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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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2024
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 dar extrema importância às pessoas, este
ano tem tudo para ser imensamente gratificante e inspirador.
As energias subjacentes em ação ao longo dos próximos doze
meses  estimularão  seu  idealismo,  abrindo-lhe  o  coração  e
tornando-a mais receptiva à beleza que existe a seu redor,
tanto na forma quanto no conteúdo. Seu trato com as pessoas
provavelmente será inspirado e feliz, dando-lhe a chance de
descobrir o que realmente lhe alegra o coração. Entretanto,
você talvez tenha de enfrentar também o que a faz infeliz,
algo que às vezes é necessário para que possamos definir
nossos valores pessoais. Por isso, você talvez precise lidar
com certos dilemas um tanto incômodos de relacionamento,
como a rivalidade, o ciúme ou a questão da necessidade de
concessão. Porém, mesmo que às vezes sejam decepcionan-
tes, essas experiências provavelmente serão ao mesmo tempo
valiosas, pois lhe darão a chance de desenvolver mais a auto-
estima   e   estabelecer   relacionamentos   mais   profundos   e
gratificantes  com  as  pessoas.  Um  amor  particularmente
harmonioso poderá alterar sua noção do que realmente são os
seres humanos, e a apreciação mais profunda da importância
da interação humana provavelmente enriquecerá seu natural
carinho e interesse pelos outros. Do ponto de vista da cria-
tividade, esta poderá ser uma fase inspiradora, quando seu
senso estético e suas preferências se tornarão mais aguçados e
você se sentirá atraída pelos que possam trazer graça e beleza
para  sua  vida.  Qualquer  infelicidade  que  possa  ocorrer
provavelmente será "para melhor", pois servirá para demons-
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sr sd G^nD Saturno oposição Vênus

» D]pG Vênus prog. trígono Saturno

trar-lhe o que você realmente precisa e merece para ficar feliz
e satisfeita.

Limites no amor

Saturno oposição Vênus
Meados de abril 2023

até final de fevereiro 2024

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Vênus prog. trígono Saturno
Início de fevereiro 2023

até final de outubro 2024

Talvez você esteja passando por um período um tanto es-
tressante  emocionalmente,  pois  seus  ideais  de  amor  estão
sendo  depurados,  burilados  e  adaptados  à  realidade.  É
possível  que  isso  exija  uma  revisão  cuidadosa  de  antigas
atitudes e que você sofra alguma mágoa ou decepção, seja por
ação de outra pessoa ou das críticas e denigrações que você
dedicar  a  si  mesma.  No  momento,  tanto  seus  ideais  e
aspirações no amor quanto suas definições de felicidade estão
em conflito com a realidade do mundo que a cerca e com as
limitações  da  natureza  humana.  O  resultado  é  que  você
provavelmente    se    sentirá    decepcionada,    desiludida    e
derrotada, principalmente em sua fé em seus ideais. Você
talvez se sinta insegura de si mesma ou acredite que jamais
voltará a ser feliz. É possível que você interprete o enve-
lhecimento  como  o  fim  de  todas  as  possibilidades  de
felicidade e ache que de agora em diante há pouco a esperar.
Você   pode   perder   a   confiança   em   sua   capacidade   de
estabelecer um relacionamento feliz e julgar-se um fracasso
como mulher. Tudo isso é inteiramente subjetivo e provavel-
mente não tem nenhuma base na realidade, mas pode parecer-
lhe muito concreto neste momento e, com o agravante de sua
negatividade  em  relação  a  si  mesma,  exacerbar  qualquer
situação  exterior  de  estresse  ou  conflito  que  você  esteja
vivendo. O distanciamento ou rejeição de uma pessoa não
quer dizer que você não mereça ser amada, só que agora você
pode  pensar  assim.  Pelo  fato  de  esperar  que  os  outros  a
magoem  ou  traiam,  você  pode  abordá-los  com  suspeita,
desconfiança e ressentimento, mesmo que eles nada tenham
feito para merecer isso. Você talvez não perceba que está
agindo  dessa  maneira  e  não  reconheça  o  efeito  que  a
desconfiança e a defesa inconscientes pode exercer sobre as
pessoas. E, assim, pode estar contribuindo para criar a solidão
que receia.

Antes de fazer críticas destrutivas aos entes queridos, procure
determinar se elas não se devem mais a sua própria insatisfa-
ção  que  a  alguma  possível  decepção  com  alguém.  No
momento é possível que você tenda a sentir muita pena de si
mesma, podendo imaginar que só faz dar e que os outros são
egocêntricos e egoístas. É provável que no passado você te-
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sr sd G^nD Saturno oposição Vênus

» D]pG Vênus prog. trígono Saturno

nha se sentido muitas vezes assim: ofendida, queixosa, e isso
pode afastar as pessoas queridas porque, por mais que façam,
nunca conseguem acertar. Essa tendência a exigir perfeição
no amor pode ser uma tentativa instintiva de reparar experiên-
cias  de  rejeição,  desconsideração  ou  amor  condicional  na
infância. Ao longo deste período, há risco de você interpretar
os atos das pessoas - de uma maneira profundamente sub-
jetiva  e  um  tanto  distorcida  -  como  insensibilidade.  Caso
ocorra  alguma  separação  ou  perda  porque  o  namorado,  o
parceiro ou um filho tomou a decisão de deixá-la, vale a pena
analisar cuidadosamente os fatos e a interação emocional do
último ano. É possível que você mesma tenha contribuído
para as dificuldades. Além disso, é possível que você tente
aliviar a sensação de tristeza procurando um novo parceiro
que lhe dê a dedicação quase sobre-humana que, no fundo,
provavelmente  está  buscando  agora.  Tome  muito  cuidado
com  qualquer  relacionamento  que  você  iniciar  agora.  A
solidão e o desespero podem distorcer seu julgamento, e você
pode acabar pulando da frigideira para o fogo. Talvez seja
melhor suportar um período de solidão até descobrir mais so-
bre si mesma. Talvez seja preciso enfrentar o fato de que
alguns relacionamentos antigos talvez já não sejam viáveis,
tanto para você quanto para a outra pessoa. Evite culpar os
outros por sua sensação de depressão, isolamento e tristeza ou
puni-los por direcionar o amor por você para outro lugar. É
possível que suas próprias expectativas precisem ser muito
bem reavaliadas, pois talvez você secretamente nutra um ideal
de perfeição que nenhum relacionamento pode satisfazer.

Agora você terá uma oportunidade de repassar padrões de
relacionamento que remontam a sua infância, de forma que
poderá curar antigas feridas e mudar modos destrutivos de
interação. No fundo, você talvez não se considere uma pessoa
que vale a pena e ache que precisa "fazer alguma coisa" para
ser estimada. Essa profunda desconfiança do amor - e de si
mesma  -  pode  ter  sua  origem  num  clima  emocionalmente
difícil em sua família quando você era criança. Talvez você
esteja perpetuando esse padrão ao tentar obter garantias de
amor e, no momento, esteja reconhecendo que tais garantias
não podem ser fornecidas, nem por você nem pelas pessoas
queridas. Esta é uma chance maravilhosa de romper com pa-
drões rígidos ou desgastados para tornar-se mais livre para dar
e  receber  amor  de  alguém  de  verdade,  em  vez  de  um
paradigma fantasioso de perfeição. Esta fase pode ser penosa,
mas também pode ser decisiva em sua vida. Evite a amargura,
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o ceticismo e a autocomiseração, e mantenha o orgulho à
larga. Quanto maior for a sua disposição para mudar por den-
tro, mais feliz será seu futuro.

Desfrutando em ser o centro das atenções

Vênus prog. trígono Meio do Céu
Final de janeiro 2023

até meados de outubro 2024

Sua vida profissional e social poderá beneficiar-se muito ao
longo dos próximos meses. Caso venha buscando um reco-
nhecimento mais amplo de sua capacidade, você provavel-
mente o obterá agora. Além disso, se sentirá mais segura de
seu  próprio  valor,  tanto  como  pessoa  quanto  em  termos
daquilo que tem a oferecer ao mundo. Seus relacionamentos
também viverão um período de harmonia e gratificação, pois
você  será  capaz  de  unir  imaginação  a  sensibilidade  e
capacidade  de  cooperar  em  qualquer  situação  grupal  ou
coletiva.

