
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003347264900235
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010103001259
COBRAS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Dieta rica em ferro. Gema de ovo, cevada, feijão, raízes de beterraba, espinafre, cebola e alface são componentes essenciais da dieta
rica em ferro necessária, especialmente os dois primeiros itens.
- Cocktail: Snake Bite (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
Fill a chilled beer glass halfway full with cider.
Top the cider with lager and serve.
https://www.supercall.com/recipe/snakebite-drink-recipe
- Aperitivo: Saladas de espinafre / beterraba
- Sobremesa: pudim de leite, rabanadas, pastel de belém
- Bebida: Uísque
COBRAS E A SAÚDE
Órgãos de serpentes de metal: os pulmões.
Órgãos de serpentes de água: rins.
Órgãos de cobra de madeira: fígado.
Órgãos da Serpente de Fogo: coração.
Órgãos da Serpente de Terra: sbaço, o estômago e o pâncreas.

EQUINOS NO ZODÍACO CHINÊS
pessoas famosas de CAVALO: Pearly Bailey, Barbra
Streisand, Rembrandt, Sean Connery e Rita
Hayworth.
Horário: 11: 00-13: 00 (quando o sol é mais forte
durante o dia e os cavalos permanecem rigorosos
enquanto muitos outros animais se deitam para
descansar)As pessoas de cavalo são ativas e
enérgicas. Têm bastante apelo sexual e sabem se
vestir. Os cavalos gostam de estar no meio da
multidão, talvez seja por isso eles geralmente
podem ser vistos em ocasiões como concertos,
teatros, reuniões, ocasiões esportivas e, claro, festas.
Cavalos têm dificuldade em pertencer. O cavalo é de
sangue quente, cabeça quente e impaciente. Podem
ser egoístas e se interessam pelos problemas dos
outros. Seu trabalho beneficia a todos.
Chinês: 马 (Mǎ)
Ramos Terrestres: Wu (午)
Energia: Yang
Elementos Fogo (Huo)
Flores da sorte: lírio de calla, jasmim, calêndula
Pedra preciosa da sorte: Topázio
Números da sorte: 3, 4, 9
Cores da sorte: verde, vermelho, roxo
Direções da sorte: nordeste, sudoeste e noroeste
Melhores parceiros: Tigre, Ovelha, Cachorro
Números do azar: 1, 5, 6
Cores do azar : azul, branco, dourado
Direção do azar : Norte, Noroeste
Piorres parceiros: Rato, Boi, Coelho, Cavalo

CAVALOS E A CIÊNCIA
Os papéis e a importância do neurotransmissor acetilcolina foram descobertos em cavalos. O HIV e o HPV foram descobertos graças a um histórico de
pesquisas sobre vírus semelhantes em animais, incluindo cavalos. Os cavalos ajudaram a curar a difteria e o disentário bacilar tóxico, produzindo em larga
escala um anti-soro contra as toxinas das bactérias. Pesquisas em cavalos levaram ao extermínio de Glanders no Reino Unido. Estudos em cavalos estão
em andamento para encontrar uma cura para o vírus do herpes equino. O cateterismo cardíaco foi desenvolvido pela primeira vez em 1861 em cavalos.
Os cavalos ajudaram a entender como os vírus tumorais funcionam.
https://www.peta.org/blog/peta-intl-science-consortium-funds-research-end-horse-experiments/
https://www.independent.co.uk/news/science/animal-testing-horses-scientific-experiments-home-office-research-cruelty-a8455111.html
https://www.researchgate.net/publication/251595064_Short-term_Memory_Testing_in_Domestic_Horses_Experimental_Design_Plays_a_Role
CAVALOS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes

recomendados: arroz integral, lentilhas e outras leguminosas, nozes, azeitonas, cebolas, alface,
couve-flor, pepino, espinafre, brócolis, banana e damasco seco.
Aperitivo: Couve-flor / saladas
Cocktail: Horse’s Neck (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
2 partes de Bourbon, conhaque ou uísque americano de centeio
Ginger ale completando o copo
Guarnição, enfeite, adorno: Casca de limão
https://www.liquor.com/recipes/horses-neck/

- Sobremesa: Banana ou Damasco
- Bebida: Vodka tônica
CAVALOS E A SAÚDE
ÓRGÃOS DO CAVALO DE ÁGUA: RINS.
ÓRGÃOS DE CAVALO DE MADEIRA: FÍGADO.
ÓRGÃOS DO CAVALO DE FOGO: O CORAÇÃO.
ÓRGÃOS DO CAVALO DA TERRA: ESTÔMAGO E O BAÇO.
ÓRGÃOS DE CAVALO DE METAL: PULMÕES E O SISTEMA RESPIRATÓRIO.

OVINOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de ovelhas: John Wayne, Robert De Niro,
Barbara Walters, Pierre Trudeau.
Horário: 13: 00-15: 00 (acredita-se que, se as cabras ficarem
mais gordas, se comerem grama durante esse período)
Os caprinos são elegantes, charmosos, artísticos, talentosos
e gostam da natureza. As pessoas nascidas sob esse signo
também são muito criativas. Eles são delicados, e tem boas
maneiras. Podem ser inseguros, precisando se sentir
amados e protegidos. São facilmente atraídos por situações
complexas. Sendo assim, eles geralmente evitam confrontos,
recuam diante decisões e se recusam descaradamente a
assumir uma posição impopular em um conflito.
hinês: Y (Yánɡ)
Ramos terrestres: Wei (未)
Energia: Yin
Elemento: Terra (Tu)
Flores da sorte: cravo, prímula, flor alice
Pedra preciosa da sorte: Esmeralda
Números da Sorte: 2, 7
Cores da sorte: verde, vermelho, roxo
Direção da sorte: leste, sudeste, sul
Melhores parceiros: Coelho, Cavalo, Porco
Números do azar: 3, 8
Azarado cores: dourado, café
Direção do azar: Sudoeste
Piores parceiros: Rato, Boi, Cachorro, Dragão

OVELHAS E A CIÊNCIA
A ovelha foi o primeiro mamífero a ser clonado de uma célula adulta - dolly é o clone mais famoso do mundo. Ovelhas são mamíferos que têm muitas semelhanças com os seres humanos em termos de
fisiologia. Eles são fáceis de manusear e sofrem de muitas doenças que afetam os seres humanos. Eles também têm curtos períodos de gestação, mas dão à luz jovens com um peso semelhante aos bebês
humanos, tornando-os excelentes para o estudo do desenvolvimento e da genética. Eles também são usados extensivamente em pesquisas veterinárias, estudos de digestão em ruminantes e pesquisas
sobre o impacto da agricultura no meio ambiente. Ovelhas são freqüentemente usadas como modelo para o gado e outros mamíferos grandes, pois são menores, mais baratos de manter e mais fáceis de
procriar.Uma ovelha foi um dos primeiros doadores de sangue bem-sucedidos. As válvulas cardíacas artificiais foram projetadas usando cordeiros e ovelhas. Ovelhas são particularmente usadas como
modelos para endocrinologia, reprodução e gravidez e desenvolvimento fetal. Ovelhas foram usadas para desenvolver uma vacina contra o vírus Schmallenberg - uma doença que leva a deformidades na
prole de ovinos e bovinos. No início de 2014, as ovelhas foram fundamentais para o desenvolvimento de transplantes de útero, que desde então têm sido bem-sucedidos em mulheres.
https://revistapesquisa.fapesp.br/en/2016/02/24/transgenic-goats/
https://frontiersinzoology.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-9994-11-20
https://www.telegraph.co.uk/science/2016/07/06/goats-are-as-loving-and-clever-as-dogs-say-smitten-scientists/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346283/
https://www.heifer.org/blog/study-indicates-goats-eat-their-feelings.html
OVELHAS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Com baixo teor de amidos, gorduras e açúcares, além de um que inclui os seguintes alimentos: aspargos, beterrabas, couve-flor, espinafre, pepino, cebola e nozes mistas.
Saladas frescas
- Aperitivo: Aspargos salteados Salada fresca com verduras
Cocktail: El Chupacabra (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
1 dose de tequila branca (Herradura, Dos Manos e Gran Centenario todos funcionam)
1 dose Pimm's # 1
3/4 de dose de suco de limão fresco
3/4 de dose de xarope simples (1: 1)
1 traço de bitters Peychaud
2 pedaços de pepino fatiado
1/4 de dose de Cynar
1 dose de água tônica
https://food52.com/recipes/194-el-chupacabra
-Sobremesa: Frutas cítricas
- Bebidas: Calpico, clara de ovo, flor de laranjeira e refrigerante
OVELHAS E A SAÚDE
Órgãos de Ovelhas de Água: rins.
Órgãos de Ovelhas de Madeira: fígado e a vesícula biliar.
Órgãos de Ovelhas de Fogo: coração.
Órgãos de Ovelhas de Terra: estômago, o pâncreas e o baço.
Órgãos de Ovelhas de Metal: pulmão.

