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ANÁLISE ASTROLÓGICA ANUAL  de janeiro 2022 a dezembro 2022

Para  Harry Duke Of Sussex  (masculino)

Nascimento: 15 set. 1984 Hora loc.: 16:20 Sol: Virgem  22°56'56
Lugar: Paddington, ENG (UK) U.T.: 15:20 Ascendente: Capricórnio  11°21'23
Long.: 0w12 Lat.: 51n32 T. sid.: 14:58:16 Casas: Placidus
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« sd  F^pJ Júpiter trígono Plutão  p.14
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                                     Capítulo I

                                INTRODUÇÃO
               O SIGNIFICADO DO MOMENTO

Muita gente acha que a astrologia se destina a prever os
fatos  e  que  o  reconhecimento  de  sua  validade  implica  a
aceitação  do  fatalismo  e  a  negação  do  livre-arbítrio.  Ao
longo dos séculos, os prognósticos astrológicos certamente
tiveram papel importante na vida dos líderes mundiais e no
destino das nações. Mas a previsibilidade e o destino que ela
implica são questões bem mais complexas que um simples
destino escrito "nas estrelas", a respeito do qual o indivíduo
nada pode fazer. Nas páginas seguintes, sua carta astrológica
natal será analisada com base nos movimentos planetários
que se processarão no decorrer do próximo ano. Num certo
nível, trata-se de uma análise "preditiva". Porém seu objetivo
não é prever fatos concretos. Ela é uma exploração dos ciclos
e mudanças íntimas que ocorrem em cada indivíduo e, muitas
vezes, misteriosamente coincidem com fatos do mundo exte-
rior. Esses movimentos planetários não nos dizem o que VAI
acontecer. Eles descrevem o estágio que o indivíduo atingiu
na própria vida e o tipo de reações que se podem esperar a
situações externas que poderiam ocorrer em qualquer outro
instante,  mas  que  significam  algo  especial  por  causa  do
momento específico em que estão ocorrendo.

O poeta alemão Novalis disse que alma e destino são dois
nomes  do  mesmo  princípio.  Essa  profunda  percepção  da
identidade entre o mundo interior e o exterior muitas vezes é
difícil para os que não estão familiarizados com as dimensões
psicológicas   mais   profundas   da   astrologia.   Carl   Jung
ratificou a opinião de Novalis quando afirmou que a vida de
uma pessoa é característica dessa pessoa. Somos seres com-
plexos,  dotados  de  muitas  facetas,  e  todas  as  diferentes
dimensões da psique humana procuram, mais cedo ou mais
tarde, encontrar seu lugar ao sol e sua expressão no mundo
exterior. Porém certos aspectos da personalidade estão in-
trinsecamente  em  choque  com  outros  aspectos.  Alguns  se
destacam porque nos identificamos com eles, em detrimento
de outros atributos menos desenvolvidos. O desenvolvimento
humano, como o de qualquer outro ser vivo, se processa por
etapas, numa complexa dança de temas que se entrelaçam.
Quando  chega  a  hora  certa,  determinados  aspectos  do
indivíduo lutam para encontrar expressão. Para que possa-
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mos chegar a essa expressão, devemos promover situações
externas  que  nos  conscientizem  de  coisas  que  antes  não
percebíamos;   caso   contrário,   seremos   levados   a   essas
situações.

Alguns  fatos  da  vida  não  são  a  expressão  de  nenhuma
necessidade individual, seja ela consciente ou inconsciente,
mas  refletem  grandes  movimentos  coletivos  para  os  quais
todos  podemos  ser  arrastados.  Guerras,  pestes,  fomes  e
holocaustos    têm    precedência    sobre    qualquer    esforço
individual de autoconscientização ou opção. Mas nas esferas
em  que  nossa  vida  é  mesmo  nossa  e  não  se  mistura  ao
coletivo, há muitos níveis por meio dos quais podemos dar
expressão  aos  padrões  de  nosso  horóscopo  pessoal.  Não
podemos saber ao certo se determinados fatos são inevitáveis
ou  se,  com  previsão,  eles  podem  ser  evitados  ou  trans-
formados.  Não  podemos  saber  ao  certo  até  que  ponto
precisamos dar vazão a conflitos que fazem parte da psique
familiar há muitas gerações ou redimi-los. Essas coisas con-
tribuem  para  aquilo  que,  sem  muito  rigor,  chamamos  de
"destino". Além disso, as opções que fazemos num determina-
do  momento  podem  ter  conseqüências  imprevistas  e  de
grande alcance sobre os fatos que ocorrerão depois. Causa e
efeito geralmente têm mais importância no "destino" do que
percebemos. O que o estudo da astrologia deixa claro é que
nenhum fato exterior é destituído de sentido ou dissociado
das  questões  psicológicas  individuais.  A  "boa"  e  a  "má"
sortes  não  são,  de  modo  algum,  sorte,  mas  sim  reflexos
daquilo  que  na  antiga  Grécia  se  chamava  "kairós"  -  o
momento certo.

A análise computadorizada dos movimentos planetários do
ano é necessariamente limitada, principalmente porque ne-
nhum computador pode determinar o que alguém aprendeu
com  as  experiências  do  passado.  Todo  estágio  da  vida  é
processado  pela  consciência  individual,  e  nosso  grau  de
autoconsciência  e  compreensão  de  nossas  necessidades  e
conflitos mais profundos pode ter forte impacto, não apenas
sobre o modo como reagimos aos fatos, mas também sobre os
próprios fatos. Mais que o destino, é a consciência que pode
determinar se podemos transformar um momento difícil ou
penoso num momento de autoconhecimento e fortalecimento
interior  e  se  podemos  aproveitar  o  instante  certo  para
cultivar aptidões ou perseguir metas que antes poderíamos
julgar impossíveis. Nossas opções são restringidas por nossa
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herança genética, no nível físico, e por fatores coletivos e so-
ciais que impõem limites a nossas possibilidades de cresci-
mento. Além disso, podemos ser restringidos por nossas pró-
prias dúvidas e nossa própria cegueira e acabar "predestina-
dos" se reagirmos cegamente às emoções que uma determina-
da situação desperta em nós.

Os parágrafos que vêm a seguir são apenas um esboço muito
sucinto das áreas sujeitas a fatos externos, de acordo com os
movimentos planetários do ano. Eles concentram-se princi-
palmente   nos   desdobramentos,   conflitos,   mudanças   e
percepções interiores que refletem o verdadeiro significado
do momento. Vemos o mundo exterior com olhos profunda-
mente  subjetivos  e  interpretamos  os  fatos  conforme  nossa
constituição psíquica, que é extremamente individualizada.
Alguém que vê um copo d'água pode dizer: "Ah, está meio
cheio; a água é suficiente para matar minha sede". Já outra
pessoa poderá ver o mesmo copo d'água e dizer: "Oh, está
meio vazio; não há água suficiente para matar minha sede".
Uma pessoa pode ver a rejeição de um ente querido como
decorrência  de  uma  falha  dele;  outra  pode  ver  a  mesma
situação  como  uma  oportunidade  para  analisar  profunda-
mente  os  próprios  pressupostos  e  expectativas  no  amor.
Quando um grupo de pessoas descreve o mesmo fato, esse
fato é descrito de tantas formas quantas pessoas houver no
grupo. O que importa, no fim, é o significado do momento
para cada um de nós como pessoa e o que esse momento tem
a nos oferecer em termos de um maior desenvolvimento de
nosso eu essencial.
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun

                                    Capítulo II

           OS PRINCIPAIS TEMAS DESTE ANO

Os parágrafos que vêm a seguir descrevem os temas planetá-
rios principais, que provavelmente predominarão no ano e
impregnarão praticamente todas as áreas de sua vida. Eles
são  como  a  pauta  do  contrabaixo  numa  peça  musical:
definem o ritmo e o tom. Embora outros movimentos planetá-
rios  possam  formar  um  contraponto  musical,  destacando
questões  específicas  de  diferentes  maneiras  em  diferentes
instantes  ao  longo  dos  doze  próximos  meses,  esses  temas
principais constituem o pano de fundo geral desse estágio de
seu desenvolvimento em particular.

A energia predominante

Pelo fato de você não crer muito em níveis de realidade que
não pode ver, as energias subjacentes em ação na sua vida ao
longo  do  próximo  ano  poderão  às  vezes  fazê-lo  sentir-se
pouco à vontade. Isso se deve ao fato de sua sensação de
individualidade e sua necessidade de auto-expressão estarem
sendo ativadas, o que pode representar um imenso desafio se
você tiver sido demasiado cauteloso em sua forma de viver a
vida. A inspiração criadora e a necessidade de dar expressão a
algo especial no mundo exterior podem fazê-lo sentir-se preso
e insatisfeito com seu estilo de vida e seus valores atuais,
deixando-o um pouco ansioso em não afetar as estruturas que
o  cercam  nem  ofender  os  mais  próximos.  Só  que  essa
ansiedade será imprópria agora. Este tem tudo para ser um
momento extremamente criativo e inspirador, permitindo-lhe
descobrir que tem dentro de si algo de singular e especial que
pode dar a sua vida exterior um novo sentido e finalidade.
Procure  não  estragar  a  potencial  alegria  e  expressividade
desta fase por medo, negatividade ou dúvida. O momento é
para confiar em si mesmo e acreditar nas coisas que o fazem
sentir-se realizado na vida, mesmo que isso implique um certo
atrito com as atitudes mais tradicionais. Procure adquirir mais
confiança nas áreas em que antes você se sentia cético ou
inseguro.
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»
 T]oA Meio do Céu prog. quadratura Sol

Em busca do rumo certo

Meio do Céu prog. quadratura Sol
Final de novembro 2021

até meados de fevereiro 2024

No momento você talvez viva um conflito entre aquilo que se
chama "emprego" e aquilo que se chama "vocação". Em ou-
tras palavras, é provável que você fique insatisfeito com o que
faz na vida, pois precisa de muito mais espaço para se ex-
primir e expressar seus valores mais profundos através de um
trabalho realmente adequado a seus talentos e aptidões. Se até
aqui   trabalhou   apenas   pelo   dinheiro,   provavelmente   se
ressentirá disso agora. Talvez se sinta frustrado e ansioso por
mudanças, seja para estabelecer um negócio próprio ou para
exigir mais autoridade e reconhecimento dentro da estrutura
de uma empresa ou instituição. Se você agir com vagar e
cautela, em vez de raiva e impulsividade, este será um bom
momento para tomar esse tipo de iniciativa e fazer planos
para o futuro, pois ainda não descobriu exatamente o que real-
mente quer.

Você tem uma profunda necessidade de explorar as profunde-
zas da vida e da natureza humana, e através disso é que você
sentirá que está dando à vida sua contribuição individual. Se
sua área de trabalho não lhe permitir isso, você agora vai se
sentir muito irritado e insatisfeito. Porém você provavelmente
não quer um trabalho que reconheça e valorize seus recursos e
talentos sem lhe dar a chance de assumir um compromisso
mais profundo. O que você está buscando agora não é apenas
gratificação, mas também uma finalidade mais profunda. Mas
para dedicar-se a essas metas, você provavelmente terá de
promover algumas mudanças. Você talvez ainda não saiba
que rumo seguir, mas certamente já sabe o que não quer, e
isso é um bom começo. Num nível mais profundo, talvez
você esteja se separando do passado e deixando para trás as
expectativas  que  pode  ter  nutrido  desde  a  infância  e  que
ditaram,  em  parte,  o  que  você  deveria  ser  e  fazer.  No
momento você talvez esteja lutando para definir sua indivi-
dualidade no mundo, à parte de família, criação e estruturas,
por mais seguras que possam ser. Se tiver paciência, cuidado
e autocompreensão, você dará um grande passo rumo àquilo
que mais deseja.
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»
 A]mJ Sol prog. conjunção Plutão

»sr sd sr J^oA] Plutão quadratura Sol prog.