Além disso, neste momento talvez você ache que a imagem
que  projeta  e  a  forma  como  os  outros  o  vêem  são  muito
confortáveis e "certas", pois estão de acordo com a pessoa que
você de fato é. Como provavelmente se sentirá relaxada e
autêntica diante de todos, o papel que você desempenha no
trabalho e na sociedade será mais flexível e menos restritivo
que em outros momentos do passado. Você se sentirá mais
carismática e segura de sua capacidade de atrair as pessoas e,
por isso, este tem tudo para ser um período feliz em sua vida
pessoal,  tanto  nos  relacionamentos  que  já  tem  quanto  nos
novos, porque, além confiar em si e nas pessoas, você terá fé
no  lado  melhor  da  natureza  humana.  Num  nível  mais
profundo, é provável que você se sinta em paz com o mundo e
satisfeita com a vida que criou para si mesma. Essa harmonia
interior pode trazer-lhe muitos benefícios materiais e criativos
que provavelmente chegarão a você não por ter precisado
lutar, mas sim como recompensa por uma interação boa e
generosa com as pessoas. Porém os possíveis prazeres desta
fase não serão gratuitos: você terá feito por merecer toda a
sorte que porventura tenha agora.
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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.

Por você ser uma pessoa naturalmente disciplinada, "ligada"
na realidade e respeitadora das leis do mundo em que vive,
provavelmente  certas  experiências  que  terá  nos  próximos
doze meses, apesar de restritivas, se mostrarão extremamente
recompensantes e benéficas para você. Você não tem medo de
trabalho - e ele será necessário - e é resistente o bastante para
lidar com a solidão sem ficar de mau humor nem sentir pena
de si mesma. A possível solidão desta fase pode ser mais um
estado de ânimo que falta de companhia, mas, seja como for,
de  vez  em  quando  ela  provavelmente  vai  influenciar  sua
atitude. Talvez as responsabilidades materiais ocupem muito
o seu tempo, dando-lhe um forte impulso de construir algo de
concreto para o futuro. Quanto mais direcionar sua considerá-
vel energia e autodisciplina para projetos viáveis, melhor será
o uso que você dará às energias desta fase. Talvez você dê a
impressão de estar um tanto pessimista ou sem humor aos que
a cercam, mas é mais provável que seu humor seja "negro",
daquele tipo que vê ironia em tudo que acontece. Não se
importe  se  suas  percepções  estiverem  um  pouco  sombrias
agora.  Mesmo  que  as  pessoas  não  consigam  perceber  o
profundo absurdo da vida, você pode. É possível que você te-
nha  de  vencer  alguns  desafios  e  tomar  algumas  decisões
difíceis ao longo dos próximos meses. Mas seu bom senso
nato e sua disposição para carregar o próprio fardo a ajudarão
a fazer opções sadias e inteligentes e a arcar com as conse-
qüências sem se queixar.

Pensamentos carregados

Saturno oposição Mercúrio
Início de fevereiro 2023

até meados de dezembro 2023

Durante esta fase seus pensamentos provavelmente serão mais
sombrios e mais sérios que de hábito. Tome cuidado para não
se deixar consumir por pensamentos negativos, pois talvez
você só atente para os problemas e dificuldades da vida e de
seus semelhantes, ignorando as coisas boas. É possível que
você não esteja plenamente consciente disso, mas as pessoas
lhe farão ver o quanto seu tom às vezes é crítico e preocupa-
do. Neste período, as pressões externas poderão forçá-la a ser
mais realista diante da vida e mais atenta às responsabilidades
do dia-a-dia. Isso pode acarretar uma atitude mais centrada
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diante  da  vida,  mas  precavenha-se  contra  a  preocupação
crônica,   a   autocrítica   e   uma   expectativa   estranhamente
passiva de fracasso, a fim de obter o máximo deste período.
Talvez você esteja se sentindo particularmente isolada e in-
capaz de comunicar-se com seus amigos e seus pares. No
fundo, sua visão de mundo está sendo colocada em questão
pelos outros e por algo dentro de você mesma, e esse processo
lhe dará a chance de ser mais clara e definida naquilo em que
acredita. Porém evite rejeitar inteiramente tudo e todos que
antes valorizava por sentir-se desiludida. Talvez você esteja
sendo demasiado suscetível, sensível e um tanto implacável
no momento, e isso pode dificultar-lhe encontrar flexibilidade
para  preservar  aquilo  em  que  mais  acredita  e,  ao  mesmo
tempo, reconhecer onde precisa mudar de atitude.

Como sua visão de mundo está mudando, é possível que sua
comunicação  com  as  pessoas  fique  difícil  e  você  tenha
vontade de romper com os relacionamentos em que surgirem
conflitos de pontos de vista. Elas podem excluí-la ou rejeitar
as atitudes e valores que você tenta transmitir. Você pode
sentir-se  incompreendida  ao  tentar  expressar-se  perante  os
mais próximos. Talvez parte dessa sensação se deva a sua
tendência a ser crítica e negativa. Outra parte pode dever-se
ao fato de você estar vendo o mundo com mais profundidade
e  não  conseguir  aceitar  atitudes  frívolas,  vagas  ou  tolas.
Talvez seja hora de certos relacionamentos terminarem, mas é
importante   que   você   evite   palavras   amargas   e   brigas
irreconciliáveis. Você pode estar se sentindo incompreendida
agora,  mas  também  é  provável  que  tenha  dificuldade  em
entender o que os outros estão tentando dizer e ache que eles
estão sendo mais críticos, negativos ou rígidos do que de fato
são.  Este  é  um  momento  de  seriedade  no  pensar,  análise
cuidadosa  de  seus  planos  e  metas  e  consolidação  de  seus
talentos e habilidades. Se conseguir fazer isso e evitar autode-
preciação, pensamento negativo e ressentimentos desnecessá-
rios porque aparentemente ninguém a entende, você chegará
ao fim desta fase com uma visão mais saudável, mais sólida e
mais honesta das pessoas e da vida.@1a parte
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Fazendo os ideais funcionarem no mundo

Saturno trígono Júpiter
Um trânsito que se aproxima do

final, desde início de março 2022,
permanece

até meados de janeiro 2023

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Júpiter sextil Saturno
Final de julho 2023

até início de abril 2024

Há agora uma harmonia incomum entre suas aspirações e sua
aceitação de limites, e isso implica que você pode abordar a
vida com realismo e otimismo. Seus planos para o futuro são
compatíveis com o que você realmente pode atingir, e não
com o que esperaria obter em condições ideais. Além disso, a
disposição para esforçar-se e trabalhar com afinco é reflexo
do compromisso entusiástico de garantir um futuro estável e
materialmente  gratificante.  Suas  convicções  espirituais  e
filosóficas provavelmente serão equilibradas e firmes, pois
você está com um olho no céu e o outro, no chão diante de si.
Caso tenha tendido antes ao ceticismo ou misticismo radicais,
agora dificilmente terá interesse em algum desses extremos.
Embora  não  seja  especialmente  dramática,  esta  fase  é  ex-
tremamente importante porque lhe permitirá aceitar o mundo
e suas próprias limitações sem sacrificar sua visão nem sua
esperança em futuros potenciais que só esperam o momento
de ser explorados. No passado, você provavelmente tendeu a
oscilar  entre  o  excesso  de  otimismo  e  o  de  pessimismo,
podendo ter uma tendência nata a exagerar tanto as experiên-
cias boas quanto as más e a ver nelas sentidos que na verdade
podem não ter. Agora você poderá encontrar um meio-termo
que lhe permita reagir à vida com mais serenidade e modera-
ção.

É possível que você obtenha benefícios interiores e exteriores
através de viagens, pesquisas e do aperfeiçoamento de sua
educação formal. Talvez você deva amenizar sua abordagem
intuitiva da vida com discriminação, disciplina mental e com-
preensão dos fatos e do pensamento racional. Talvez você
descubra durante esta fase que seus palpites, principalmente
em   termos   de   questões   práticas,   estão   particularmente
confiáveis e que você pode fazer investimentos sólidos e boas
opções com relação às questões materiais. Do ponto de vista
criativo, você perceberá que suas aptidões técnicas estão mais
afiadas porque agora tem paciência para polir e melhorar sua
produção. Apesar de pouco animada, esta fase pode ser ex-
tremamente produtiva. Você a usará da melhor forma caso se
dedique  a  projetos  e  atividades  no  mundo  exterior.  Agora
você provavelmente obterá tudo aquilo que quiser, e é por
isso que você deve agir, em vez de cruzar os braços e ficar
satisfeita consigo mesma. No momento você provavelmente
conseguirá administrar muito bem a vida real sem perder a
imaginação, o pique e a originalidade.
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                                              - - -

                                   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.
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.