PRIMATAS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de MACACO: Bette Davis, Leonardo Davinci. Omar
Shariff, Júlio César, Nelson Rockefeller.
Horário: 15: 00-17: 00 (quando os macacos se tornam muito
animados)
Os macacos são pessoas divertidas e amorosas, alegres e
energéticas. Eles são muito espertos. Dê a um macaco um livro chato
para ler e ele o transformará em um musical. Melhor ainda, ele
convidará todos a vê-lo de graça! É assim que os macacos talentosos,
criativos e generosos costumam ser. Tem charme e humor e são
populares.
Por mais sociáveis e diplomáticos que possam parecer, às vezes
podem enganar - escondem suas opiniões dos outros sob sua
simpatia. Mas eles não escondem suas emoções. Você
provavelmente pode dizer como um macaco está se sentindo a
quilômetros de distância - eles querem que todos saibam o quanto
estão felizes ou deprimidos. As pessoas de macaco são boas em
resolver problemas. Os macacos sabem ouvir atentamente e elaborar
soluções ao mesmo tempo. E devido à curiosidade dos macacos, eles
geralmente têm uma grande sede de conhecimento. Ainda assim,
eles têm poucos escrúpulos - às vezes podem ser irracionais e têm a
capacidade de convencer a si mesmos e a todos ao seu redor a
acreditar que estão fazendo as coisas certas.
Chinês: 猴 (Hóu)
Ramos Terrestres: Shen (申)
Energia: Yang
Elementos: Metal (Jin)
Flores da Sorte: crisântemo
Pedra preciosa da sorte: Peridot
Números da Sorte: 1, 7, 8
Cores da sorte: branco, dourado, azul
Direção da sorte: norte, noroeste, oeste
Melhores parceiros: Rato, Dragão, Cobra
Números do azar: 2, 5, 9
Cores do azar: vermelho, preto, cinza
Direção do azar: Sul, Sudeste
Piores parceiros: Tigre, Porco

MACACOS E A CIÊNCIA
A pesquisa sobre hepatite foi o foco de quase metade dos estudos utilizando primatas, enquanto os demais estudos se concentraram em anticorpos
monoclonais, doenças infecciosas, genômica comparativa, neurociência e pesquisa comportamental. Historicamente, os chimpanzés também têm sido
utilizados em pesquisas sobre HIV / AIDS, câncer e envelhecimento e em outras áreas.
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/chimpanzees-laboratories/
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/15/barbaric-tests-on-monkeys-lead-to-calls-for-closure-of-german-lab
https://www.sciencemag.org/news/2018/11/record-number-monkeys-being-used-us-research
MACACOS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Feijão verde, tomate, aipo, cenoura, espinafre, laranja e ameixa, além de toranja e amêndoas.
- Aperitivo: feijão verde, salada de tomates, ameixas secas
- Cocktail: Monkey Gland (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
• 2 doses de gin
• 1 doses de suco de laranja
• 1/4 doses de granadina
• Traço de absinto
• Decore: fatia de laranja
•

https://www.thespruceeats.com/monkey-gland-cocktail-recipe-759322

- Sobremesa: balas, doces
MACACOS E A SAÚDE

Órgãos de Macacos de Água: rins.
Órgãos de Macacos de Madeira: fígado e a vesícula biliar.
Órgãos de Macacos de Fogo: coração.
Órgãos de Macacos de Terra: estômago, o pâncreas e o baço.
Órgãos de Macacos de Metal: pulmão.

GALINÁCEOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de Galo: Peter Ustinov, Anne Murray,
Carly Simon, Goldie Hawn.
Horário: 17: 00-19: 00 (quando os galos retornam às
suas gaiolas)
As pessoas do galo são muito observadoras. São
precisos em suas observações. Podemos considerar
que os Galos têm um "sexto sentido" muito aguçado.
Com os Galos, o que você vê é exatamente o que
recebe. São pessoas muito diretas . O galo gosta de ser
notado e lisonjeado. Eles podem se vestir de forma
extravagante mas são conservadores. Embora prático e
engenhoso, o Galo também gosta de sonhar. Galos são
bons anfitriões.

Chinês: 鸡 (Jī)
Ramos Terrestres: Você (⾣)
Energia: Yin
Elemento: Metal (Jin)
Flores da Sorte: gladiola, impatiens, crista
Pedra preciosa da sorte: Citrino
Números da sorte: 5, 7, 8
Cores da sorte: dourado, marrom, amarelo
acastanhado, amarelo
Direção da sorte: oeste, sudoeste, nordeste
Melhor es parceiros: Boi, Dragão, Cobra
Números do azar 1, 3, 9
Cores do azar: branco, verde
Direção do azar: Leste
Piores parceiros: Rato, Coelho, Galo, Cachorro

GALOS E A CIÊNCIA
Por volta de 350 a.C., o famoso filósofo grego chamado Aristóteles estudou como os embriões de galinha se desenvolvem ao longo do tempo abrindo ovos de galinha em
diferentes momentos. Seu trabalho foi um dos primeiros estudos sobre embriologia. Na França de 1880, Charles Chamberland descobriu acidentalmente que a inoculação de
frango com uma forma enfraquecida de cólera resultava em imunidade à doença. Isso levou ao desenvolvimento da primeira vacinação contra raiva e antraz feita por Louis
Pasteur! Hoje, os cientistas usaram embriões de galinha para a pesquisa do câncer, uma vez que os embriões são naturalmente imunodeficientes e podem apoiar o crescimento
natural do tumor. O primeiro vírus causador de câncer - o vírus do sarcoma de Rous - foi identificado em galinhas. A base molecular do desenvolvimento dos membros foi
encontrada em galinhas. As galinhas têm sido inestimáveis para o estudo do desenvolvimento do sistema nervoso - como as células migram e se diferenciam. Os embriões de
pintinho são usados para modelar o defeito do septo atrial da condição cardíaca, ou 'buraco no coração‘. Pintinhos destacaram a importância do antibiótico estreptomicina. As
vacinas contra a influenza são produzidas em ovos de galinha fertilizados. As galinhas forneceram pistas para um dos modelos anteriores de crescimento e disseminação do
câncer. Pintinhos ajudaram no desenvolvimento da vacina contra a febre amarela. O genoma da galinha foi o primeiro genoma de pássaro sequenciado em 2005. considera-se
atualmente que as galinhas são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros.
https://www.jstor.org/stable/20760?seq=1
https://www.upc-online.org/experimentation/experimentalIntroduction.htm
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/experimental-chicken
GALOS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Leite, queijo, alface e tomate em sua dieta, pois esses alimentos são ricos em cálcio. Legumes frescos, frutas frescas e proteínas magras.
- Aperitivo: Pipoca
- Cocktail: Rooster Tail (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
2 dose de Conhaque de pêssego (não licor de pêssego)
1 dose de Água Ardente
Suco de M=metade de um limão
1⁄2 dose de Xarope de framboesa*
3 traços Peychauds Bitters
https://www.liquor.com/recipes/rooster-tail/
- Sobremesa: Creme de Frutas ou de milho
- Bebida: Vodka, Pepino, Wasabi-tini
GALOS E A SAÚDE
ÓRGÃOS DE GALO DE MADEIRA: VESÍCULA BILIAR E O FÍGADO.
ÓRGÃOS DO GALO DE FOGO: CORAÇÃO.
ÓRGÃOS DO GALO DA TERRA: PÂNCREAS, O BAÇO E O ESTÔMAGO.
ÓRGÃOS DO GALO DE METAL: SISTEMA RESPIRATÓRIO E OS PULMÕES.
ÓRGÃOS DO GALO DA ÁGUA: RINS.

CANÍDEOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de CÃO: Harry Houdini, Shirley MacLaine, Judy
Garland, Sylvester Stallone, Donald Shutherland e Michael Jackson.
Horário: 19: 00-21: 00 (quando os cães cumprem seu dever de
vigiar as casas)
Os cães são honestos, fiéis e sinceros. Eles respeitam a tradição e
valorizam a honra e gostam de ajudar as pessoas. O cão é muito
justo e sempre é o primeiro a se manifestar contra a injustiça. As
pessoas não são boas em socializar com os amigos e raramente
brilham em companhia, mas são inteligentes, atenciosas. Leal, fiel
e honesto, eles têm o mais profundo senso de dever. Você pode
contar com eles e eles nunca o decepcionarão. E como um bom
ouvinte, o cão também é muito confiável em guardar segredos.
Não gostam de fofoca. O cão é um companheiro agradável quando
está de bom humor. Mas quando em pânico podem ser
desagradáveis . Eles podem ser críticos, defensivos e exigentes.
Chinês: 狗 (Gǒu)
Ramos Terrestres: Xu (戌)
Energia: Yang
Elemento: Terra (Tu)
Flores da sorte: rosa, oncidium, orquídeas cymbidium
Pedra da sorte: Diamante
Números da sorte: 3, 4, 9
Cores da sorte: verde, vermelho, roxo
Direção da sorte: leste, sudeste, sul
Melhores Parceiros: Tigre, Coelho, Cavalo
Números dos azar: 1, 6, 7
Cores d azar: azul, branco, dourado
Direção do azar: Sudeste
Piores parceiros: Boi, Dragão, Ovelha, Galo

CÃES E A CIÊNCIA
Estima-se que 75% dos cães são usados em testes farmacêuticos, embora muitos cientistas tenham concluído que são maus preditores de efeitos de drogas no corpo humano. Os cães também são usados
em muitas outras áreas da pesquisa biomédica, incluindo fisiologia, cirurgia, saúde bucal e no estudo de doenças hereditárias em humanos, além de pesquisas sobre saúde, nutrição e comportamento dos
próprios cães. Golden Retrievers, Labrador Retrievers, Greyhounds, Pit Bulls e Schnauzers são usados como sujeitos em instalações de pesquisa. Os cães foram usados como sujeitos dos experimentos
seminais de Ivan Pavlov sobre condicionamento clássico. Eles foram ensinados a associar um estímulo neutro, como o tom de um sino, à apresentação dos alimentos. Assim, o sino sozinho poderia
provocar salivação, apesar da falta de comida. Esses experimentos se tornaram essenciais para o estudo da aprendizagem em psicologia.
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/dogs-laboratories/
https://theintercept.com/2018/05/17/inside-the-barbaric-u-s-industry-of-dog-experimentation/
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/experimental-dog
https://www.peta2.com/news/animal-testing-on-dogs/
CÃES E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: queijo, leite integral e iogurte, abacate e manga.
- Aperitivo: abacate, manga, doce de leite
- Cocktail:
1 1⁄2 partes de Vodka ou gin
3 partes de Suco de toranja
4 colheres de chá de Sal grosso
Guarnição, enfeite, adorno: Fatia de toranja, aro de sal
https://www.liquor.com/recipes/salty-dog/#gs.tpa405
- Sobremesa: frutas ou sorvetes
- Bebida: Uísque e erva-cidreira azedo
CÃES E A SAÚDE
ÓRGÃOS DE CÃES DE FOGO: CORAÇÃO.
ÓRGÃOS DE CÃES DA TERRA: BAÇO, O PÂNCREAS E O ESTÔMAGO.
ÓRGÃOS DE CÃES DE METAL: SISTEMA RESPIRATÓRIO E OS PULMÕES.
ÓRGÃOS DE CÃES DE ÁGUA: RINS.
ÓRGÃOS DE CÃES DE MADEIRA : FÍGADO E A VESÍCULA BILIAR.