A vida começa de novo

Sol prog. conjunção Plutão
Meados de novembro 2021

até meados de novembro 2023

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Plutão quadratura Sol prog.
Início de março 2022

até início de março 2028

Esta é uma conjuntura importante e até crítica em sua vida.
Quando, no futuro, analisar este momento, você verá que ele
marcou uma mudança radical em seu rumo e seu senso de
finalidade. O edifício de sua identidade pessoal está sofrendo
uma transformação e, no nível mais profundo, essa mudança é
positiva e pode torná-lo uma pessoa mais forte e profunda que
nunca, com mais autoridade e poder sobre sua própria vida. A
dificuldade está no fato de você poder achar que perdeu o
controle sobre sua vida durante o processo, como se estivesse
vivendo uma espécie de destino contra o qual não pudesse
lutar. Em um certo sentido, isso é verdade: o que vem a seu
encontro é mesmo uma espécie de destino. Mas não se trata
de   uma   história   "escrita   nas   estrelas"   e   exteriormente
predestinada. Em vez disso, você talvez descubra que todos os
seres vivos, inclusive os seres humanos, têm um padrão nato
de crescimento e desenvolvimento que às vezes supera os
esforços do ego racional para seguir o caminho que deseja.
Nós reconhecemos essas leis fundamentais no plano físico;
sabemos  que  vamos  passar  pela  puberdade  e  nada  que
façamos pode alterar isso, da mesma forma que não podemos
evitar o envelhecimento e a morte um dia. No plano psicoló-
gico também há leis. Elas são mais individuais, mas nem por
isso menos irrevogáveis e ditam nosso padrão e nosso timing
próprios  na  vida.  E  no  momento  você  se  verá  diante  da
presença dessa lei interior mais profunda que dita que sua
vida precisa mudar.

É mais provável que você tenha uma sensação de mudança
inevitável nas áreas de sua vida que dizem respeito a suas
convicções religiosas, morais e éticas. Você descobrirá em si
emoções fortes que antes podem ter sido reprimidas, as quais,
se  liberadas,  talvez  tragam  perturbações  a  sua  vida.  Além
disso, talvez você sinta muita ansiedade e tente obter maior
controle  dominando  as  pessoas  a  seu  redor.  Embora  a
ambição e a sensação de compromisso e finalidade possam
ser  apropriadas  para  esta  fase,  o  mesmo  não  se  aplica  à
tentativa de impor sua vontade aos outros: essa não será uma
maneira útil de lidar com o medo de ficar à mercê de forças
que  você  não  pode  controlar.  O  que  está  por  trás  das
mudanças que ocorrerem agora é seu eu mais profundo, e ele
é não apenas mais sábio, como também muito mais forte que
seu intelecto ou sua vontade consciente. Quanto mais raiva e
medo sentir, maior a sua probabilidade de tentar aliviar a
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ansiedade intimidando ou manipulando os outros. Nesse caso,
você  encontrará  resistência  acirrada  e  até  derrota,  não  só
porque  assim  estava  "escrito",  mas  também  porque  não
esperou o bastante para entender e aceitar a necessidade de
seus próprios processos interiores.

Conjunturas críticas da vida como esta nunca são, pela pró-
pria  natureza,  fáceis.  Talvez  você  tenha  de  esquecer  todo
orgulho que funcionar como defesa contra a vida. Algo mais
profundo  dentro  de  você  está  no  comando  agora,  e  será
preciso  reconhecê-lo  e  cooperar,  em  vez  de  comportar-se
como um soldado de tropa de assalto ou adotar uma postura
de martírio e autocomiseração. O que você talvez descubra,
caso se disponha a analisar mais profundamente sua natureza
extremamente complexa, é que existe uma inteligência que
transcende seu consciente racional e sabe qual é, afinal, o me-
lhor  curso  para  sua  vida.  É  possível  que  haja  alguns  so-
frimentos e perdas neste momento. É possível também que o
"destino" (ou as conseqüências naturais de opções anteriores)
o recompense por seus esforços e que você se sinta como se a
Roda da Fortuna tivesse girado a seu favor. Uma ou ambas as
coisas  podem  acontecer.  No  entanto,  dificilmente  alguma
delas  se  deverá  a  uma  determinação  ou  inteligência  con-
sciente  por  parte  do  ego.  O  sentido  mais  profundo  deste
momento é o despertar para níveis invisíveis da psique, o qual
pode por fim transformar suas atitudes e opções porque lhe
permitirá descobrir o que secretamente o apóia quando você
não consegue apoiar a si mesmo. Embora possa não encontrar
esse padrão inteligente através de nenhuma doutrina religiosa
ou espiritual convencional, você pode deparar com ele nas
paixões, desejos e instintos que refletem os mistérios de sua
própria alma.

Outro tema importante

Há  outra  dinâmica  importante  em  ação  este  ano,  a  qual
poderá às vezes respaldar e às vezes contradizer as energias
acima descritas.

Embora normalmente você não tenha medo das situações que
pode analisar ou compreender por meio de suas percepções
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extremamente realistas, é possível que as fortes correntezas
emocionais   que   provavelmente   o   afetarão   durante   os
próximos doze meses lhe pareçam desconcertantes porque sua
visão  de  mundo  está  se  aprofundando.  A  tônica  deste
momento é a transformação, e a transformação inevitavel-
mente implica fins e novos começos. É possível que isso o
deixe ansioso por causa de sua segurança material e emocio-
nal e até mesmo de sua capacidade de apreender a realidade
objetiva.  Sua  forma  realista  de  ver  a  vida  o  poupará  das
desilusões  profundas  que  tanto  sofrem  os  mais  idealistas.
Porém  certos  vislumbres  dos  aspectos  mais  sombrios  da
natureza  humana,  assim  como  confrontos  com  padrões  e
forças que estão acima do controle de sua vontade consciente,
podem conjurar em você atos e atitudes defensivas que será
melhor evitar. Acima de tudo, evite entrar em lutas pelo poder
com  os  mais  próximos  e  com  autoridades.  Embora  possa
achar que perdeu o controle da situação neste momento, a
tentativa de controlar os outros não vai ajudar em nada e pode
até prejudicá-lo. Talvez você precise aprender a renunciar de
bom grado, mesmo que, agora, não consiga entender bem por
quê. E talvez também precise ver a vida e a si mesmo com
uma  atitude  mais  psicológica  e  menos  pragmática.  Isso
permitirá a seu realismo abarcar não só a realidade material,
mas também as realidades mais profundas que estão por trás
do desenvolvimento da alma humana.

A vida às vezes é uma luta

Plutão quadratura Plutão
Meados de abril 2022

até final de dezembro 2025

No momento, você talvez tenha a impressão de que vida é um
verdadeiro  campo  de  batalha.  Embora  as  circunstâncias
exteriores possam não ser tão difíceis quando vistas com ob-
jetividade, você pode ver em cada desafio ou obstáculo uma
questão de vida ou morte. Como seus mais viscerais instintos
de sobrevivência estão sendo mobilizados, você pode reagir
tentando controlar o ambiente em que vive de uma forma
excessivamente emocional e compulsiva. É possível que te-
nha de renunciar a algo importante para você - um relaciona-
mento, uma determinada posição social ou profissional, uma
situação financeira ou um conjunto de atitudes íntimas diante
de si mesmo e do mundo. Além disso, você estará muito con-
sciente de estar envelhecendo e talvez precise abandonar a
fantasia de que sua vida tem possibilidades infinitas. Você
terá de aceitar, de forma sutil porém intensa, suas limitações
humanas durante esta fase. Certos antigos padrões - herdados
provavelmente de seu passado e sua criação familiar - podem
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agora revelar-se inviáveis, obrigando-o a aprender a interagir
com as pessoas numa base inteiramente nova, com menos
manobras inconscientes sob a superfície. Olhe para dentro de
si, em vez de entrar em guerra com as pessoas a seu redor.
Quanto   mais   se   compreender,   mais   condições   terá   de
renunciar de bom grado ao que está terminando e preservar o
que realmente for seu.

Lenta e inexoravelmente, haverá uma profunda mudança em
suas convicções espirituais e morais. Embora você possa não
a  desejar,  essa  mudança  por  fim  será  positiva,  pois  lhe
permitirá abandonar reações e atitudes desgastadas que agora
está  superando.  É  possível  que  compartilhe  essa  visão  de
mundo em mutação com as pessoas de sua própria geração
que, como você, podem inconscientemente ter associado a
base da sobrevivência à intensidade emocional e à catarse. O
mundo  está  mudando,  e  você  terá  de  mudar  com  ele.
Independente do que aconteça em sua vida pessoal, ela é uma
pequena peça na engrenagem bem maior da transformação
que está ocorrendo em tudo a seu redor. Caso não se aferre ao
que precisa sair de sua vida, você conseguirá chegar ao fim
desta fase mais forte, sábio e confiante nos padrões invisíveis
que estão por trás de seu desenvolvimento e de todo desenvol-
vimento humano.

Sondando os segredos da vida

Júpiter trígono Plutão
Final de abril 2021

até início de janeiro 2022

Você  talvez  esteja  se  fazendo  algumas  perguntas  muito
profundas  e  difíceis  neste  momento.  É  provável  que  sua
percepção da complexidade da vida aumente e que você se
veja diante de situações que exijam um nível de compreensão
mais  profundo  do  que  os  pontos  de  vista  convencionais
podem oferecer. Suas perguntas talvez estejam relacionadas a
questões  morais  ou  éticas  e  ao  sentido  e  propósito  mais
profundos de determinadas experiências ou à vida em geral,
em sua tentativa de ir além da superfície da vida cotidiana.
Mesmo  que  precise  resolver  alguma  crise  na  vida  neste
momento, você será capaz de ver a situação com um grau raro
de percepção e sabedoria, além de um compromisso emocio-
nal mais profundo. Sua visão de mundo está mudando e se
tornando um reflexo mais autêntico daquilo que você real-
mente  é,  e  isso  pode  fazê-lo  querer  transformar  certos
elementos  de  sua  vida.  Portanto,  esta  fase  pode  acabar
trazendo  muitas  mudanças,  pois  a  sensação  mais  forte  de
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envolvimento com a vida o levará a buscar uma nova vocação
ou uma nova forma de se relacionar com as pessoas.

Sua intuição e seus instintos provavelmente se intensificarão
agora,  permitindo-lhe  cortar  as  distrações  periféricas  e  ir
direto ao núcleo das pessoas e situações que encontrar. Você
sempre soube ir além da superfície, tendendo a lançar-se de
corpo e alma aos objetivos a que se sente mais engajado. Às
vezes essa intensidade pode tê-lo levado a dramatizar demais
a si mesmo ou às situações em que se encontrava. Mas você
provavelmente sempre precisou de uma boa dose de drama na
vida, e ainda mais neste momento. Você dificilmente estará
disposto a hipocrisias ou falsidades durante esta fase, e essa
sede de verdade pode lhe dar uma força considerável para
atingir  metas  que  requerem  determinação  e  uma  profunda
compreensão de como se deve lidar com as pessoas. Além
disso, talvez você se motive a explorar o mundo das motiva-
ções  humanas,  podendo  encontrar  especial  satisfação  no
estudo,  seja  individual  ou  em  grupo,  da  psicologia.  Caso
esteja pensando em fazer algum tipo de terapia, esta será uma
excelente ocasião para começar, pois agora você provavel-
mente está em busca de verdades nuas e cruas e, portanto,
será  mais  capaz  de  enfrentar  os  aspectos  ocultos  ou  su-
primidos  de  sua  própria  natureza  sem  evasivas  nem  auto-
enganos. O mais importante é que você talvez ganhe como
recompensa  uma  profunda  sensação  de  estar  cumprindo
alguma finalidade oculta na vida, mesmo que possa não saber
racionalmente que finalidade é essa. Seus instintos estão em
harmonia   com   suas   aspirações,   sejam   elas   materiais,
espirituais ou de ambos os tipos, e isso lhe dará uma firme
noção de rumo e uma profunda consciência de sua força e de
sua capacidade de sobrevivência.

                                              - - -

                                   Capítulo III

                 TENDÊNCIAS IMPORTANTES
                     EM CADA ÁREA DA VIDA

Como os ciclos dos planetas criam um padrão complexo e
intricado no céu, nem todos os movimentos dançarão em seu
horóscopo conforme o mesmo ritmo nem ao mesmo tempo.
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 B]qT] Lua prog. sextil Meio do Céu prog.