Uma janela para o céu

Urano trígono Lua
Final de junho 2022

até meados de abril 2024

Talvez você se sinta bastante independente emocionalmente
agora, tendo condições de parar e ver sua vida pessoal com
distanciamento e objetividade. E talvez também queira mais
liberdade nos relacionamentos pessoais, podendo pensar em
impor uma maior distância emocional a determinados mem-
bros de sua família ou círculo social. Mas esse processo de
autodefinição dificilmente será drástico ou penoso: é mais
provável que assuma a forma de uma renúncia gradual, re-
fletindo a capacidade de encontrar recursos em si mesma, em
vez  colocar  a  segurança  emocional  nas  mãos  dos  outros.
Além disso, pode ser que você viva um despertar da mente e
do espírito que, a seu próprio modo, lhe ofereça conforto e
estabilidade equivalentes aos que antes só pareciam possíveis
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mediante   estreitos   vínculos   afetivos.   Em   resumo,   você
provavelmente conseguirá conviver de modo justo e tolerante
com as pessoas agora, pois já não precisa extrair tanto delas.
Isso significa que um forte elemento de amizade provavel-
mente vai entrar em sua vida pessoal, não só por meio dos
laços já existentes, mas também de novos contatos - românti-
cos ou não - interessantes, anticonvencionais e intelectual-
mente estimulantes.

Vale a pena promover mudanças que lhe dêem mais liberdade
para explorar o reino do espírito e cultivar novos potenciais
criadores.  Você  provavelmente  se  sentirá  inquieta  e  se
entediará facilmente agora se não fizer alguma coisa, e esta
será   uma   excelente   ocasião   para   livrar-se   de   entulhos
indesejáveis  em  sua  vida,  tanto  literal  quanto  metaforica-
mente.  Você  conseguirá  fazê-lo  de  maneira  harmoniosa  e
justa e, por isso, é provável que obtenha das pessoas apoio e
incentivo, em vez de resistência e desaprovação. Você sempre
precisou fazer uma espécie de "faxina" emocional de vez em
quando, mesmo que antes o conflito entre a necessidade de
segurança e o desejo de mudança e espaço para respirar tenha
dificultado esses esforços. No momento você provavelmente
precisa dar uma boa reviravolta em seus hábitos e estilo de
vida,  devendo  consegui-la  com  o  mínimo  de  ansiedade  e
inquietação. As rotinas do dia-a-dia lhe parecerão um tanto
sufocantes  e  opressivas,  podendo  necessitar  de  alterações
radicais, os padrões de dieta e exercício talvez tenham de ser
cuidadosamente revistos e até mesmo sua aparência e imagem
pessoal lhe parecerão precisar de renovação. Abra a janelas e
deixe entrar ar fresco. Esta fase tem tudo para ser positiva e
estimulante, pois lhe permitirá ver sua vida em perspectiva e
reconhecer sem aflições o que já passou da hora de mudar.

Também  pode  haver  períodos  de  dificuldades  emocionais,
com os quais será melhor você lidar da forma mais honesta e
generosa que puder.
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Uma predisposição à auto-indulgência

Júpiter oposição Vênus prog.
Final de julho 2023

até início de abril 2024

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Júpiter trígono Vênus
Início de junho 2023

até meados de fevereiro 2024

Você  provavelmente  vai  estar  em  "clima"  de  romance  e
emoção agora, além de bastante indulgente consigo mesma,
não só em termos de seus hábitos como também em sua forma
de  tentar  atingir  suas  metas  pessoais.  Seus  valores  estão
mudando no momento, e o mesmo se passa com seus ideais
no amor. Portanto, você pode de repente ficar insatisfeita e
ávida  por  alguma  experiência  emocional  particularmente
dramática e grandiosa que dê a sua vida sentido e emoção. É
possível que agora surja um relacionamento que traga para
sua vida toda a excitação que você deseja e -- pelo menos por
algum tempo -- a faça sentir-se como se sua vida tivesse um
sentido  e  uma  finalidade  mais  sublimes.  Porém,  por  mais
exaltada que se sinta, procure manter os pés no chão. Embora
lhe  tragam  estímulo  e  gratificação,  os  novos  contatos  que
fizer agora podem não ter estabilidade a longo prazo. Por isso,
provavelmente não será inteligente de sua parte colocar em
risco uma relação já existente por causa de um estado tran-
sitório de excitação emocional. Pelo fato de estar mudando,
você talvez sinta atração por pessoas que podem oferecer-lhe
oportunidades de crescer, e não por aquelas que poderiam re-
agir de forma estável a quem você é e ao que mais necessita.
Desfrute dos relacionamentos que surgirem agora, sejam eles
amorosos ou não, mas tenha cuidado com compromissos so-
bre os quais pode mudar de ideia não muito tempo depois.

Agora você dificilmente dará as costas a qualquer chance de
prazer e autogratificação. Não há problema nenhum nisso, a
não ser a possibilidade de exagerar ao comer, beber ou gastar
em coisas que, dentro de poucas semanas, a farão perguntar-
se por que as comprou. Porém mesmo esses excessos dificil-
mente lhe custarão tão caro, a não ser que venham unidos a
mentiras e desonestidade. Caso você jogue de alguma forma
que não seja limpa, seja com dinheiro ou com os sentimentos
dos outros, você provavelmente será descoberta, e aí pode
acabar pagando bem mais do que queria. Pense antes de agir,
lembre-se das possíveis conseqüências, não prometa o que
não pode cumprir e procure manter os excessos dentro de
limites razoáveis. E se não encontrar espaço em sua vida para
realizar seus sonhos de forma equilibrada, com criatividade
conseguirá  manter-se  longe  dos  problemas.  Este  será  um
excelente momento para ir ao teatro, ouvir música e apreciar
outras  artes,  não  apenas  como  observadora,  mas  talvez
também  como  artista,  seja  amadora  ou  profissional.  Na
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verdade, provavelmente não é o amor perfeito o que você está
buscando, mas sim a vibração de energia e visão que acompa-
nha  qualquer  contato  com  o  mundo  mítico.  Para  ter  esse
contato,  você  não  precisa  pôr  em  risco  a  segurança  de
recursos e relacionamentos valiosos que estão em sua vida há
muito tempo.

Valores mutáveis no amor

Urano oposição Vênus prog.
Meados de julho 2020

até meados de abril 2023

Provavelmente   este   será   um   momento   de   mudanças   e
turbulências em sua vida pessoal. No momento está havendo
dentro de você um profundo conflito entre a necessidade de
ter um relacionamento e a necessidade de ser livre. Ainda que
não se dê conta, esse conflito pode refletir-se em tensões entre
você e o parceiro ou na natureza de qualquer novo relaciona-
mento que surgir agora. Seus valores pessoais estão sendo
postos à prova, e o mesmo se passa com seus ideais de amor.
O desafio pode partir de alguém próximo que se afaste ou
peça  mais  espaço  dentro  do  relacionamento.  Mas  também
pode partir de você porque, caso se sinta presa e sufocada, vai
querer  mais  espaço  para  si  mesma.  Se  o  estopim  for  a
exigência de mais liberdade - não importa se vier de você ou
da  outra  pessoa  -,  o  resultado  provavelmente  será  um
momento de estresse e dificuldade em qualquer relacionamen-
to íntimo. No nível mais profundo, talvez sejam suas próprias
atitudes que precisem mudar. Procure descobrir de que forma
você, com base em valores do passado, pode ter criado certas
estruturas  na  vida  pessoal  que  agora  estão  se  revelando
insustentáveis porque você as está superando.