SUINOS NO ZODÍACO CHINÊS
Pessoas famosas de porco: Fred Astaire, Henrique VIII,
Ernest Hemingway, Alfred Hitchcock, Stephen King.
Horário: 21: 00-23: 00 (quando os porcos dormem bem
e tranquilos)
Os porcos são modelos de sinceridade, pureza,
tolerância e honra. Quando você os conhece, os Porcos
parecem bons demais para ser verdade. Eles são
cuidadosos e carinhosos, prestativos e cavalheirescos.
Confie neles, eles não o decepcionarão e nunca
tentarão. Os Porcos simplesmente querem fazer tudo
certo. Os porcos são as pessoas que todos mais
admiram. Os porcos nascem para dar, produzir e servir.
Além disso, acreditam que todos os homens / mulheres
são basicamente bons em essência e por isso são fáceis
de enganar. Os porcos sacrificam constantemente sua
própria felicidade e conforto pelo bem de outra pessoa.
Chinês: 猪 (Zhū)
Ramos Terrestres: Hai (亥)
Energia: Yin
Elementos: Água (Shui)
Flores da Sorte: hortênsia, jarra, margarida
Pedra da sorte: Ruby
Números da Sorte: 2, 5, 8
Cores da sorte: amarelo, cinza, marrom, dourado
Direção da sorte: sudeste, nordeste
Melhores parceiros: Ovelha, Coelho, Tigre
Números do azar: 1, 3, 9
Cores do azar: vermelho, azul, verde
Direção do azar: Sudeste
Piores parceiros: Cobra, Macaco, Porco

PORCOS E A CIÊNCIA
Os porcos são criaturas sociais e altamente inteligentes que foram usadas em uma ampla variedade de protocolos de pesquisa, principalmente para pesquisas cardiovasculares. Alguns pesquisadores
usam porcos para modelar a pele humana e, portanto, foram submetidos a estudos dermatológicos envolvendo procedimentos de cicatrização e cirurgia plástica. Além de serem utilizados em estudos
de toxicologia e farmacologia, os porcos são utilizados em estudos de diabetes, alcoolismo, úlceras e transplantes. As válvulas cardíacas bioprotéticas de porcos são transplantadas para alguns dos
60.000 pacientes com válvula cardíaca / ano (EUA) A insulina de porcos foi usada no tratamento da diabetes até os anos 80 O primeiro transplante de órgãos inteiros com engenharia de tecidos foi
realizado em 2008, após estudos pré-clínicos em porcos. Novas técnicas cirúrgicas são desenvolvidas e praticadas em porcos, porque seus órgãos têm um tamanho semelhante ao dos humanos. Os
leitões recém-nascidos aprendem com a voz e o próprio nome da mãe, uma mãe 'canta' para os leitões e os coloca para dormir. A tomografia computadorizada ou a tomografia computadorizada (CAT)
foram desenvolvidas utilizando tecido de porco. O sangue de porco manterá um humano vivo se for transfundido em seu corpo. Os hormônios hipotalâmicos no cérebro foram identificados usando
porcos. Pele de porco é muito sensível, a lama ajuda a prevenir queimaduras solares. Os porcos podem ser ensinados a jogar videogame.
https://revistapesquisa.fapesp.br/en/2006/09/01/mini-pigs-in-the-laboratory/
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/pigs-laboratories/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081010129000150
https://academic.oup.com/ilarjournal/article/47/4/358/810826
http://laboratoryanimalsciencebuyersguide.com/Listing/Index/Animal_Model_Suppliers/Pigs/2806/325
PORCOS E OS ALIMENTOS PARA O JANTAR HOX ZODIAC
- Ingredientes recomendados: Vegetais de folhas verdes e outros volumosos, pães integrais, óleo de gérmen de trigo, aveia, amêndoas, laranjas, bananas e limões.
- Aperitivo: Pães integrais, mingau de aveia, mingau de milho verde, pamonha
Cocktail: Pink Pig (VOCÊ PODE CRIAR O SEU)
50ml de gin
25 ml de suco de limão
25ml de xarope de ruibarbo
Ruibarbo para decorar
https://www.theginkin.com/2017/10/06/pink-pig-cocktail-celebrating-london-cocktail-week/
- Sobremesa: Curau (Mingau de Milho verde), pipoca doce, doce de batata-doce
- Bebida: Saquê

PORCOS E A SAÚDE
ÓRGÃOS DO PORCO DE FOGO: CORAÇÃO.
ÓRGÃOS DO PORCO DA TERRA: ESTÔMAGO E O BAÇO.
ÓRGÃOS DO PORCO DE METAL: PULMÃO.
ÓRGÃOS DO PORCO DE ÁGUA: RINS.
ÓRGÃOS DE PORCO DE MADEIRA: FÍGADO E A VESÍCULA BILIAR.