Pode haver períodos em que os principais temas do ano se
apaguem um pouco porque alguma questão especial coloca
em destaque outros sentimentos, atitudes e reações. Algumas
dessas tendências e padrões podem ter vida curta; já outros
podem durar mais, dando variedade a sua experiência da
vida no decorrer do ano.

                         1. A esfera das emoções

Ao longo do ano, pode haver períodos em que as questões
que dizem respeito a sua vida afetiva ganhem prioridade de
uma   maneira   particularmente   gratificante.   Quando   seu
coração  é  mobilizado  pela  alegria,  outras  questões  -  que
podem até ser mais difíceis - perdem importância e, talvez,
com razão: quando você está emocionalmente em paz, pode
lidar com outras áreas de sua vida de modo mais confiante e
aberto.

Boas perspectivas

Lua prog. sextil Meio do Céu prog.
Um trânsito que se aproxima,

desde meados de dezembro 2022
até início de fevereiro 2023

Agora  podem  ocorrer  em  sua  vida  profissional  mudanças
pequenas porém importantes, que refletirão a harmonia entre
suas  necessidades  e  sua  interação  com  o  mundo  exterior.
Você provavelmente conseguirá dar-se particularmente bem
com os colegas e as patrões, pois reagirá a eles com mais
empatia  e  sensibilidade  emocional.  Por  conseguinte,  eles
provavelmente reagirão dando-lhe apoio e aprovação, além de
possíveis benefícios de ordem prática.

Você  está  ansioso  por  encontrar  novas  oportunidades  no
trabalho que lhe permitam manifestar sua perspicácia e suas
emoções profundas e intensas. Embora seu atual estado de
espírito  possa  não  necessitar  de  mudanças  urgentes  ou
radicais, este poderá ser um bom momento para começar a
ampliar aos poucos sua esfera de trabalho e abrir novos canais
que  lhe  possibilitem  interagir  mais  estreitamente  com  as
pessoas  e  mostrar  suas  capacidades  e  talentos  individuais.
Você provavelmente gostará de trabalhar em equipe ou de
relacionar-se de alguma forma com o público agora, mesmo
que isso normalmente não faça parte de sua vida profissional.
As  pessoas  provavelmente  perceberão  que  você  está  mais
aberto, atencioso e receptivo, e isso só pode melhorar seus
relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto na profissional.
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Também  pode  haver  períodos  de  dificuldades  emocionais,
com os quais será melhor você lidar da forma mais honesta e
generosa que puder.

Aprendendo a ser auto-suficiente

Saturno quadratura Lua
Final de fevereiro 2022

até início de janeiro 2023

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Saturno trígono Lua prog.
Meados de setembro 2022

até meados de setembro 2024

Ao longo deste período, você provavelmente descobrirá uma
nova sensação de força, auto-suficiência e serenidade. Só que
esse  processo  pode  colocar  antigos  hábitos  em  questão.  É
possível que, na vida pessoal, você sinta como se estivesse
carregando fardos para os quais não vê saída. Além disso,
pode  sentir-se  só  e  desconsiderado  pelas  pessoas,  que  lhe
parecerão   insensíveis,   indiferentes   ou   pouco   receptivas.
Talvez essas sensações já lhe tenham criado problemas no
passado, pois é provável que certas experiências de solidão na
infância  tenham  lhe  dado  a  sensação  de  que  não  se  pode
confiar nas pessoas e de que ninguém jamais conseguirá lhe
dar aquilo que você precisa. Entretanto, antes de se entregar
ao ressentimento e à pena de si mesmo, você deve reconhecer
a natureza e o sentido do processo que está ocorrendo em seu
íntimo. Você está passando por um período de amadureci-
mento emocional que o tornará bem mais auto-suficiente. No
momento, você provavelmente precisa aprender a alimentar-
se e a cuidar de si mesmo. Quanto mais você exigir que os ou-
tros façam alguma coisa que o leve a sentir-se melhor, menor
será  a  sua  probabilidade  de  conseguir  o  que  deseja,  pois
provavelmente  está  se  fechando  tanto  para  eles  quanto  os
acusa de fazer com relação a você. E se tentar agarrar-se a
relacionamentos inviáveis ou próximos do fim, talvez seja por
medo de ficar só, e não por verdadeiramente os querer ou
precisar deles.

No passado, é possível que você tenha dependido demais do
apoio da família ou da comunidade para se sentir seguro.
Além disso, pode ter esperado demais dos outros, no fundo
desejando   que   eles   funcionassem   como   "pais"   que   o
protegessem  e  resguardassem  da  solidão  e  das  mudanças.
Agora você precisará aceitar o fato de que as pessoas não
podem lhe dar amor incondicional o tempo todo, devendo
esforçar-se para aceitá-las como são sem tornar-se amargo ou
cético nem culpar-se por não merecer ser amado. Além disso,
talvez você precise aceitar seus próprios limites e entender
que não pode ficar indefinidamente à disposição de todos.
Aprenda a valorizar-se e cuidar de seu próprio bem-estar, pois
no momento dificilmente alguém o fará por você no grau em
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que deseja. Caso se sinta sobrecarregado pela responsabilida-
de de cuidar de outra pessoa agora, aprenda a dizer "não". Se
não conseguir fazê-lo, aprenda a delegar responsabilidades ou
encontre um equilíbrio que respeite suas próprias necessida-
des e as dos entes queridos.

Você provavelmente está sentindo-se muito cerceado e preso.
É possível que haja razões objetivas para isso, porém é igual-
mente possível que você mesmo esteja se prendendo por ter
dificuldade em expressar o que quer e o que não quer. Talvez
você  esteja  com  medo  demais  de  ser  independente  e  de
provocar desarmonia em sua vida afetiva. No entanto, se você
não for honesto consigo mesmo e com os outros agora, a raiva
não expressa pode expor seu corpo a estresse excessivo. Além
disso, você pode sem querer alienar justamente as pessoas que
tanto receia perder, pois seu ressentimento pode acabar trans-
parecendo de modo indireto, quando não aberto. De certo
modo, você não tem como sair ganhando dessa agora: suas
opções são a auto-afirmação e o risco de solidão ou a auto-re-
pressão e o risco de longos ressentimentos. Faça o que fizer,
você pagará um preço; a força interior de verdade não é um
artigo barato. Mas afinal a honestidade quanto ao que você é
lhe trará recompensas no futuro, ao passo que a desonestidade
agora  fará  o  mesmo  problema  reaparecer  com  ainda  mais
força daqui a alguns anos. Se aprender a definir suas próprias
necessidades,  talvez  você  irrite  uma  ou  duas  pessoas.  É
possível inclusive que tenha de dizer adeus a uma ou duas
pessoas,  ou  suportar  um  período  de  frieza  ou  atrito.  Mas
também descobrirá que conta com o apoio fiel e carinhosos
daqueles que realmente o compreendem. E se conseguir andar
com as próprias pernas, poderá desfrutar dos relacionamentos
muito mais no futuro por saber dar mais liberdade tanto às
pessoas queridas quanto a si mesmo.
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 B]pN Lua prog. trígono Quíron

Um abismo de desespero

Quíron oposição Lua prog.
Início de dezembro 2021

até meados de setembro 2022

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Lua prog. trígono Quíron
Início de janeiro 2022

até meados de fevereiro 2022

Embora esta fase possa ser bastante terapêutica e fortalecedo-
ra,  você  provavelmente  precisará  de  uma  boa  dose  de
paciência e distanciamento, pois este momento será um tanto
difícil para sua vida pessoal. Talvez, dado o estado de suas
emoções, você seja atormentado pela solidão ou frustração. É
possível  que  você  enfrente  uma  separação  ou  um  mal-
entendido com alguém próximo, mas é igualmente possível
que sua disposição sombria venha inteiramente de dentro, sem
nenhum estopim externo. O mais difícil é que você pode ficar
com uma profunda sensação de inadequação ou fracasso, e ela
pode dar ensejo à autocomiseração e à incapacidade de reco-
nhecer alguma coisa boa em sua vida afetiva. Se entrar nesse
tipo  de  "clima",  você  acabará  criando  seus  próprios  pro-
blemas, pois estará mostrando aos outros, aberta ou velada-
mente, que nada do que façam por você basta. Procure não
manipular as pessoas para se sentir melhor. Esse estratagema
dificilmente  funcionará,  já  que  eles  na  verdade  não  são
responsáveis pelo que você está sentindo. A atitude vaga-
mente ressentida que você demonstra agora diante do mundo -
o qual, aparentemente não está lhe dando o alimento emocio-
nal que você busca - provém de fontes mais profundas. Será
preciso analisá-las para extrair o melhor dos problemas desta
fase.

Você se verá diante do desafio de enfrentar as áreas da vida
nas  quais  ainda  não  cresceu,  na  esperança  secreta  de  que
alguém cuidasse de você e lhe desse o amor e o apoio que
parece não ser capaz de dar a si mesmo. Provavelmente este
será um momento de profunda aprendizagem. Um fato ou
pessoa de fora pode deflagrar uma sensação íntima de ferida
ou carência emocional, só que essa sensação provavelmente já
estava lá e vem de sua infância, quando você não recebeu o
que precisava. Como todo mundo vive esse tipo de carência
emocional, independente de ter tido pais bons e amorosos ou
não, isso não deve surpreendê-lo. Você talvez não esteja con-
sciente  do  quanto  depende  dos  outros  para  criar  o  clima
doméstico de carinho e aconchego que deseja. No momento,
aparentemente não há ninguém que lhe dê o apoio de que
você  necessita,  e  isso  o  fará  sentir  raiva,  indignação  e
ressentimento. Porém, mesmo que alguém o magoe, procure
reagir a essa mágoa com compreensão e espírito filosófico.
Provavelmente um lado infantil seu está exigindo que a vida
seja  sempre  justa  e  que  as  pessoas  sejam  sempre  100%
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dedicadas e amorosas. Além disso, você pode inconsciente-
mente acreditar que as pessoas que estão em sua vida agora
devem compensar aquilo que outras lhe fizeram no passado.
Quanto antes aceitar a vida e as pessoas como são, mais apto
estará a enfrentar os desafios neste momento.

Talvez surjam algumas dificuldades com as mulheres, sejam
parentas  ou  amigas.  Mas  se  uma  mulher  o  magoar,  tente
descobrir se não estava buscando nela algum atributo materno
que ela simplesmente não pode demonstrar agora. O nível
mais  profundo  do  processo  pelo  qual  está  passando  é  a
descoberta de como ser seu próprio pai quando não encontrar
ninguém que possa cuidar de você, seja por ter de viver a pró-
pria vida, por ter capacidade limitada de reação ou simples-
mente por ser humano. Além disso, talvez você tenha de en-
frentar e aceitar seus próprios limites emocionais, em vez de
tentar ser o pai perfeito para os outros. Para aprender a cuidar
bem de si mesmo, você deve reconhecer como se propiciar as
coisas que lhe dão segurança e o fazem sentir que é uma
pessoa que vale a pena. E também conter seus sentimentos e
aprender a respeitar os limites alheios. Se conseguir colocar-
se à altura desse importante desafio, você sairá desta fase com
uma noção mais clara e profunda de seu próprio valor, além
de uma maior conscientização dos recursos íntimos com que
pode contar nas horas de aflição.