Nos relacionamentos íntimos você tende a buscar uma alma
gêmea  que  compartilhe  de  seus  valores  ideológicos  ou
espirituais,  só  que  agora  está  vendo  que  precisa  mudar
radicalmente   essa   atitude   ou   manifestá-la   de   maneira
diferente. Talvez suas expectativas diante do parceiro tenham
se tornado fixas e inflexíveis e você não tenha reconhecido
sua própria necessidade de preservar uma certa autonomia no
relacionamento. Seu desafio agora é cultivar mais plenamente
a flexibilidade e a capacidade de intimidade, sem deixar de
ser  um  indivíduo  à  parte.  Esse  processo  pode  entrar  em
choque com as estruturas que você construiu e as "motivações
secretas" que negociou com as pessoas queridas no passado. É
provável  que  tenha  havido  conflitos  freqüentes  entre  sua
necessidade   de   companheirismo   e   sua   necessidade   de
liberdade, o que já pode ter causado tensão e até separações
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 B]oA Lua prog. quadratura Sol

importantes. Procure conscientizar-se de ambas as necessida-
des,  em  vez  de  achar  que  quer  uma  dessas  coisas  e  seu
parceiro, a outra. Antes de reagir cega e impulsivamente às
tensões impostas a sua vida pessoal, procure determinar onde
seus  valores  e  atitudes  precisam  crescer  e  desenvolver-se.
Talvez você não consiga impedir a partida do parceiro, caso o
relacionamento  se  mostre  realmente  inviável.  Mas  poderá
fazer  mudanças  positivas  num  relacionamento  sólido  que
esteja passando por um momento de tensão. E se tiver de en-
frentar uma separação contra sua vontade, procure reconhecer
que, apesar de sua tristeza, você também pode estar precisan-
do da liberdade que lhe foi concedida a sua revelia.

Talvez você tente fugir da tensão desta fase procurando um
novo  relacionamento  que  aparentemente  prometa  a  maior
liberdade e emoção que almeja. Mas tenha muito cuidado
com os compromissos impulsivos demais em qualquer novo
laço que criar agora. Além disso, pense nas conseqüências so-
bre  sua  atual  parceria.  No  fundo,  você  está  lutando  para
mudar suas próprias atitudes. Isso pode levá-la a inconsciente-
mente escolher alguém que não lhe propicie estabilidade, mas
que funcione como catalisador para liberar os potenciais que
há  em  você  -  o  que  pode  ser  criativo  e  transformador,
contanto que você saiba o que está fazendo. Porém não se sur-
preenda se sentir atração por uma pessoa que já seja com-
prometida ou que, por razões emocionais ou práticas, não
possa  oferecer-lhe  nenhum  compromisso  a  longo  prazo.
Talvez na verdade você não precise de uma nova pessoa, mas
sim de uma nova forma de entender o amor. Se esse for o
caso, vale a pena trabalhar o que precisa mudar em seu atual
relacionamento para não destruir impulsivamente algo que,
mais tarde, possa fazê-la arrepender-se profundamente.

Conflito e tensão

Lua prog. quadratura Sol
Início de outubro 2023

até final de novembro 2023

Você   provavelmente   viverá   agora   uma   fase   um   tanto
turbulenta. Por mais que possa estar consciente de si mesma
como um indivíduo à parte, essa consciência vai entrar em
conflito  com  sua  necessidade  de  harmonia  e  intimidade.
Assim,  embora  tenda  a  afirmar  suas  ideias,  sentimentos  e
desejos de uma forma mais segura ou talvez agressiva, ao
mesmo tempo você talvez se esforce demais para satisfazer as
necessidades alheias. Porém, independente do quanto possa
querer agradar aos outros agora, sua principal necessidade é
se  afirmar  -  não  de  forma  destrutiva  ou  egocêntrica,  mas

20jap1.2023  as.6212.502-6



YEARLY HOROSCOPE ANALYSIS by LIZ GREENE for  Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Set Out Nov Dez

2023
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

 B]oA Lua prog. quadratura Sol

« sd  I^mN Neptuno conjunção Quíron

como uma declaração de princípios da pessoa que você se
tornou a esta altura da vida e como reflexo dos talentos e
capacidades que desenvolveu até aqui. Seu senso de indivi-
dualidade está profundamente ligado a seu lugar na sociedade
e à sensação de haver atingido o que queria e deixado sua
marca, por menor que fosse, no mundo em que vive. No
momento, você estará mais consciente que nunca de ter uma
contribuição única a dar e de precisar - e merecer - o respeito
e o reconhecimento das pessoas.

Você talvez encontre pessoas que ilustrem de alguma forma
esse forte espírito de auto-afirmação, mas sua atração por elas
provavelmente será ambivalente, formada por uma curiosa
mistura de fascínio e irritação. Isso não quer dizer que tais
relacionamentos  sejam  inautênticos  ou  "maus".  Mas  você
precisa, sim, dar vazão a seus próprios dotes e recursos, em
vez  de  tornar-se  a  acólita  dedicada  de  uma  personalidade
carismática  ou  talentosa.  Apesar  de  uma  certa  tensão  e
inquietação emocional, este momento lhe trará uma sensação
renovada de confiança naquilo que você é e no que tem a
oferecer. Procure aproveitá-la para cultivar ao máximo sua
capacidade criadora. Você talvez descubra novos meios cria-
tivos  que  nem  imaginava  existir  ou  hesitava  em  explorar
porque outros precisavam de seu tempo e seu afeto. Embora
talvez não seja especialmente agradável do ponto de vista
emocional, já que você estará sujeita a conflitos internos, esta
fase é importante porque lhe permitirá divisar, tanto do ponto
de vista intelectual quanto do emocional, os contornos de sua
individualidade e lhe trará uma sensação mais profunda de
finalidade, a qual lhe possibilitará uma expressão mais plena
dessa individualidade na vida.

Sentindo a tristeza da vida

Neptuno conjunção Quíron
Um trânsito que se aproxima do
final, desde final de abril 2020,

permanece
até meados de fevereiro 2023

Esta é uma fase em que você sentirá uma especial compaixão
pelas  pessoas.  Você  estará  extremamente  consciente  não
apenas  de  seus  próprios  erros  e  mágoas,  mas  também  da
injustiça generalizada da vida. É possível que circunstâncias
externas deflagrem em você essas sensações, especialmente
no que se refere a seu bem-estar físico e sua vida cotidiana.
Preocupações  com  a  saúde  ou  perturbações  no  trabalho
podem induzi-la a achar que perdeu o controle sobre o mundo
físico. Você pode se sentir indignada, rejeitada, desconsidera-
da ou vitimizada, haja ou não um motivo concreto. Além
disso, você talvez tenha uma profunda sensação de inadequa-

21jap1.2023  as.6212.502-6



YEARLY HOROSCOPE ANALYSIS by LIZ GREENE for  Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Set Out Nov Dez

2023
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

« sd  I^mN Neptuno conjunção Quíron

ção e sinta muita raiva. É possível que não haja nenhuma
razão aparente, pois você provavelmente estará predisposta a
se  sentir  assim  de  qualquer  modo.  Fatos  que,  em  si,  não
teriam tanta importância em outras ocasiões agora terão o
poder de fazê-la sentir-se extremamente vulnerável e insegura
de si, dando-lhe uma forte impressão de estar sendo ferida
pela vida.

Embora você possa ter de enfrentar alguma tristeza ou de-
pressão, a compreensão do importante processo interno que
está transcorrendo poderia - ainda que você não possa fazer
nada para apressá-lo - ajudá-la a lidar melhor com os estados
de ânimo e situações difíceis. Você agora está muito ligada a
mágoas do passado, de forma que toda sensação de autode-
preciação que possa ter provavelmente é a última numa longa
fila de mágoas já bastante antigas. É possível que tenha nu-
trido  um  profundo  ressentimento  ou  sensação  de  fracasso
desde muito cedo, pois de algum modo a vida - e as pessoas -
a trataram injustamente, e você na verdade jamais superou
isso. Talvez você esteja projetando na presente situação um
ressentimento  e  uma  amargura  muito  antigos.  Nesse  caso,
procure deixar o passado de lado e parar de remoer mágoas,
pois talvez você precise perdoar tanto aos outros quanto a si
mesma. De alguma forma, sua vulnerabilidade e as defesas
que ergueu contra ela podem estar bloqueando seu desenvol-
vimento. É provável também que você já tenha se sentido
ferida assim antes, talvez até muitas vezes, com as mesmas
sensações de resignação, ressentimento, raiva ou injustiça. Só
que não precisa continuar assim nem repetir esse ciclo in-
grato.