Pensamentos tristes

Quíron oposição Vênus
Meados de maio 2022

até início de fevereiro 2025

É   possível   que   muitas   antigas   feridas   se   curem   neste
momento, principalmente na esfera do amor e do relaciona-
mento. Porém, em meio a esse processo de cura, você pode
sofrer algum tipo de tristeza emocional. Da mesma forma,
você talvez simplesmente se sinta deprimido e mal-humorado
sem que haja nenhuma causa aparente. Mesmo que nada de
penoso  ocorra  em  sua  vida  exterior,  você  provavelmente
estará sujeito a sentir-se só, rejeitado ou magoado no plano
emocional. Independente do que acontecer agora, procure se
conscientizar do que está ocorrendo tanto fora quanto dentro
de  você.  Todos  os  seus  ideais  de  amor  serão  postos  em
questão neste momento, e o estopim da mudança pode ser a
vivência de uma injustiça ou decepção num relacionamento
importante.  Porém,  embora  você  possa  achar  este  período
difícil, as mudanças interiores provavelmente serão terapêuti-
cas e construtivas. As realidades da vida e as limitações da
natureza humana entrarão em choque com certas convicções
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espirituais  e  morais  um  tanto  simplistas  suas.  Em  vez  da
insensibilidade  ou  maldade  deliberada  de  alguém,  você  se
verá frente a frente com as complexidades fundamentais da
natureza humana e a inevitabilidade dos defeitos de qualquer
relacionamento íntimo. Caso seja magoado neste momento, a
verdade é que talvez não haja nenhuma outra opção, tendo em
vista as personalidades em questão. E reconhecer isso será
mais importante para você que culpar os outros ou se entregar
à autodepreciação e à pena de si mesmo. Apesar de você dar a
impressão  de  aceitar  as  limitações  do  amor,  no  fundo
provavelmente as mágoas que sofreu na infância o tornaram
pessimista  em  suas  expectativas  de  encontrar  a  felicidade.
Procure descobrir de que modo essas expectativas do passado
estão afetando sua objetividade no presente.

Esta fase provavelmente questionará não só a autenticidade de
seus valores, mas também a viabilidade de suas expectativas
de  relacionamento.  Não  será  fácil  preservar  a  auto-estima
enquanto  abre  mão  das  coisas  que  já  não  são  viáveis  ou
válidas em sua vida. Procure manter a fé em si mesmo e em
seus ideais de amor, mas ao mesmo tempo reconheça que
todo mundo tem suas feridas ou problemas em uma área ou
outra, inclusive você. É possível que se sinta pouco digno de
ser amado, sem otimismo e sem energia. Talvez isso se deva
em parte a sua percepção das pessoas, pois pode ser que elas
não  reajam  conforme  você  desejaria.  Só  que  se  você  se
convencer de que elas o decepcionarão, elas podem acabar
fazendo  exatamente  isso.  Não  é  fácil  continuar  tentando
quando se tem a impressão de que simplesmente não se pode
acertar. Vale a pena conscientizar-se de uma atitude possivel-
mente crítica, ressentida ou hostil em você mesmo, pois ela
pode contaminar sua vida afetiva mesmo sem nenhuma causa
externa. Esse tipo de atitude, assim como a tendência a culpar
as pessoas por não o amarem - quando na verdade talvez seja
você quem não se ame o suficiente -, pode fazê-las se re-
traírem.

É possível que se sinta interessado por um novo relaciona-
mento neste momento. Nesse caso, fique de olhos abertos.
Pelo fato de sentir-se inadequado e inseguro de si, você pode
sentir um fascínio especial por pessoas feridas pela vida que
precisam de seu apoio e carinho. Essas pessoas podem fazer
você se sentir necessário e valorizado. Porém, quando sua
autoconfiança voltar ao normal, você pode ver-se envolvido
com alguém que represente uma carga pelo fato de precisar de
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apoio  e  devoção  constantes.  É  possível  também  que  você
demonstre uma especial compaixão diante das mágoas alheias
pelo fato de estar em profundo contato com as suas próprias.
Essa compaixão tem tudo para ser bem canalizada para obras
terapêuticas  e  assistenciais,  se  essa  for  a  sua  inclinação.
Porém o papel de terapeuta pode não ser o mais indicado para
iniciar um relacionamento amoroso, pois você pode acabar
com uma paciente, em vez de uma parceira. A percepção de
sua própria ferida o ajudará a ver sua vida com mais ob-
jetividade e compaixão, e isso lhe permitirá relacionar-se com
as pessoas de uma maneira mais aberta e honesta. Se não
esperar demais dos outros agora, você poderá direcionar suas
energias para dentro de si - que, neste momento, provavel-
mente é o lugar delas.

                                              - - -

                   2. A esfera do mundo concreto

É  provável  que  as  questões  relativas  a  sua  vida  física  e
material também se revelem importantes, e algumas delas
poderão ser especialmente gratificantes ao longo do próximo
ano.  Você  talvez  venha  a  gozar  dos  frutos  de  um  longo
período de muito trabalho. Ou, quem sabe, novas oportunida-
des aparentemente surgidas do nada lhe dêem a sensação de
que as coisas realmente estão a seu favor no plano prático,
propiciando-lhe a chance de expressar-se de maneiras que
gerem  resultados  tangíveis,  financeira  e  profissionalmente
satisfatórios.  Procure  aproveitar  essas  oportunidades  ao
máximo; você pode ficar surpreso com o que é capaz de
conseguir.

Liberdade com limites

Quíron trígono Urano
Meados de abril 2020

até final de março 2022

Você  talvez  se  sinta  bastante  frustrado  e  cerceado  no
momento, pois a vida pode mostrar-se bem diferente de sua
concepção intelectual de como ela deveria ser. Talvez você
anseie pela liberdade de dedicar-se a ideais pouco convencio-
nais e a pessoas com quem você possa compartilhá-los, mas
ache que no momento as pessoas e as circunstâncias estão
exigindo que você abra mão de seus ideais ou desejos por
motivos bem injustos. Entretanto, a despeito de tais restrições,
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neste  momento  você  conseguirá  conciliar  seus  ideais  e  as
limitações humanas com as quais precisa conviver.

Apesar  de  precisar  aceitar  certas  concessões  penosas  ou
irritantes, você terá a chance de encontrar o equilíbrio entre o
que acredita serem seus direitos e prerrogativas e a matéria-
prima que a vida, com toda a sua imprevisibilidade, de fato
lhe  deu.  Procure  evitar  converter  sensações  pessoais  de
limitação ou inibição em princípios ideológicos que só você
acha que são universais. Ninguém o está oprimindo, a não ser
suas  próprias  definições  daquilo  que  você  julga  que  um
mundo perfeito deve ser. Esta fase tem tudo para ser criativa e
terapêutica, pois lhe permitirá definir seus ideais com mais
clareza e aprender a viver criativamente com limites que não
pode mudar. Se conseguir aceitar a distância entre sua visão
de um mundo perfeito e a realidade cotidiana das pessoas,
verá  quanta  energia  criadora  será  liberada,  permitindo-lhe
cumprir mais - não menos - de seus potenciais.

Contudo,  você  também  pode  precisar  lidar  com  certas
questões menos agradáveis de ordem prática. É possível que
você tenha de enfrentar desafios que o levem a questionar seu
trabalho e seu lugar no mundo, e a frustração pode deixá-lo a
ponto  de  explodir  ou  gerar  uma  sensação  de  fracasso.
Procure  concentrar-se  no  que  tem  a  aprender  com  essas
situações,  pois  você  pode  transformá-las  em  lições  de
fortalecimento que, quando chegar a hora, o ajudarão a ob-
ter o que quer depois.

Sem raízes

Urano conjunção Fundo do Céu
Início de maio 2022

até meados de maio 2023

Esta fase provavelmente se mostrará inquietante e angustiosa.
Talvez as bases domésticas e materiais de sua vida se abalem
e você tenha de reavaliar quem é e o que realmente deseja.
Em  sua  vida  pessoal  podem  ocorrer  mudanças,  perdas,
separações ou revelações surpreendentes e inesperadas que -
embora não necessariamente negativas - talvez afetem sua
vida social e profissional e o impossibilitem de apresentar
uma  imagem  de  percepção  e  força  ao  mundo  exterior.  É
possível que explodam tensões que se vêm acumulando há
muito tempo em seus relacionamentos familiares e que você
se  veja  lutando  para  expressar  facetas  não  vividas  nem
cultivadas de sua personalidade, mesmo que não identifique a
fonte de sua frustração. Você quer mais liberdade para ser um
indivíduo  e  provavelmente  precisa  se  libertar  de  antigos
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hábitos e dos velhos papéis que vem representando há tanto
tempo. Caso se recuse a reconhecer alguma necessidade inte-
rior  de  mudar,  você  pode  inconscientemente  induzir  as
pessoas a agirem de maneira imprevisível ou prejudicial para,
assim,  ganhar  mais  liberdade  à  sua  própria  revelia.  Além
disso,   é   possível   que   queira   mudar   completamente   de
ambiente  ou  de  endereço.  Nesse  caso,  procure  levar  essa
vontade a sério. Se não fizer nada para obter mais espaço para
respirar, talvez o ambiente material lhe mostre misteriosa-
mente, através de problemas de ordem material, que é hora de
mudar de cenário.

Esta fase não precisa ser negativa nem destrutiva; na verdade,
ela  pode  ser  extremamente  produtiva  e  emocionante.  Mas
convém reconhecer que aquilo que você está encontrando no
mundo exterior pode ser um reflexo de seus próprios valores e
atitudes em evolução. Isso não quer dizer que você esteja
"causando"  os  fatos  exteriores.  Mas  é  possível  que  haja
relações significativas entre o que está acontecendo fora e o
que você está necessitando intimamente. Talvez você encon-
tre resistências ou dificuldades no trabalho, particularmente
com as autoridades. Nesse caso, vale a pena refletir se, no
fundo, você não quer mudar de rumo ou dedicar-se a novas
oportunidades, mas ainda não descobriu quais são exatamente
suas novas metas. Quanto maior for a sua conscientização
agora, maior será sua capacidade de utilizar os potenciais cri-
ativos deste momento. Procure abrir mão de bom grado de
tudo aquilo que precisar abandonar, seja no plano material ou
emocional. Quanto mais você se aferrar ao que já superou,
provavelmente mais perturbadora será esta fase. Como quase
sempre  ocorre  com  as  mudanças  profundas,  uma  certa
ansiedade é inevitável. Talvez você precise aprender a conter
a sensação de ansiedade e tensão, em vez de reagir impulsiva-
mente ao estresse. Você terá a chance de descobrir e cultivar
muitas   novas   facetas   de   sua   personalidade   que   agora
provavelmente estão prontas para ganhar expressão. Em vez
de lutar consigo mesmo, você pode cooperar com a necessida-
de de crescer e promover conscientemente mudanças que já
deveriam ter-se processado há muito tempo.
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Um momento de instabilidade

Urano oposição Saturno
Início de maio 2021

até início de maio 2022

É  provável  que  este  seja  um  período  de  muita  tensão  e
indecisão, pois você pode ficar dividido entre a necessidade
de  mudar  urgentemente  e  a  necessidade  de  garantir  sua
segurança. Mas a mudança talvez se imponha, independente
de você a promover ou não. E ela pode afetar não só as es-
truturas  de  sua  vida  exterior,  mas  também  certos  padrões
rígidos de defesa criados por você ao longo dos anos para
proteger-se  das  vicissitudes  da  vida.  Talvez  ocorram  fatos
repentinos e imprevistos que aparentemente ameacem o status
quo  ou  exijam  que  você  abra  mão  de  certos  símbolos  de
estabilidade  em  sua  vida.  Independente  de  essa  tensão  se
verificar  em  sua  vida  pessoal  ou  na  profissional,  você
provavelmente será capaz de ver aí, se olhar com atenção, um
desafio a sua necessidade de controlar seu mundo. Ao longo
dos anos, é possível que você tenha criado muitos mecanis-
mos inconscientes poderosos no intuito de não se mostrar
vulnerável,   principalmente   em   suas   convicções   morais,
religiosas  e  filosóficas.  Agora  essas  áreas  da  vida  estão
sujeitas a mudanças que receia estarem acima de seu controle
ou  você  se  sente  dividido  entre  duas  opções  ou  direções
aparentemente incompatíveis. Tudo isso requer uma profunda
transformação de visão e de atitude, e esse desafio pode fazê-
lo  sentir-se  muito  ansioso  e  inseguro  quanto  ao  que  vai
acontecer em seguida.

Você talvez tente lutar contra os ventos da mudança tornando-
se excessivamente cauteloso e defensivo para se proteger. Só
que isso dificilmente vai adiantar. Um esforço de autocontrole
tão grande acabará colocando seu corpo físico e sua psique
sob muita tensão. Além disso, a tentativa de ignorar ou re-
chaçar  o  presente  desafio  provavelmente  não  será  bem-
sucedida, já que no nível mais profundo você talvez queira e
precise  mudar,  mas  inconscientemente  afaste  com  a  mão
esquerda  o  que  está  tentando  preservar  com  a  direita.  Ao
mesmo  tempo,  evite  aliviar  o  excesso  de  tensão  tomando
decisões  precipitadas  sem  avaliar  o  que  realmente  precisa
reformar  em  sua  vida.  Se  agir  depressa  demais  por  não
conseguir   lidar   com   o   estresse,   você   pode   prejudicar
relacionamentos importantes ou estragar oportunidades que
poderiam ser-lhe úteis. É provável que o profundo conflito
entre  a  necessidade  de  segurança  e  o  anseio  de  maior
liberdade interfira em seus julgamentos, exigindo-lhe especial
paciência e cuidado em todas as decisões que tomar agora.
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No nível mais profundo, esta fase de sua vida diz respeito à
questão do controle. Quanto controle você realmente tem so-
bre sua vida e de quanto de fato precisa para adaptar-se com
flexibilidade  a  seus  próprios  padrões  mais  profundos  de
crescimento? Todo ser humano tem em si algo que anseia por
congelar o tempo e preservar aquilo que é seguro, apesar de
nada que é vivo poder ficar estagnado indefinidamente. Esses
mecanismos de defesa são eminentemente humanos, além de
construtivos e vitais. Porém há momentos na vida em que
superamos  as  velhas  estruturas  e  precisamos  deixar  que
desdobramentos  novos  e  imprevistos  ditem  o  padrão  do
futuro. Este é um desses momentos importantes em sua vida.
Procure renunciar de bom grado àquilo que não pode mudar.
Qualquer coisa que saia de sua vida agora é algo que, no nível
mais profundo, provavelmente já cumpriu sua função. Mas,
ao mesmo tempo, procure consolidar o que realmente tiver
valor  para  você,  em  vez  de  abandonar  todas  as  estruturas
existentes e mergulhar às cegas no desconhecido. Se mantiver
o equilíbrio, você chegará ao fim desta fase com as bases
importantes  de  sua  vida  ainda  intactas,  porém  com  uma
bagagem muito menos pesada para levar para o futuro.

Lidando com um mundo pouco receptivo

Saturno quadratura Meio do Céu
Meados de janeiro 2022

até meados de novembro 2022

Frustrações  no  trabalho,  obstáculos  no  caminho  de  metas
profissionais e sociais que lhe são caras e conflitos ou maiores
responsabilidades na vida doméstica podem conspirar agora
para  fazê-lo  sentir-se  profundamente  afrontado.  Isso  lhe
permitirá encontrar uma nova sensação de força e auto-disci-
plina. No trabalho, você talvez tente demonstrar profundida-
de,  percepção  e  compromisso  afetivo,  mas  aparentemente
ninguém quer o que você está tentando oferecer ou se dispõe
a recompensá-lo com justiça por seus esforços. Talvez surjam
revezes ou resistência por parte de colegas, ou você precise
trabalhar muitíssimo para mostrar a que veio. Além disso,
talvez  surjam  conflitos  com  autoridades  ou  você  se  sinta
coibido por expectativas sociais ou coletivas na expressão de
sua verdadeira individualidade. Em casa, é possível que você
se  sinta  igualmente  desconsiderado  ou  tolhido,  além  de
insatisfeito  no  ambiente  em  que  vive,  decepcionado  com
aqueles com quem convive ou sufocado pelas obrigações e
rotinas   domésticas.   No   entanto,   apesar   das   possíveis
dificuldades com o mundo exterior, seu verdadeiro conflito
neste momento está basicamente dentro de você. Você terá de
adaptar suas habilidades às exigências da realidade cotidiana,
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e isso talvez implique concessões que julga humilhantes ou
prejudiciais a seus planos de longo prazo. Além disso, talvez
precise formular suas metas com mais clareza e adaptá-las
conforme o possível, e não o ideal. Tudo isso pode magoá-lo
e  irritá-lo,  dando-lhe  uma  sensação  de  fracasso  e  derrota
pessoais.

No entanto, este tem tudo para ser um momento extrema-
mente  benéfico  e  construtivo.  Seu  desafio  agora  é  definir
quem deseja ser no mundo, com relação tanto a seus próprios
desejos  quanto  à  natureza  da  realidade  que  o  cerca.  Isso
requer um delicado equilíbrio entre os ideais e a aceitação da
natureza  humana.  Talvez  seja  preciso  fazer  importantes
opções  quanto  a  suas  metas  profissionais.  Tais  decisões
exigem  tempo,  cuidado  e  a  devida  atenção  às  regras  do
mercado, não devendo ser tomadas com impulsividade, raiva,
rebeldia nem passividade depressiva. E o mais importante: o
papel que você decidir desempenhar precisa ser mais flexível
e refletir seus valores mais profundos, em vez de uma imagem
convencionalmente aceitável, mas que soe falsa para você, ou
uma postura de rebeldia cheia de emoção, mas que espere
demais da vida. Caso tenha feito algum teatro no passado, de
agora em diante será bem mais difícil continuar a representar.
O mundo agora exige de você autenticidade e compromisso, e
seu desafio é dar-lhe isso. Assim, o que você está fazendo
agora é lançar as bases de seu futuro caminho na vida e, se
agir com calma e percepção, essas bases serão sólidas e lhe
permitirão colher muitos frutos nos anos que vêm por aí.

Um desafio ao autocontrole

Quíron quadratura Marte prog.
Meados de maio 2020

até final de janeiro 2024

Esta pode ser uma fase de frustração e aborrecimentos, que
lhe exigirá muita calma. Surgirão obstáculos externos toda
vez que você decidir fazer alguma coisa, dando-lhe a im-
pressão de que as pessoas estão contra você ou que você
perdeu o rumo, a força ou a competência. Antes de reagir
cegamente e começar a lutar contra as barreiras que aparece-
rem, procure refletir cuidadosamente sobre o que realmente
está acontecendo. Vale a pena rever suas metas, a fim de ver
se elas são ou não apropriadas para você ou para as pessoas
com quem trabalha e vive. Além disso, você talvez precise
analisar a maneira pela qual exprime seus desejos e verificar
se não está tendo problemas toda vez que tenta fazer-se ouvir
em situações grupais. Você está diante não só de uma situação
irritante  ou  frustrante  no  presente,  mas  também  de  um
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acúmulo de ressentimentos diante de experiências do passado
que podem tê-lo feito sentir-se impotente ou incompetente.
Você provavelmente já passou por muitas situações que o
fizeram achar que, qualquer que fosse seu desejo, algo ou
alguém chegaria para impedi-lo de o realizar. Talvez esse seja
um padrão recorrente, e no fundo você pode sentir uma raiva
cada vez maior pelo ressentimento quanto a seu direito de ser
e fazer o que quer.

Talvez você resista muito a qualquer tipo de concessão agora,
e  isso  pode  decorrer  parcialmente  do  fato  de  ter  feito
concessões demais no passado. Antes de determinar aquilo
por que deve lutar e aquilo que deve aceitar de bom grado,
reconheça que seu uso, mau uso ou supressão da agressivida-
de no passado pode ter contribuído para colocá-lo na situação
possivelmente frustrante de agora. Isso talvez seja particular-
mente verdadeiro no que se refere a suas atuais tentativas de
cumprir suas metas práticas e românticas. Agora você terá de
enfrentar ou alguma frustração na vida sexual ou resistência e
até sabotagem premeditada no trabalho. Faça o que fizer, não
dê vazão descontrolada à raiva. Sua percepção provavelmente
está obscurecida por um profundo ressentimento que você
ainda não compreende inteiramente. Você pode piorar muito
as coisas se for agressivo diante de autoridades e daqueles que
não estão preparados para dar-lhe o que você quer. Embora
precise ter coragem e lealdade para defender suas convicções,
você também precisa ter discernimento para recuar quando
estiver claro que as circunstâncias não lhe são favoráveis.
Essa não é a hora de martirizar-se por nenhuma causa, pois
suas intenções inconscientes serão extremamente pessoais e
os princípios que abraça podem não ser tão limpos e claros
quanto você imagina. É melhor trabalhar com afinco dentro
dos  limites  que  o  cercam  e  esmiuçar  pacientemente  seus
valores  para  poder  saber  o  que  realmente  quer.  Quando
chegar a hora de voltar a agir com liberdade, você estará mais
preparado para tomar decisões inteligentes com o respaldo do
autoconhecimento.
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Contendo a vontade

Quíron trígono Marte
Final de abril 2022

até início de abril 2024

Embora possa sentir-se um tanto cerceado neste momento,
você provavelmente poderá canalizar sua energia para tarefas
importantes que exijam afinco, tenacidade e empenho. Talvez
você   tenha   decidido   assumir   responsabilidades   que   o
obriguem a um maior investimento de autodisciplina ou as
circunstâncias externas estejam impondo algum tipo de cons-
trangimento a seus atos ou sua capacidade de perseguir suas
metas. Seja como for, é melhor evitar lutar contra essas res-
trições,  pois  é  provável  que  os  resultados  finais  sejam
profundamente   gratificantes.   Você   sempre   teve   muita
determinação, só que no passado ela vinha ao lado da raiva e
do ressentimento, dificultando-lhe usar sua energia da forma
mais produtiva. No momento você terá muito mais facilidade
de aceitar as limitações da vida sem raiva nem amargura. O
momento lhe dá a oportunidade de aumentar seu amor-pró-
prio  através  da  perseverança  e  de  tomar  decisões  de  uma
perspectiva sólida, prática e realista, e isso pode trazer-lhe
recompensas duradouras. Você talvez não possa ter tudo que
deseja e se sinta um tanto frustrado na vida afetiva ou sexual
neste momento. Mas é provável que você consiga lidar com
esses  problemas  e  reconhecer  que  a  restrição  às  vezes  é
necessária para atingir os fins que você realmente deseja.

Você   poderá   promover   mudanças   importantes   em   sua
interação com a coletividade, as quais lhe permitirão ter mais
controle sobre sua própria vida e uma maior capacidade de
enfrentar  as  dificuldades  com  objetividade  e  honestidade.
Talvez  você  descubra  também  certas  áreas  em  que  foi
demasiado acanhado, receoso de impor a própria individuali-
dade  ou  incapaz  de  encontrar  um  bom  equilíbrio  entre  a
agressividade e a passividade. Parte do desconforto que sentir
agora pode estar ligado a lembranças de fatos do passado que
o colocaram diante da injustiça da vida, através de situações
que  lhe  contrariaram  a  vontade  ou  o  fizeram  sentir-se
impotente. Porém, mesmo que às vezes se sinta frustrado ou
cerceado nesta fase, você pode enfrentar e mudar antigos pa-
drões com que precisa romper, além de buscar novas formas
de expressar sua identidade com segurança e consciência das
necessidades e direitos dos outros. Os fatos e experiências
desta fase podem ensinar-lhe muita coisa sobre o uso, abuso e
a malversação da vontade. Faça o que puder para aprender as
lições  que  se  apresentarem,  e  desfrute  dos  benefícios  por
muitos e muitos anos.
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                                              - - -

                            3. A esfera da mente

O desenvolvimento da mente e o cultivo de novas habilidades
e esferas de aprendizagem também podem ocupar boa parte
de sua energia em diferentes momentos ao longo do ano. A
vida da mente é tão importante quanto a do coração e a da
conta bancária, e este momento pode ser muito importante no
sentido de aumentar seu nível de conhecimento e melhorar
sua maneira de usar seus talentos. Porém você também pode
encontrar algumas dificuldades, especialmente na comunica-
ção com as pessoas e na tônica de sua atitude mental durante
esta fase. Caso se veja mais crítico, pessimista ou deprimido
que  de  hábito,  procure  descobrir  o  que  realmente  o  está
perturbando  e  como  sua  própria  atitude  pode  estar  con-
tribuindo para os problemas externos que surgirem. Isso será
mais inteligente que jogar a culpa nos outros ou, sem querer,
criar dificuldades em questões materiais e emocionais por
não estar consciente dos efeitos de suas próprias atitudes
mentais.