Não  há  nenhuma  solução  fácil  para  o  sofrimento  causado
pelas  mágoas  da  infância.  Elas  dificilmente  se  devem  à
maldade  de  uma  determinada  pessoa,  mas  sim  às  falhas
básicas da natureza humana e da sociedade em geral. Talvez
seja preciso descobrir até que ponto essa sensação subjacente
de injustiça a levou a vitimizar-se em situações posteriores
nas quais você presumiu que seria tratada da mesma forma.
Procure cultivar uma atitude mais filosófica, distanciando-se
das sensações de humilhação e orgulho ferido. Aceite o fato
de que, mais cedo ou mais tarde, todos caímos na teia da
confusão e dos tropeços humanos gerais. Se conseguir ser
mais desprendida, verá que a desconfiança diminui e que não
há razão para pressupor que as pessoas desejam seu mal. Esta
fase lhe dará a chance de curar muitas antigas feridas - não
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 J^oB] Plutão quadratura Lua prog.

por apagar o passado, mas por lhe permitir adotar uma atitude
diferente diante dele. Aceitar de bom grado aquilo que não se
pode mudar, sem cair na armadilha da autocomiseração e do
martírio, é uma arte. Aconteça o que acontecer em sua vida
agora, procure ver as coisas de um ponto de vista mais amplo
e  impessoal.  Faça  o  que  for  preciso  para  se  defender  ou
proteger,  se  isso  for  necessário,  mas  procure  evitar  ou
abandonar esse ciclo interminável de mágoa e retaliação que
cria uma parte tão grande daquilo que vemos como a injustiça
da vida.

Turbulência emocional

Plutão quadratura Lua prog.
Início de novembro 2022

até final de maio 2023

Talvez você precise enfrentar uma considerável turbulência
emocional durante esta fase. Estão se mobilizando em você
fortes emoções e instintos que podem perturbá-la ou intimidá-
la.  É  possível  que  você  se  conscientize  de  sentimentos
compulsivos que lhe dêem a impressão de que o destino está
interferindo  em  sua  vida.  Mas  o  "destino"  no  sentido
coloquial - uma força impessoal que dita os fatos - provavel-
mente não é o termo apropriado. Entretanto, certos padrões
arraigados que remontam a sua infância e sua criação familiar
podem estar agindo sob a superfície do consciente, colocan-
do-a  diante  de  uma  situação  emocional  que  desperta  lem-
branças e experiências associadas aos primórdios de sua vida.
É possível que você tenha de enfrentar uma separação ou um
conflito num relacionamento agora, marcando o fim de uma
fase de sua vida afetiva e o início de outra. Ou que se depare
com alguns dos aspectos mais sombrios da natureza humana,
e   isso   pode   fazê-la   sentir-se   desiludida,   deprimida   ou
desamparada. Você não é uma vítima, porém neste momento
pode ter a impressão de que é. Neste momento talvez suas ha-
bituais expectativas em relação aos outros ou a si mesma
sejam colocadas em questão por circunstâncias e comporta-
mentos difíceis de aceitar.

É melhor abrir mão de qualquer relacionamento que estiver
saindo  de  sua  vida  agora  do  que  lutar  para  manter  uma
situação que talvez já não seja viável. É possível que sua
necessidade de fugir para o mundo interior da fantasia não
possa  ser  satisfeita  no  momento,  exigindo-lhe  que  cultive
mais auto-suficiência emocional e coragem para enfrentar su-
as necessidades e motivações mais profundas. Procure evitar
entrar em lutas pelo poder com os mais próximos. O ciúme, a
possessividade, o ressentimento e o rancor são sentimentos
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destrutivos que precisam ser contidos, em vez de liberados
sem restrição, mesmo que partam de você. Vale a pena tentar
controlar os outros no intuito de preservar sua segurança ou
restabelecer a sensação de força. Você talvez se sinta bastante
ansiosa  neste  momento.  Nesse  caso,  é  provável  que  a
ansiedade seja uma conseqüência natural das mudanças que
estão se processando dentro de você. Você está superando
certos aspectos de sua herança psicológica e provavelmente se
sentirá  muito  mais  livre  e  capaz  de  se  relacionar  mais
espontaneamente  depois  que  esta  fase  terminar.  Sua  vida
afetiva tendeu, no decorrer dos anos, a dividir-se em capítulos
distintos, com linhas divisórias muito claras entre uma fase e
outra. O atual ciclo talvez seja mais drástico que os demais,
porém você já viveu o processo inevitável da mudança íntima
antes.  Independente  do  que  estiver  sentindo,  você  deve
procurar conter suas emoções, em vez de reprimi-las ou dar-
lhes vazão impulsivamente. Olhe para dentro de si e procure
manter a objetividade. Você talvez obtenha uma percepção
considerável   do   quanto   pode   ter   sido   excessivamente
dependente ou manifestado essa dependência de forma in-
conscientemente manipuladora ou negativa. Essa percepção
pode libertá-la de muitas antigas mágoas e ressentimentos.
Embora   suas   emoções   possam   estar   turbulentas   neste
momento, fique de olhos abertos e mantenha a lucidez. A
sabedoria que você vai conquistar pode tornar sua vida mais
rica e profunda.

                                              - - -

                   2. A esfera do mundo concreto

É  provável  que  as  questões  relativas  a  sua  vida  física  e
material também se revelem importantes, mas algumas delas
poderão ser especialmente difíceis. É possível que, ao longo
dos doze próximos meses, você tenha de enfrentar desafios
que a levem a questionar seu trabalho e seu lugar no mundo,
e a frustração - consiga mesmo, com problemas de dinheiro,
com patrões ou colegas - pode deixá-la a ponto de explodir
ou gerar uma triste sensação de haver fracassado de alguma
maneira. Procure concentrar-se no que tem a aprender com
essas situações e em qual pode estar sendo sua própria con-
tribuição para as dificuldades. Com empenho, paciência e
conscientização, você poderá transformar essas dificuldades
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em oportunidades para desenvolver a força, o compromisso e
a tenacidade. Mais tarde, quando a época das vacas magras
tiver  passado,  essas  qualidades  -  pelo  fato  de  terem  sido
duramente conquistadas - a ajudarão a basear seus talentos e
capacidades com firmeza no mundo.

Metas frustradas

Quíron quadratura Meio do Céu
Meados de abril 2022

até meados de março 2024

Você agora está diante do desafio de se definir no palco do
mundo. Como este é um processo de formação, é possível que
você tenha dificuldades no trabalho ou com autoridades neste
momento. Você terá a impressão de que suas metas estão
sendo bloqueadas ou solapadas pelos outros ou por circun-
stâncias injustas que a farão sentir-se irritada e humilhada.
Você pode às vezes achar que todas as suas tentativas de fazer
as pessoas reconhecerem sua necessidade de contato emocio-
nal estão fadadas ao fracasso. Por isso, você talvez se sinta
muito insatisfeita no trabalho ou tolhida por fatores sociais ou
financeiros injustos. Além disso, é possível que você entre em
conflito com o patrão ou seja alvo de uma penosa humilhação
ou rejeição social que a deixe muito insegura de sua aceitabi-
lidade perante o mundo.

Porém, a despeito do quanto essas experiências possam ser
desagradáveis, você pode transformá-las num processo cons-
trutivo  de  aprendizagem  e  mudança  caso  se  disponha  a
analisar  friamente  suas  atuais  metas  e  questionar  até  que
ponto elas de fato refletem quem você realmente é. A imagem
que você apresenta às pessoas pode ter sido criada unicamente
para agradar ou ter se tornado gradualmente rígida ou falsa
demais com o passar dos anos. Talvez também você precise
enfrentar a injustiça e a desigualdade da vida com um espírito
mais tolerante e compassivo. Agora não é hora de entrar em
guerra com as autoridades estabelecidas nem de defender pu-
blicamente seus direitos com raiva ou rebeldia. Você pode
acabar se sentindo ainda pior, pois seu julgamento e seu senso
de oportunidade provavelmente não estarão muito confiáveis
neste momento. Além disso, as origens dessa raiva podem não
estar no presente, mas sim no passado. Procure analisar de
que modo antigas expectativas que remontam a sua infância
podem estar influenciando não só seu trato com as pessoas
hoje, mas também o papel que você decidiu desempenhar no
mundo. Este é um momento em que você pode abrir mão de
expectativas antigas e irrealísticas - suas ou dos outros - que
podem  tê-la  impedido  de  ser  fiel  a  sua  natureza  e  suas
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«
 T]mH Meio do Céu prog. conjunção Urano

necessidades mais profundas. Antes de entrar numa briga, ini-
ciar um combate ou abandonar o emprego num rompante,
olhe para dentro de si e procure entender o conflito íntimo que
pode estar refletido nas circunstâncias externas com as quais
está tendo de lidar.

A vida é imprevisível

Meio do Céu prog. conjunção
Urano

Início de janeiro 2022
até início de dezembro 2023

É  provável  que  ocorram  certas  conturbações  em  sua  vida
agora, pois pode haver mudanças inesperadas no trabalho ou
na  vida  pessoal  que  a  lancem  numa  situação  inteiramente
nova. Talvez essas mudanças sejam uma opção sua, mas pode
ser que se devam a circunstâncias acima de seu controle. Se
esse for o caso, você terá de reconhecer que precisa muito
mudar e não é simplesmente uma vítima do acaso. Este é um
momento que lhe permitirá livrar-se de antigas estruturas res-
tritivas - em termos não só de sua opção de trabalho, mas
também do papel que você vem desempenhando na socie-
dade. Sua imagem está mudando porque provavelmente se
estagnou ou ficou inadequada para a pessoa que você está se
tornando. E, à medida que ela mudar, seu caminho na vida
terá de mudar com ela. Talvez sejam necessários alguns sa-
crifícios ou algum tipo de perda ou separação. Você talvez
sinta muita ansiedade por não conseguir ver seu futuro clara-
mente. Este momento não é intrinsecamente negativo ou des-
trutivo; ele pode revelar-se muito positivo e criador. Mas você
provavelmente precisará apertar o cinto e preparar-se para um
vôo turbulento.

Você   provavelmente   sempre   foi   uma   pessoa   idealista,
receptiva a novas ideias e interessada em gente pouco conven-
cional com quem compartilhar sua forma original de pensar.
Neste momento você poderá entrar em contato com muitas
pessoas  assim,  inclusive  com  um  grupo  pelo  qual  sinta
afinidade   ideológica   ou   espiritual.   Seu   universo   social
provavelmente  se  abrirá,  talvez  em  direções  um  tanto  in-
comuns, e seu senso de fazer parte da grande família humana
se intensificará, levando-a a assumir algum compromisso de
caráter humanitário. Não entre em pânico se achar que as
referências antigas e familiares de sua vida estão mudando.
Em muitos níveis, o que você está fazendo é deixar o passado
para trás, e todas as mudanças externas que surgirem agora
provavelmente serão reflexos de um profundo processo de
liberação que está ocorrendo dentro de você. Vale a pena
nadar com a maré, em vez de preocupar-se com o que as
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pessoas vão pensar. E se você tiver de abandonar as estruturas
e situações cuja data de validade já expirou, é melhor fazê-lo
de bom grado que à força. Provavelmente haverá mudanças,
independente de você cooperar ou não, porque na verdade
você  precisa  muito  delas  e  vai  acabar  iniciando-as  in-
conscientemente se não se dispuser a promovê-las por opção.

O bloqueio da obstinação

Quíron oposição Marte
Meados de maio 2022

até início de fevereiro 2025

Tome   cuidado   nesta   fase.   Você   provavelmente   ficará
impaciente, irritada e obstinada se alguma coisa ou alguém
contrariar seus desejos. O problema é que alguém provavel-
mente vai contrariá-la, não necessariamente de propósito, mas
de uma forma que lhe provocará raiva e ferirá seu orgulho. Se
tentar  retaliar  ou  romper  com  todos  os  obstáculos  que
surgirem, você pode se arriscar a uma derrota humilhante e
até mesmo a possíveis problemas físicos pelo estresse, por
dirigir sem atenção ou por impaciência cega diante do mundo
material.  Como  é  provável  que  nesta  fase  sua  força  de
vontade seja muito grande, você poderia canalizar sua energia
para projetos que exijam determinação, tenacidade e bastante
afinco. Mas o que você não deve fazer é entrar em confronto
aberto com as pessoas agora. Como um caubói de faroeste,
você estará à procura de um pretexto para entrar numa briga.
É provável que seu discernimento nos relacionamentos não
esteja muito bom, pois você está suscetível e fácil de atingir -
portanto, propensa não entender e interpretar mal o que os ou-
tros estão fazendo e dizendo. Desacelere, mantenha a calma e
observe com atenção o que está acontecendo dentro de você.

Verifique se, por inibição ou falta de segurança, não tem sido
mais passiva do que seria recomendável. Você pode não ter
percebido  o  quanto  precisa  afirmar  sua  vontade  e  sua
independência nos relacionamentos íntimos e agora pode estar
se sentindo cerceada e cheia de ressentimento mesmo que
ninguém esteja contra você. A raiva das atuais circunstâncias
talvez esteja sendo alimentada pelo fato de, por muitos anos,
ter  deixado  que  os  outros  tivessem  mais  importância  que
você, renunciando a sua autoridade e poder de decisão na
esperança  de  agradar  as  pessoas  que  a  cercavam.  Procure
descobrir se o medo inconsciente de mostrar sua força não
está contribuindo para essa atual sensação de restrição. Além
disso, analise de que modo pode reivindicar mais autonomia
agora sem explodir nem fazer com os outros o que se queixa
de que eles estão fazendo com você.

27jap1.2023  as.6212.502-6



YEARLY HOROSCOPE ANALYSIS by LIZ GREENE for  Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Set Out Nov Dez

2023
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

« »sr sd sr sd
N^nE Quíron oposição Marte

Este dificilmente será um período fácil. Procure cuidar bem
de si mesma e criar oportunidades suficientes para fugir das
pressões  do  trabalho  e  relaxar.  Seu  corpo  estará  sujeito  a
muita  tensão,  e  vale  a  pena  lembrar  disso.  Se  não  for
excessiva, a atividade física pode ajudá-la a aliviar o estresse.
A decisão consciente de contar até dez e esperar paciente-
mente até que esta fase passe também pode ajudá-la a encon-
trar forças para controlar - em vez de reprimir - a raiva e a
frustração. Procure não se tornar uma vítima passiva nem uma
predadora enlouquecida. Provavelmente nenhum desses ex-
tremos a ajudará. Mantenha sua posição o máximo que puder
e aprenda a dobrar-se de bom grado se tiver de enfrentar
alguma separação, perda ou obstáculo inevitável. Mas não en-
tre em guerras, pois você provavelmente as perderá. Você vai
precisar de lucidez e uma estratégia cuidadosa, bem como de
uma boa percepção de si mesma, caso queira extrair o melhor
deste  período  difícil,  porém  potencialmente  muito  cons-
trutivo.  Nesse  caso,  conseguirá  sair  desta  fase  com  mais
amor-próprio e uma compreensão mais profunda de suas pró-
prias forças, além de uma forma mais realista e honesta de
interagir com as pessoas.

                                              - - -

                            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 crítica, pessimista ou deprimida
que  de  hábito,  procure  descobrir  o  que  realmente  a  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.
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 F^pC Júpiter trígono Mercúrio

Pensamentos imprevisíveis

Júpiter oposição Mercúrio prog.
Início de maio 2022

até final de janeiro 2023

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Júpiter trígono Mercúrio
Início de maio 2023

até final de maio 2023

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. É possível que você obtenha
muitos   vislumbres   positivos   de   futuras   possibilidades,
principalmente  em  termos  do  desenvolvimento  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-la a buscar novos contatos sociais e um maior envolvi-
mento em causas humanitárias. 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 sujeita 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  dogmática  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  certa,
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.
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»sr sd H^nQ] Urano conjunção Descendente prog.

Mudanças nos relacionamentos

Urano conjunção Descendente
prog.

Início de junho 2023
até meados de abril 2025

É possível que sua vida pessoal sofra alguns abalos considerá-
veis  durante  esta  fase.  Os  relacionamentos  mais  antigos
estarão especialmente sujeitos a mudanças agora e, indepen-
dente  de  essas  mudanças  serem  opção  sua  ou  imposição
alheia, é possível que você sofra uma importante separação ou
perda durante este período. Entretanto, isso não é inevitável, e
talvez aconteça o contrário: você pode iniciar um relaciona-
mento importante que tem a possibilidade de mudar radical-
mente sua vida e exerça um fascínio compulsivo e eletrizante.
Ou talvez você viva ambas as coisas e se veja num incômodo
triângulo, dividida entre um velho amor e um novo. Num
nível mais prático, é provável que você faça novos contatos
profissionais e sociais, possivelmente de um tipo diferente e
anticonvencional. E, assim, é possível que você ganhe mais
visibilidade que nunca, interagindo com um grupo maior ou
transmitindo suas ideias e ideais a um público mais amplo.