Uma sensação de insegurança

Ascendente prog. quadratura
Urano

Final de agosto 2021
até final de julho 2022

Neste  momento  podem  ocorrer  mudanças  imprevistas  e
perturbadoras no ambiente em que você vive. Seus relaciona-
mentos podem entrar numa fase de mudanças ou distúrbios, e
a situação no lar também está sujeita a conturbações. Porém,
embora aparentemente os fatores externos possam ser a causa
da tensão e ansiedade, na verdade muitas mudanças estão se
processando dentro de você. Parte - se não tudo - do que
ocorrer  no  mundo  exterior  será  reflexo  de  uma  profunda
necessidade sua de libertar-se de antigos hábitos, atitudes e
estruturas  que  agora  estão  bloqueando  seu  crescimento  e
independência. Se lutar contra a mudança, você pode acabar
achando que a vida está subvertendo deliberadamente todas as
coisas de que depende a sua segurança. Mas se conseguir en-
frentar os próximos meses com flexibilidade e imparcialidade,
você vai reconhecer que talvez esteja na hora de deixar para
trás certas coisas. Caso não tente voltar no tempo nem se
apegar às coisas que talvez tenham de sair de sua vida agora,
você  pode  transformar  esta  época  turbulenta  numa  fase
imensamente criativa e emocionante.
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 F^nC Júpiter oposição Mercúrio

Embora no momento as pessoas possam mostrar-se difíceis,
imprevisíveis  ou  indiferentes,  sua  própria  necessidade  de
interagir socialmente de uma maneira menos convencional e
mais  inspirada  pode  estar  provocando  parte  do  conflito.
Procure parar e analisar as áreas em que você talvez precise
ser mais independente em suas decisões ou mais aberto em
sua expressão emocional. Talvez você tenha tentado suprimir
aspectos importantes de sua personalidade para dar lugar às
necessidades alheias ou satisfazer uma ideia de "normalidade"
que está acima de qualquer ser humano. Por mais nobres e al-
truístas que sejam suas motivações, você vai descobrir agora
que não há boa intenção que justifique que se finja ser aquilo
que  não  se  é.  Só  que  decidir  impulsivamente  abandonar
relacionamentos  ou  metas  importantes  também  não  é  a
solução. Vale a pena analisar primeiro quais as mudanças de
atitude que devem ser feitas. Embora essa reflexão possa não
o poupar da necessidade de uma separação ou de um período
de instabilidade, suas próprias convicções, medos e expectati-
vas inconscientes podem ser em grande parte responsáveis
pela sensação de prisão ou restrição. Sendo quem realmente é,
em vez do que acha que "precisa" ser, você vai fortalecer
qualquer relacionamento e dedicar-se mais sinceramente aos
valores que abraça. Talvez você não possa evitar uma certa
dose de conturbação agora. Mas tudo que possa sair de sua
vida agora provavelmente já terá cumprido sua função. Além
disso,  talvez  você  precise  reconhecer  quando  as  coisas
chegam a seu fim natural no contexto de um padrão mais am-
plo e profundo da vida.

Pensamentos imprevisíveis

Júpiter oposição Mercúrio
Início de janeiro 2022

até final de janeiro 2022

É  provável  que  sua  intuição  esteja  extremamente  aguçada
agora, e o mesmo se aplica à sua apreensão de princípios am-
plos. Com isso, sua mente se voltará para o futuro e para a
visão geral do rumo que você quer dar a sua vida. Neste
momento você tem condições de estabelecer conexões e ver
os potenciais que estão além dos fatos imediatos. Esta será
uma excelente ocasião para dedicar-se a estudos que exijam
uma perspectiva universal e capacidade de entender intuitiva-
mente  a  relação  entre  os  fatos.  Você  sempre  teve  "olho
clínico" para a visão geral das coisas, e agora essa tendência a
olhar  para  horizontes  mais  distantes  deve  suplantar  as
abordagens mais cautelosas ou pragmáticas. É possível que
você   obtenha   muitos   vislumbres   positivos   de   futuras
possibilidades, principalmente em termos do desenvolvimento
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 F^nC Júpiter oposição Mercúrio

de novas habilidades e recursos, pois provavelmente estará
mais otimista que de hábito e, por isso mesmo, será mais
capaz de "pensar grande". O grande desejo de expandir sua
vida pode levá-lo a novas percepções das dimensões mais
profundas da natureza humana. Assim, talvez surjam agora
várias importantes oportunidades de descobrir novos talentos
e potenciais que você pode continuar desenvolvendo ainda
por muitos anos.

O único problema é que você talvez tenha tanta impaciência
para  captar  a  visão  do  conjunto  que,  para  seu  azar,  pode
acabar ignorando os detalhes. Assim, está sujeito a desaten-
ções no raciocínio, imprecisões ao rememorar ou relatar fatos
e descuidos ao administrar transações financeiras ou algum
tipo  de  contrato.  Faça  um  pouco  de  esforço  e  leia  o  que
estiver impresso em letra miúda se tiver de assinar alguma
coisa e lembre-se de quanto tem no banco antes de gastar ou
especular. Além disso, agora você provavelmente vai querer
seguir seus palpites e intuições a tal ponto que pode acabar
achando que tem uma ligação direta especial com as verdades
cósmicas. Com uma estimativa tão favorável de seus próprios
dotes,  você  pode  acabar  ficando  um  tanto  dogmático  e
arrogante ao transmitir suas ideias para as pessoas. Tudo isso
talvez seja um efeito colateral de sua animação e saudável
otimismo.  Não  há  mal  nenhum  em  achar  que  está  certo,
contanto que você reconheça que os outros também podem
estar certos, no que se refere à vida deles. Procure ter um
pouco de paciência para extrair o melhor desta fase criativa. A
curiosidade, a expansividade e a inquietude mental podem
trazer-lhe resultados muito positivos, se você for realista o
suficiente para reconhecer a importância dos pequenos passos
que precisa dar para chegar aonde acha que pode.

                                              - - -

                           4. A esfera do espírito

O que dá sentido a toda mudança e todo desafio emocional,
material ou intelectual que você possa enfrentar é sua vida
espiritual, e também aqui você talvez viva certas mudanças
importantes em termos de percepção e atitude. É possível que
essas mudanças sejam sutis e demorem a atingir seu con-
sciente,  mas  elas  podem  influenciar  profundamente  sua
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maneira de vivenciar e interpretar o que lhe acontecer ao
longo do próximo ano. Todavia, você talvez se veja em algum
tipo de dificuldade. É possível que atravesse momentos de
dúvida e desilusão e se pergunte se isso em que acredita real-
mente vale o investimento de energia e fé. No entanto, esses
períodos de depressão espiritual podem mostrar-se recom-
pensantes  a  longo  prazo,  pelo  fato  de  poderem  propiciar
insights valiosos no que se refere a expectativas pouco re-
alistas   ou   visões   de   mundo   e   perspectivas   espirituais
demasiado  rígidas.  Se  conseguir  refletir  sobre  o  que  está
acontecendo, em vez de entregar-se ao ceticismo, os momen-
tos  difíceis  que  está  atravessando  poderão,  por  fim,  con-
tribuir para forjar uma fé inquebrantável em você mesmo e
na vida.

Expectativas impossíveis

Neptuno oposição Sol
Meados de junho 2020

até meados de dezembro 2023

Esta será uma fase de grande confusão. Você talvez se sinta
perdido e à deriva, inseguro do rumo que está seguindo e
indeciso quanto ao que quer da vida. A razão dessas sensa-
ções talvez esteja em circunstâncias externas: decepções ou
perdas na vida pessoal ou profissional podem dar-lhe a im-
pressão de que as referências conhecidas estão se desman-
chando, como se o chão sob seus pés fosse areia movediça.
Mas  também  é  possível  que  você  entre  numa  nuvem  de
confusão sem que ocorra nenhum fato concreto. E, pelo fato
de não saber o explicar isso, você se sentirá muito inseguro de
si  e  vulnerável  a  explorações  e  promessas  de  soluções
mágicas  para  os  problemas.  Embora  o  processo  que  está
ocorrendo   dentro   de   você   não   seja   fundamentalmente
negativo, agora é preciso ter muito cuidado com o que faz e
com  quem.  Evite  todas  as  iniciativas,  sejam  pessoais  ou
profissionais, que não sejam rigorosamente honestas e legais.
Se  não  tiver  certeza  a  respeito  da  pessoa  com  quem  está
lidando,  agora  não  será  a  hora  de  dar-lhe  o  benefício  da
dúvida: procure obter todas as informações necessárias para
poder saber onde está pisando. Em sua confusão, talvez você
ache que pode sair ganhando mais do que aquilo a que tem
direito  ou  seja  influenciado  por  gente  que  não  é  o  que
aparenta. Esta não é a melhor hora para entrar em sociedades
comerciais nem tomar decisões financeiras importantes, por
mais interessantes que pareçam. Espere até a poeira assentar
para correr riscos.
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No passado você às vezes agiu com uma curiosa cegueira
quando  se  tratava  de  decidir  seu  rumo  na  vida.  Você
provavelmente já se queimou mais de uma vez, seja por ter
entrado em esquemas duvidosos ou insensatos ou por ter idea-
lizado alguém que não merecia sua dedicação. Tenha especial
cuidado agora. Agora está havendo uma espécie de desnuda-
mento interior, o qual pode abrir mais seu coração e torná-lo
mais sensível aos níveis mais sutis da realidade. Se conseguir
ter paciência e evitar interromper o fluxo natural do processo
com atos impulsivos decorrentes da ansiedade ou da tristeza,
você  descobrirá  um  novo  nível  de  compromisso  com  o
autodesenvolvimento e a compreensão do lado oculto da vida.
Mas essa sensação mais profunda de finalidade na vida talvez
só venha mais tarde e você tenha de abrir mão de certas coisas
- algo ou alguém de sua vida exterior, ou antigas atitudes e
expectativas,  quem  sabe?  De  uma  maneira  ou  de  outra,
provavelmente  será  preciso  fazer  algum  sacrifício  neste
momento. É importante saber distinguir entre o que realmente
precisa ser abandonado e uma postura negativa de impotência
e autocomiseração, segundo a qual você não tem direito a ter
nada de seu. Isso deve ser evitado, pois não se baseia em ne-
nhuma real exigência interior e reflete uma reação extrema ao
desafio  de  confiar  naquilo  que  você  não  vê.  Se  estiver
acostumado a exercer controle sobre sua vida, talvez esta fase
seja muito angustiante, pois você terá a impressão de que há
forças que não consegue ver agindo nos bastidores. E sem
dúvida há mesmo, só que elas não são malignas, pois refletem
mais um nível profundo e sábio da psique que uma força
cósmica abstrata. Mantenha o realismo e a discriminação, mas
procure abrir mão de bom grado de tudo aquilo que estiver
saindo de sua vida agora. Neste momento é possível que você
inicie   um   relacionamento   que   aparentemente   prometa
salvação pessoal ou espiritual. Tome cuidado. Esse relaciona-
mento pode ser positivo e duradouro, mas também pode não
ser nada disso. Provavelmente não haverá nenhum tipo de
garantia, e sua salvação, afinal, está em suas próprias mãos.

Através de um espelho

Júpiter quadratura Neptuno
Meados de abril 2022

até final de dezembro 2022

Sua cabeça provavelmente estará nas nuvens agora - e embora
você possa sentir-se muito sereno e ligado a realidades mais
sublimes, talvez esteja voando alto demais para seu próprio
bem. Você está especialmente aberto para o lado invisível da
vida, só que ele não contém apenas verdades espirituais. O
lado invisível da vida contém também muitas de suas próprias
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fantasias de escapismo e resistência à ideia da mortalidade, e
no momento você vai estar particularmente vulnerável a ex-
plorações e interpretações distorcidas da realidade, pois talvez
esteja em busca de uma experiência de transcendência que o
faça sentir que sua vida tem sentido e vale a pena. Além
disso, talvez esteja buscando também um meio de resolver
todos  os  seus  problemas  práticos,  mas  sua  avaliação  da
validade e da legitimidade dos meios disponíveis pode não ser
tão objetiva e clara quanto poderia ser em outras ocasiões.
Sua vida na vigília se encherá de devaneios e anseios de fusão
emocional  e  espiritual,  de  maneira  que  você  pode  sentir
atração  por  um  mestre  ou  um  caminho  espiritual  que
aparentemente prometa redenção e iluminação em troca de
um grau de auto-sacrifício o qual seria mais inteligente não
adotar. Esses anseios não são falsos nem negativos, e o lado
mais místico de sua natureza é fundamentalmente positivo e
digno de cultivo. Porém talvez algumas das pessoas que você
encontre na vida agora possam não ser assim tão dignas, por
isso vale a pena manter a discriminação, o realismo e a ob-
jetividade quanto às limitações alheias e as suas próprias.

Neste momento é possível que você ache que a sorte está do
seu lado e lhe permitirá conseguir alguma coisa a troco de
nada. Embora um pouco de especulação - em pequena escala
e  do  tipo  inofensivo  -  possa  não  fazer  mal  agora,  será
perigoso entregar-se a apostas pesadas de qualquer espécie,
sejam elas emocionais ou financeiras, já que seu julgamento
provavelmente  será  distorcido  pela  força  de  suas  próprias
fantasias. Tenha especial cuidado em sua busca de verdades
espirituais.  No  momento,  por  uma  grande  necessidade  de
fugir dos desafios do dia-a-dia, você pode acabar usando o
mundo interior como um esconderijo, em vez de uma fonte de
alimento e inspiração. Devido a uma possível tendência a se
enganar neste momento, você também pode enganar terceiros,
além de se expor a ser enganado. Procure suspender todas as
decisões  importantes  por  algum  tempo.  Você  sempre  se
interessou pelas questões mais sublimes e sempre foi muito
idealista, mesmo que, por considerações práticas, tenha igno-
rado ou renegado esse idealismo. No momento, com ambos os
olhos voltados para cima, você pode não ver o que está no
chão, à sua frente. Algo belo e frágil está se abrindo dentro de
você e merece ser reconhecido e respeitado. Só que você não
deve deixar que isso se reflita em decisões que afetem es-
truturas e valores que você levou muitos anos construindo -
pelo menos, não até que as ilusões lhe permitam ver clara-
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mente com que está lidando. Você talvez se sinta particular-
mente abnegado e pouco interessado em seu próprio bem-
estar. Embora a compaixão possa ser inteiramente autêntica e
uma das mais positivas dimensões desta fase, a exploração
pode ser uma das mais negativas. Leve seus sonhos, intuições
e sentimentos a sério. Mas procure lembrar-se que não terá
nada de seu para dar se já tiver entregue a si mesmo inteira-
mente.

                                              - - -

                        5. A esfera do Eu Interior

Mais importante e profundo que os fatos que possam ocorrer
em qualquer dessas esferas é o desenvolvimento do Eu, que
respalda tudo aquilo que nos acontece na vida. Esse é o
verdadeiro cerne do mistério do destino, pois se realmente
houver  algum  destino  em  ação  na  vida  do  indivíduo,  ele
estará dentro de cada um, e as configurações astrológicas
apenas refletem, em qualquer dado instante, oportunidades
para esse padrão de desenvolvimento oculto. Você só pode
vislumbrar esse padrão interior em ação quando constata que
uma  determinada  experiência,  ainda  que  penosa,  é  im-
prescindível. Além disso, às vezes você pode sentir a finalida-
de do que está acontecendo a seu redor e dentro de si, mesmo
que não consiga ver uma lógica naquilo que sente. Através de
determinados sentimentos e situações que o fazem crescer,
você pode estabelecer um contato estreito com o mundo inte-
rior, mesmo que seu coração esteja partido ou que surjam
problemas  no  mundo  lá  fora.  Mas  esse  tipo  de  contato
depende de sua disposição de olhar para dentro e analisar o
padrão mais profundo de sua vida, independente de como
estiver se sentindo no momento e da pessoa que provocou
esse sentimento.

Mantenha os pés no chão

Júpiter oposição Sol
Final de março 2022

até meados de abril 2022

Este é um momento importante e potencialmente muito cria-
tivo, que aumentará sua sensação de individualidade e lhe
dará  vontade  de  buscar  novas  oportunidades  de  auto-ex-
pressão.  Provavelmente  você  está  se  sentindo  inquieto  e
entediado com a vida que vem levando, e sua intuição está lhe
dizendo que encontrará paisagens mais verdejantes caso se
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 F^nA Júpiter oposição Sol

« sd  G^oG Saturno quadratura Saturno

liberte das atuais restrições e responsabilidades. Se não re-
fletir um pouco agora, você pode acabar ficando muito frus-
trado e se rebelando contra o que imagina serem os obstáculos
em seu caminho - sejam eles a parceira, a lei ou sua conta
bancária. Mas se fizer isso, pode perder muito tempo, energia
e  dinheiro  pagando  pelas  conseqüências  depois.  Porém  se
estiver  disposto  a  refletir  e  planejar  com  cuidado,  poderá
descobrir novas metas e talentos que precisam ser cultivados,
além de uma nova auto-imagem que lhe dê mais segurança,
flexibilidade e auto-estima.

Para sentir que sua vida obedece a uma finalidade ou padrão
mais profundos, você talvez precise explorar novas vias que
lhe  permitam  ganhar  uma  percepção  mais  profunda  da
natureza  humana  e  das  dimensões  ocultas  da  psique.  Isso
talvez o envolva na psicoterapia ou em outros caminhos de
análise interior. Embora possa achar que necessita agora de
maiores  e  melhores  válvulas  de  escape  emocionais  ou
materiais,  num  nível  mais  profundo  talvez  você  esteja
buscando uma sensação de sentido que dignifique sua vida e
valorize seus esforços. O problema é que, mesmo que reco-
nheça essa necessidade mais profunda, você tende a agir de
forma  impulsiva  ao  procurar  abrir  mais  espaço  para  a
inspiração e a expansão. Também é possível que a parceira
ponha para fora a inquietude que você está sentindo, e as
perturbações em sua vida pessoal podem catalisar a constata-
ção de que é preciso partir para outra. Procure refletir sobre o
que realmente quer e o que acredita. Depois pense no que
fazer para atingi-lo, mas respeitando os direitos e limites dos
outros e as estruturas que já construiu e ainda pode valorizar.
As   oportunidades   que   surgirem   neste   momento   podem
precisar  de  alguns  anos  para  finalmente  render  frutos.  A
princípio, você pode nem sequer vê-las como oportunidades.
Seja paciente. Caso se disponha a colocar em prática aquilo
em  que  acredita  e  fazer  o  esforço  necessário,  seu  futuro
poderá abrir-se e mudar drasticamente para melhor.

Forjando o caráter

Saturno quadratura Saturno
Meados de fevereiro 2021

até início de fevereiro 2022

Você chegou a um momento importante e decisivo de seu ci-
clo de desenvolvimento, e a vida provavelmente colocará à
prova a solidez e a autenticidade de suas metas e de seu senso
de identidade pessoal. Você agora está naquilo que o mundo
considera o pico de seu potencial: é jovem o bastante para ter
muitas  novas  possibilidades  diante  de  si,  mas  maduro  o
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bastante para ter assumido um compromisso com um caminho
definitivo na vida e talvez também com as exigências de uma
família em crescimento. No entanto, a despeito das muitas
vantagens de sua idade, talvez interiormente não se sinta tão
seguro  e  confiante  quanto  as  pessoas  presumem  que  você
deva se sentir. É possível que tenha algumas dúvidas quanto
ao rumo que vem seguindo nos sete últimos anos e que sinta
uma certa inquietude na vida pessoal. E pode ser que o mundo
esteja questionando projetos, ideias e empreendimentos que
iniciou por volta dos 30 anos, obrigando-o a reconhecer todas
as falhas e pontos fracos do que você construiu. Talvez agora
você tenha de abandonar certas antigas atitudes e padrões para
dar início a novos empreendimentos ou relacionamentos, com
base numa sensação cada vez maior de auto-suficiência e em
metas e aspirações mais maduras. Só que você provavelmente
encontrará desafios não só no mundo exterior, mas também
em seus próprios medos, e o que se iniciar agora terá de
provar o quanto vale diante da concorrência ou das dificulda-
des. Talvez você encontre resistências ou obstáculos àquilo
que está tentando conseguir, e certas circunstâncias externas
poderão  deflagrar  profundas  inseguranças.  No  entanto,  se
puder defender com firmeza o que sabe que é certo para você,
chegará ao fim desta fase com muito mais consciência de sua
força e de sua capacidade de sobrevivência, além de uma mai-
or aceitação de suas limitações humanas.

Talvez você precise definir-se mais claramente em termos de
suas  convicções  religiosas,  morais  e  éticas.  Talvez  você
precise  enfrentar  uma  certa  rigidez  no  pensar,  além  de
analisar se as posturas religiosas e morais adotadas em sua
família  não  lhe  deixaram  uma  vaga  sensação  de  culpa  e
desconfiança do futuro. É possível também que precise lidar
com a questão de seus limites pessoais, assim como a de sua
verdadeira auto-suficiência na vida. Talvez você tenha uma
grande sensação de separação, mesmo que viva um relaciona-
mento  estável  e  gratificante,  e  isso  o  fará  sentir-se  só  e
isolado.  Além  disso,  talvez  precise  abrir  mão  de  certas
muletas ou defesas que vem usando para ter uma ilusão de
competência e força para, assim, criar mais autenticidade e
amor-próprio. Não finja ser algo que não é. Se encontrar em si
mesmo fraquezas ou descobrir que as situações exteriores não
são tão válidas ou estáveis quanto pensava, deve preparar-se
para enfrentar a questão com honestidade e fazer o que for
necessário para construir bases melhores. E se alguma área de
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« sr sd sr sd
 N^oQ Quíron quadratura Ascendente

sua   vida   pessoal   ou   profissional   se   mostrar   realmente
inviável, talvez seja preciso abandoná-la de uma vez.

Este é o momento de limpar, preparar e definir seu terreno.
Será melhor evitar novos empreendimentos ou relacionamen-
tos enquanto não se sentir mais firme e seguro de si. Não te-
nha medo dos desafios desta fase. A vida não está sendo má;
as dificuldades ou obstáculos que você pode encontrar estarão
destacando as áreas que devem ser trabalhadas. Se entender a
mensagem, você poderá lançar bases muito mais fortes para
todos os seus futuros esforços e opções. Este é também um
momento de uma espécie de separação psicológica de seu
passado  familiar  e  da  coletividade  em  que  se  insere,  a
despeito de sua idade. Você terá de definir quem é, mesmo
que isso implique romper com a identificação ou fusão in-
consciente com os outros que antes lhe propiciava segurança.
Oxalá   esse   processo   de   separação   não   envolverá   um
afastamento físico real das pessoas a quem ama. Mas, se esse
for o caso, pode ser porque esse relacionamento já cumpriu
sua função ou já não pode deixar que você cresça e amadure-
ça como uma pessoa independente. O problema mais penoso
que você pode estar enfrentando agora é a sensação profunda
e arquetípica da solidão. Se aprender a lidar com ela, você
conseguirá utilizar esta fase criativa e construtivamente para
construir um futuro melhor.

O valor da negação

Quíron quadratura Ascendente
Final de maio 2020

até meados de fevereiro 2023

Embora esta provavelmente seja uma fase de cura e formação,
você pode não se sentir física ou psicologicamente muito bem
durante este período. Você talvez tenha uma sensação de frus-
tração, podendo inclusive sentir-se deprimido e sem ânimo ou
vitalidade. É possível que você tenha a impressão de que sua
habitual  moderação  e  capacidade  caíram  num  buraco  e
sumiram.  Além  disso,  é  possível  que  surjam  dificuldades
inesperadas  nos  relacionamentos  íntimos  que  o  levem  a
duvidar de si mesmo ou sentir-se magoado e injustiçado. Às
vezes você terá a impressão de que o lado injusto da vida en-
trou em cena, tendo dificuldade de manter a fé nos outros e
em si próprio.