Embora potencialmente perturbadoras - e talvez, no caso de
um relacionamento íntimo, penosas -, tais mudanças externas
podem ser o reflexo da ocorrência de uma profunda mudança
em você. Você sempre tendeu a relacionar-se com as pessoas
de forma cortês e civilizada. Agora você talvez descubra a
necessidade de confronto mais honesta e direto. É possível
que você conheça alguém que pareça personificar essas qua-
lidades e lhe apresente uma forma inteiramente nova de ver a
vida. Da mesma forma, talvez você se afaste de alguém. Se
isso acontecer, por mais penoso que seja, é provável que a
separação  a  libere  para  cultivar  essas  qualidades  em  si
mesma. Seja como for, você está vivendo um processo de
expansão mental e espiritual. Procure alinhar-se ao momento
num  espírito  de  otimismo  cauteloso.  Abra-se  para  novas
ideias, mas pense duas vezes antes de assinar qualquer coisa
demasiado  restritiva  por  enquanto.  Talvez  você  precise
esperar até que a poeira assente para que o futuro comece a se
definir. Tudo que você pode saber no momento é que é hora
de entregar-se às mudanças que estão se processando e seguir
em frente.

                                              - - -
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« sd  I^oF Neptuno quadratura Júpiter

                           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
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 mesma e
na vida.

Visão embotada

Júpiter oposição Neptuno
Início de agosto 2023

até início de abril 2024

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Neptuno quadratura Júpiter
Um trânsito que se aproxima do

final, desde início de maio 2020,
permanece

até final de fevereiro 2023

Este momento provavelmente terá muito encantamento e ide-
alismo,   inspirando-lhe   sentimentos   exaltados   e   trans-
cendentais. Você se sentirá mais interessada pelo bem-estar
da humanidade que pelo seu próprio, além de especialmente
compassiva para com os infelizes e sofredores. Este é um
momento  ambivalente,  durante  o  qual  seu  coração  e  seu
espírito provavelmente se abrirão para muitos níveis ocultos
da  vida.  Só  que  também  há  possibilidade  de  você  estar
excepcionalmente sujeita à credulidade e à exploração. Além
disso, pode não ter uma perspectiva realística de sua própria
sorte e querer apostar recursos que não tem condições de
perder. A linha entre a sensação de contato com uma fonte
mais  sublime  ou  espiritual  e  a  sensação  de  isenção  das
exigências da vida na verdade é tênue, e no momento você
talvez não esteja prestando atenção suficiente a ela.

Vale a pena ter especial cuidado nas questões relativas a seus
recursos financeiros. Preste toda atenção aos detalhes de todos
os investimentos e transações e não espere se dar bem com
nada  que  seja  nem  remotamente  ilícito  ou  ilegal.  Como
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sr sd F^nI Júpiter oposição Neptuno

« sd  I^oF Neptuno quadratura Júpiter

« sr sd sr sd
 H^nI Urano oposição Neptuno

provavelmente estará muito idealista agora, você pode buscar
a perfeição ou a redenção através de outra pessoa ou de uma
oportunidade que, aparentemente, poderia resolver todos os
seus problemas materiais. Caso abra mão da responsabilidade
por sua própria vida assim, você pode estar se expondo a
grandes decepções e desilusões depois. Os ideais que você
está abraçando agora e a profunda sensação de contato com a
vida que está sentindo são importantes e valiosos. E talvez a
sensação de união com seus semelhantes também seja um dos
aspectos mais ricos e gratificantes desta fase. Porém seus pés
podem não estar no chão, e você talvez precise aprender a
manter  pelo  menos  um  deles  lá  para  poder  poupar-se
decepções e perdas depois. Todos sabemos que almoço grátis
é uma coisa que não existe - só que neste momento você pode
esperar  não  só  almoços,  mas  também  jantares  de  graça.
Procure ser realista com relação a si mesma e às pessoas que
encontrar, evite enganos - isso provavelmente a meteria em
confusões - e não ponha em risco o que não pode perder, seja
material ou emocionalmente.

Em busca de salvação

Urano oposição Neptuno
Meados de maio 2022

até meados de fevereiro 2024

Este  período  pode  representar  um  profundo  desafio  para
algumas de suas fantasias e ideais mais caros. É provável que
fatos  imprevistos  e  repentinos  a  façam  questionar  suas
convicções e pressupostos em relação à vida, deixando-a por
vezes bem desanimada e desiludida com o que está aconte-
cendo a seu redor e dentro de você. Talvez você não esteja
plenamente consciente de um elemento um tanto infantil ou
irrealista em sua atitude diante do dinheiro e da segurança
financeira, e é nessa área da vida que você pode sentir-se
traída ou decepcionada e precisa entender por quê. Num nível
mais profundo, você talvez tenha esperado que alguém lhe
propiciasse uma espécie de salvação ou que alguma perspecti-
va espiritual a poupasse das dificuldades e limitações comuns
da vida. Seu desafio agora provavelmente está na lacuna entre
seus sonhos e ideais secretos e a realidade do mundo e das
pessoas que vivem nele. Para obter o melhor deste período de
mudanças profundas, você terá que transcender os ressenti-
mentos e a martirização para chegar a uma consideração ob-
jetiva de como atingir uma atitude mais realista e equilibrada
diante da vida.

Talvez você sinta agora muita atração por temas esotéricos ou
espirituais - ou por alguém que aparentemente tenha respostas
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para  as  perguntas  mais  difíceis  da  vida.  Embora  possa
experimentar alguns estados de muita exaltação emocional,
você precisará estar extremamente consciente de si mesma
nessas situações. Provavelmente você está se sentindo muito
ansiosa e talvez queira buscar saídas na esperança de não
precisar  mudar  suas  atitudes  ou  seu  estilo  de  vida.  No
momento,  é  difícil  que  alguém  consiga  fazer  seus  medos
desaparecerem  num  passe  de  mágica  nem,  muito  menos,
alterar  circunstâncias  que  já  ocorreram  em  sua  vida  e
deixaram uma marca material e emocional. Especificamente,
você  precisa  estar  excepcionalmente  lúcida  quanto  ao  que
acredita ser um grande amor místico ou um mestre ou guru
que a ajude a transcender a vida. Se deixar o bom senso de
lado agora, você pode acabar se constrangendo e desiludindo
muito, além de danificar estruturas valiosas de sua vida nesse
processo. Embora no momento você provavelmente precise
explorar mais profundamente o lado romântico e místico de
sua personalidade, tampouco lhe faria mal manter os pés no
chão e usar de lucidez.

Durante  esta  fase  você  talvez  se  pegue  olhando  para  o
passado  e  sentindo-se  profundamente  desiludida  com  as
pessoas ou com seu próprio comportamento. Isso pode ser
penoso, já que você talvez não possa retificar situações que já
terminaram há muito tempo nem lidar de outra forma com
gente que já saiu de sua vida. Mas a autodepreciação e a pena
de si mesma seriam não apenas extremamente improdutivas,
mas também injustas com você. Suas esperanças e ideais sem-
pre foram simplesmente humanos, e qualquer erro que você
tenha  cometido  no  espírito  infantil  de  encontrar  o  amor
perfeito  provavelmente  terá  sido  cometido  com  boa  fé.
Embora a redenção possa não vir por meio de nenhuma fonte
exterior, você talvez possa encontrá-la dentro de si, através de
uma  compaixão  cada  vez  maior  por  sua  própria  condição
humana e da compreensão do lado idealista de sua natureza -
que foi o responsável por fazê-la esperar um mundo melhor
do que este em que se encontra. No nível mais profundo, as
atuais circunstâncias podem ajudá-la a cultivar mais compai-
xão - não só pelos outros, como também por você mesma.