Porém, apesar de algumas possíveis turbulências, esta fase
não é intrinsecamente negativa. Você está diante do desafio
de reavaliar a autenticidade da forma como se apresenta às
pessoas  e  a  sua  capacidade  de  transmitir  o  que  realmente
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pensa, sente e quer. Num nível mais profundo, está ocorrendo
um processo de conscientização que pode ser deflagrado por
alguma experiência penosa que o faça questionar pressupostos
que antes você tinha por certos. Quem você realmente é e o
que quer dos outros e da vida? A imagem que você apresenta
é autêntica ou visa simplesmente a agradar? Você de fato crê
em si mesmo como indivíduo ou sua confiança só se apóia em
fatos e elementos externos? Vale a pena fazer-se perguntas
como essas e aguardar até obter algumas respostas antes de
sair brigando ou acusando os outros de não o compreenderem
ou o fazerem infeliz. Refletindo sobre as dúvidas que tem a
seu próprio respeito, você compreenderá melhor onde suas
inseguranças estão e por quê, e isso pode ajudá-lo a aceitar
suas limitações humanas e a superar antigas inibições que
hoje já não têm nenhuma função em sua vida. Se procurar ver
esta fase como um período de aprendizagem, poderá sair dela
com um senso muito mais forte de identidade e força pessoal.

Lidando com a inquietação

Júpiter quadratura Ascendente
Meados de julho 2022

até início de março 2023

É provável que no momento você esteja muito inquieto e
insatisfeito, especialmente em relação a si mesmo. Você está
ansiando por mudanças, principalmente no estilo de vida e na
imagem, e talvez ache o ambiente imediato restritivo e sem
graça. Mas você provavelmente não sabe muito bem qual o
tipo de mudança que precisa. Talvez você se comporte de
uma forma excepcionalmente defensiva e controladora sur-
preendendo todo mundo tanto quanto você mesmo. Embora
sem dúvida queira muito exprimir quem é e ser reconhecido e
estimado pelas pessoas, você pode sem sentir estar fazendo
isso de maneira irregular e às vezes excessivamente exagera-
da. Você provavelmente deve analisar melhor seu atual estilo
de vida e sua imagem pessoal, a fim de descobrir se está na
hora  de  alterar  ou  mesmo  transformar  radicalmente  sua
aparência,  forma  de  vestir  e  comportamento  diante  das
pessoas.  Talvez  deva  analisar  também  a  interação  com  os
mais próximos, especialmente a parceira, para ver se não está
esperando  demais  ou  projetando  neles  qualidades  que  na
verdade são suas. Essa reflexão é essencial se não quiser pisar
nos calos dos outros enquanto dá voltas tentando descobrir a
melhor maneira de ser você mesmo. Você provavelmente está
vivendo dentro dos limites de um papel e uma imagem que se
tornaram demasiado apertados e talvez precise ter um pouco
mais de espírito de aventura e mais confiança em seus pró-
prios potenciais. Mas procure detectar que papel é esse e por
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que se adaptou a ele antes de tomar decisões impulsivas ou
reativas demais.

É possível também que você se mostre muito insatisfeito na
vida   pessoal.   Relacionamentos   que   antes   lhe   pareciam
satisfatórios agora lhe parecerão restritivos ou sem vida, e
isso pode fazê-lo ressentir-se da parceira por achar que ela já
não lhe provoca tantas emoções quanto você desejaria. Ou
talvez seja a parceira quem aja assim - quem sabe, não é você
quem  tem  negado  a  própria  necessidade  de  emoção  e
mudança, tornando-se demasiado limitador. Seja como for,
esta não será a hora de sair correndo às cegas por estar se
sentindo  impaciente.  Você  provavelmente  não  se  sentirá
assim por muito tempo e poderia prejudicar ou até estragar
um  relacionamento  válido  que,  embora  talvez  precise  de
mudanças, pode ser muito gratificante a longo prazo. Procure
ver se não são suas próprias atitudes e as expectativas que nu-
tre em relação às pessoas que estão tornando sua vida chata
ou  limitada.  A  parceira  não  tem  obrigação  de  lhe  dar
inspiração; isso cabe a você. Quanto mais conseguir dar vazão
ao espírito inquieto desta fase de forma construtiva, maior a
sua probabilidade de reavivar a magia dos relacionamentos
que são válidos para você. E se precisar partir para outra, será
melhor fazê-lo após uma reflexão sólida, com o mínimo de
mau jeito ou insensibilidade.

                                              - - -

                                   Capítulo IV

                                 CONCLUSÃO

O filósofo grego Heráclito disse que nada é permanente, a
não  ser  a  mudança.  A  psique  humana  está  sempre  em
processo  de  mudança  e  revelação,  e  as  configurações
planetárias que refletem seu padrão de desenvolvimento no
decorrer  do  próximo  ano  mudarão,  transformando-se  em
novas configurações que refletirão os novos padrões dos anos
seguintes. Quando perdemos uma oportunidade, ela geral-
mente volta numa forma diferente e num nível diferente, pois
a vida não apenas muda, mas também progride em ciclos,
num reflexo dos ciclos dos planetas no céu. Independente do
que possa ser, o "destino" não é um desígnio rígido que nos
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nega a liberdade de escolher, crescer, errar, escolher mais
uma vez e crescer de novo.

Todas as seções acima descrevem padrões planetários que,
em essência, serão compartilhados em algum momento e de
alguma maneira por outros seres humanos. O que vivemos
não é tão singular quanto pensamos: todos nós temos ale-
grias,  dores,  sorte,  perdas,  solidão,  união,  luz  e  sombra;
todos temos certas necessidades e pulsões em comum. Porém
o  ritmo  e  a  expressão  característica  de  seu  padrão  de
crescimento  -  que  está  em  constante  mudança  -  são  ex-
clusividade sua, e o mesmo se aplica ao coração, à mente, ao
corpo e ao espírito que vivem esse padrão. Independente do
que possa ocorrer em sua vida exterior ao longo dos doze
próximos meses, se descobrir nela um sentido e relacionar
esse sentido ao que você é e ao que realmente busca na vida,
você abrirá reservas insuspeitas de energia e criatividade que
lhe darão um leque mais amplo de opções no futuro. Quando
crianças, ensinam-nos a "usar o tempo com sabedoria". O
que isso significa? Talvez o sentido mais profundo é que o
tempo tem qualidades, e cada momento do tempo tem um
significado especial para nós como indivíduos. E, compreen-
dendo essas qualidades e esse significado e trabalhando com
eles, é possível transformar nossa maneira de perceber as
circunstâncias de nossas vidas.
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                                                               APÊNDICE

Bibliografia complementar sugerida (os títulos em português foram publicados no
Brasil)

Sobre ciclos e movimentos planetários:
"Os deuses da mudança: uma nova abordagem da astrologia", de Howard Sasportas (trânsitos de
Urano, Netuno e Plutão)
" Trânsitos: os períodos importantes da sua vida", de Betty Lundsted
"Transits", de Rob Hand

Sobre cada planeta e seu significado:
"The Astrological Moon", de Darby Costello
"Prometheus the Awakener", de Richard Tarnas
"Venus and Jupiter", de Erin Sullivan
"Os  planetas  interiores:  elementos  estruturais  da  realidade  pessoal",  de  Liz  Greene  e  Howard
Sasportas
"Os luminares: a psicologia do sol e da lua no horóscopo", de Liz Greene e Howard Sasportas
"Exploring Jupiter", de Stephen Arroyo
"Os planetas exteriores e seus ciclos: uma astrologia do coletivo", de Liz Greene
"Saturno: o senhor do karma", de Liz Greene
"Neptune", de Liz Greene
"Quíron e a jornada em busca da cura", de Melanie Reinhart

Sobre o tema do destino:
"Sincronicidade", de C. G. Jung
"A astrologia do destino", de Liz Greene

Outras interpretações da Astro*Intelligence escritas por Liz Greene podem enriquecer o valor deste
relatório, pois quanto maior for a sua autocompreensão, maiores serão suas chances de trabalhar de
forma inteligente com o significado do momento. Para uma análise detalhada de sua carta as-
trológica natal, peça a Análise Astrológica Profunda. Para uma percepção mais profunda de seus
relacionamentos, o Horóscopo do Relacionamento pode oferecer uma nova perspectiva. Se ainda
estiver em busca de sua vocação, Carreira e Vocação pode oferecer-lhe novos impulsos. E para uma
maior apreciação da personalidade singular de seu filho - ou de sua própria infância -, você pode
pedir a Análise Astrológica da Criança.

Uma visão mais ampla de suas perspectivas pessoais num período de seis anos pode ser obtida
através de Perspectivas para o Futuro.

Você pode encomendar esses relatórios no mesmo local onde adquiriu a presente interpretação ou
em algum de nossos diversos distribuidores autorizados em muitos países do mundo.

Na Internet, você encontrará mais informações sobre esses relatórios e outros valiosos serviços as-
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trológicos  no  endereço  da  Web  constante  na  primeira  página  deste  relatório  ou  fazendo  uma
pesquisa pelas palavras-chave "astro*intelligence" ou "Liz Greene".

Informações técnicas

Para a criação desta análise, foram levados em conta os seguintes fatores astrológicos:
- principais aspectos de progressão (conjunção, oposição, quadratura, trígono e sextil) do Sol, da
Lua, do Ascendente, do Meio do Céu, de Mercúrio, de Vênus e de Marte em relação aos ângulos e
planetas natais.
- principais aspectos (conjunção, oposição, quadratura, trígono e sextil) dos trânsitos de Plutão,
Netuno, Urano, Quíron, Saturno e Júpiter em relação tanto aos ângulos e planetas natais quanto de
progressão.
- conjunções e oposições dos trânsitos de Marte em relação tanto aos ângulos e planetas natais
quanto de progressão.
- aspectos entre progressões de planetas, em especial os da Lua nova e os da Lua cheia.
Deu-se especial importância às estações dos planetas em trânsito próximos a ângulos e planetas
natais. Atentou-se também não apenas para a natureza do planeta e aspecto de progressão ou de trân-
sito específicos, mas também para configurações natais que repetem os aspectos de progressão e de
trânsito, para as posições ocupadas pelos planetas natais, em trânsito e de progressão nas casas e
para o equilíbrio geral dos elementos e configurações do mapa astral. Internamente, os resultados da
Análise Astrológica Profunda são usados para a avaliação de cada mapa.

Como a importância de qualquer aspecto de trânsito ou de progressão não se limita apenas ao
instante preciso do aspecto, mas se estende até algum tempo antes e depois, foram usadas orbes de
aspecto, as quais reconhecem o acúmulo e a gradual diminuição da energia de um determinado
movimento planetário. Conseqüentemente, descrevem-se algumas configurações que talvez só ve-
nham a atingir o aspecto exato no ano seguinte, mas que já estão começando a mostrar seus efeitos
ou já atingiram o aspecto exato no ano anterior.

O relatório resultante dessas considerações é montado a partir de trechos selecionados de texto de
interpretação. Nem todos os trânsitos ou progressões que ocorrem durante o ano são incluídos no
relatório impresso, mas sim apenas os selecionados pelo modelo de interpretação de Liz Greene.
Como em todas as obras da autora, é usado o sistema de casas Placidus.

Os gráficos dos trânsitos

A duração dos trânsitos e progressões existentes no período abrangido por este relatório é visual-
mente representada pelas "barras de trânsito". Elas são impressas na visão geral gráfica da página 4 e
na parte inferior de cada página que contiver a interpretação de um trânsito ou progressão.

A barra de trânsito começa no instante em que um planeta móvel entra pela primeira vez na orbe de
um planeta natal e termina quando o planeta móvel finalmente deixa a orbe e não retorna a ela (até o
próximo ciclo completo). Quando o planeta está na orbe, a barra é representada por uma linha cheia.
Os planetas podem deixar a orbe e retornar a ela posteriormente. Durante esse tempo, a barra é re-
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presentada por uma linha pontilhada. O movimento dos planetas pode mudar de direção; quando ele
se torna retrógrado, isso é indicado pelas letras "sr" (estacionário retrógrado). Quando ele volta a ser
direto, isso é indicado pelas letras "sd" (estacionário direto). O momento em que um trânsito (ou
progressão) se torna exato é indicado por uma pequena ' em cima da barra de trânsito.

A Tabela de Meses (página 5)

Algumas células da tabela de visão geral dos meses são marcadas com um (2). Verifique com
atenção a barra lateral da página indicada. A marca (2) indica que naquele mês não é o trânsito
primário que está ativando uma questão, mas sim um dos trânsitos ou progressões secundários
listados abaixo do evento primário na barra lateral.
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