                                              - - -

33jap1.2023  as.6212.502-6



YEARLY HOROSCOPE ANALYSIS by LIZ GREENE for  Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Set Out Nov Dez

2023
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

                        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 a 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.
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sr sd F^oA Júpiter quadratura Sol

« sr sd  F^pA Júpiter trígono Sol

Mantenha os pés no chão

Júpiter oposição Sol prog.
Início de maio 2022

até final de janeiro 2023

Os mesmos temas também são
enfatizados por:

Júpiter quadratura Sol
Início de junho 2023

até final de fevereiro 2024

Júpiter trígono Sol
Início de junho 2022

até meados de fevereiro 2023

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  inquieta  e
entediada com a vida que vem levando, e sua intuição está lhe
dizendo que encontrará paisagens mais verdejantes caso se
liberte das atuais restrições e responsabilidades. Se não re-
fletir um pouco agora, você pode acabar ficando muito frus-
trada e se rebelando contra o que imagina serem os obstáculos
em seu caminho - sejam eles o parceiro, 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 dar alguma contribuição prática e duradoura ao
mundo em que vive. Isso talvez exija coragem para trabalhar
por conta própria e renunciar ao conforto de um emprego
seguro numa grande empresa ou organização. 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 reconheça 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 o parceiro ponha para fora a inquietude que você está
sentindo,  e  as  perturbações  em  sua  vida  pessoal  podem
catalisar  a  constatação  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.
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 F^nQ Júpiter conjunção Descendente

Novos rostos, novos lugares

Júpiter conjunção Descendente
Meados de fevereiro 2023
até meados de março 2023

É possível que agora você esteja querendo enriquecer sua vida
por  meio  de  novos  relacionamentos  e  provavelmente  co-
nhecerá  gente  nova  -  tanto  no  plano  pessoal  quanto  no
profissional - que pode abrir sua visão e dar-lhe oportunidades
de expandir seu mundo. Você talvez se sinta especialmente
inquieta  num  relacionamento  já  existente  e  precise  ter  re-
alismo e paciência quanto ao que espera do parceiro. Como
provavelmente se sentirá um pouco confinada e ávida por
novos horizontes, você pode culpá-lo por não gerar emoção
suficiente em sua vida, quando na verdade a responsabilidade
de  encontrar  mais  sentido  no  que  faz  é  sua.  É  possível
também que você forme neste momento um novo relaciona-
mento que prometa mudar sua visão de mundo e abrir-lhe
muitas portas. Ele pode revelar-se extremamente positivo em
termos de oportunidades em vários níveis, embora possa não
haver nenhuma garantia de estabilidade futura. As pessoas por
quem sente atração agora provavelmente a estimulam não por
serem estáveis, mas sim por evocarem horizontes distantes.
Por isso, faça novas amizades e novos contatos profissionais,
mas  tenha  cuidado  e  discriminação  quando  se  tratar  de
envolvimentos amorosos.

Embora  muitas  das  coisas  boas  que  lhe  ocorrerem  agora
possam se dever a terceiros, num nível mais profundo é sua
própria natureza que está mudando e se expandindo. Você vai
sentir  vontade  de  cultivar  sua  iniciativa  e  seu  raciocínio
inovador,  e  sua  escolha  de  companheiros  e  colegas  agora
acabará refletindo esse processo de dedicar-se aos potenciais
não vividos que tem dentro de si. É provável que esta fase
seja emocionante, interessante e gratificante em termos não só
daquilo  que  as  pessoas  podem  trazer  para  sua  vida,  mas
também de um maior envolvimento como mundo que a cerca.
Talvez  neste  momento  você  atinja  uma  visibilidade  muito
maior junto ao público ou tenha sucesso nas tentativas de ser
reconhecida por seu trabalho criador. Porém procure reco-
nhecer que as pessoas não podem ser responsabilizadas por
nenhuma busca de sentido e finalidade na vida. Além de um
círculo  social  e  profissional  maior,  talvez  você  deva  criar
espaço para cultivar qualidades interiores que antes pode ter
desvalorizado  ou  ignorado  -  e  que  provavelmente  são  as
mesmas que você agora acha tão interessantes nos outros. Isso
tornará seu senso de identidade bem mais amplo e profundo,
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além de permitir que as pessoas sejam elas mesmas, em vez
de simples arautos das oportunidades.

Confrontos com as pessoas

Quíron conjunção Descendente
Início de abril 2021

até meados de março 2023

É possível que os relacionamentos se tornem neste momento
uma fonte de problemas para você. Você terá impressão de
que as circunstâncias, o comportamento das pessoas ou suas
próprias    ansiedades    estão    conspirando    para    mantê-la
insatisfeita com sua vida pessoal, por mais que você tente me-
lhorar as coisas. Você pode achar que o parceiro está sendo
pouco solidário ou receptivo, e a sensação de isolamento pode
impedi-la de expressar-se com alguma segurança. Suas atuais
experiências com as pessoas podem deflagrar antigas lem-
branças de momentos penosos do passado. Embora possa ter
pensado já as haver superado, você talvez descubra agora que
elas ainda têm o poder de fazê-la sentir-se triste e só. Porém,
apesar da possibilidade de surgirem algumas questões penosas
nos relacionamentos íntimos, este período pode ser um dos
mais  terapêuticos  e  construtivos  de  sua  vida.  Ele  poderá
trazer-lhe percepções que a ajudem a ter um futuro livre da
bruma de antigas mágoas e amarguras.

Uma  das  questões  mais  importantes  a  explorar  são  as
expectativas inconscientes ou ocultas que você tem nutrido
em relação às pessoas queridas. Essas "motivações secretas"
podem estar na origem de certas desilusões ou decepções que
você esteja enfrentando agora. Quando partimos do princípio
de que as pessoas nos darão um determinado tipo de amor ou
satisfarão   determinadas   necessidades   nossas,   nós   nos
arriscamos a sentir raiva ou desilusão quando elas não querem
ou não podem nos dar o que esperamos. Você pode secreta-
mente presumir que o parceiro deva agir de forma suficiente-
mente firme, decisiva e enérgica para que você possa evitar
ter de tomar muitas decisões sozinha. É possível que você
esteja magoada porque esperou do parceiro algo que afinal
talvez  precise  aprender  a  dar  a  si  mesma.  Se  conseguir
analisar  os  problemas  que  estão  por  trás  dos  atritos  e
dificuldades, em vez de culpar alguém ou a si mesma, você
chegará a uma compreensão muito maior de sua própria com-
plexidade. Ela lhe permitirá aceitar o que as pessoas queridas
têm para lhe dar, em vez de exigir que elas cumpram suas
expectativas.
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«
 Q]pN Ascendente prog. trígono Quíron

É possível que você não se magoe nem se desiluda direta-
mente com ninguém neste momento, mas sim que se sinta
excepcionalmente  só,  isolada  e  negativa  em  relação  às
pessoas  e  ao  que  elas  podem  fazer  para  atender  a  suas
necessidades, mesmo que tenha um relacionamento estável e
gratificante. A autocomiseração e a sensação de que a vida é
muito injusta serão muito grandes neste momento. Procure
reconhecer e aceitar a verdade essencial da injustiça da vida -
pelo menos em termos do limitadíssimo conceito humano de
"justiça".  Mas,  como  a  autocomiseração  dificilmente  será
muito  útil  no  momento,  o  ideal  é  evitá-la  na  medida  do
possível.  Você  está  vivendo  uma  profunda  experiência  de
aprendizagem que pode revelar muitas questões ocultas em
suas expectativas diante das pessoas, assim como a maneira
particularmente negativa ou amarga com que às vezes inter-
preta   as   experiências   tristes   do   passado.   Quanto   mais
profunda for sua auto-análise agora, mais terapêutica será esta
fase. Quanto maiores forem a sua raiva e a sua condenação,
mais  difícil  ela  será.  Não  é  provável  que  relacionamentos
sólidos terminem por pressão; mais provavelmente eles se
tornarão mais fortes pelo fato de possibilitar maior honestida-
de entre você e o parceiro. Mas os relacionamentos baseados
em idealizações, em expectativas inconscientes e pouco re-
alistas ou no pressuposto de que os outros devem lhe dar
aquilo que você não se dispõe a obter por si mesma podem
chegar  ao  fim.  Se  isso  acontecer,  procure  reconhecer  que
talvez seja para seu bem, já que as bases de um vínculo desse
tipo  jamais  podem  ter  sido  sólidas  para  servir-lhe  quando
você precisar no futuro.

Limitações que curam

Ascendente prog. trígono Quíron
Início de junho 2021

até meados de abril 2024

Talvez você tenha a impressão de que seu mundo agora está
mais estreito e de que sua mobilidade e poder de expressão
estão sendo cerceados por circunstâncias que às vezes são
frustrantes. Porém, num nível mais profundo, a sensação de
limitação que você provavelmente terá é, na verdade, muito
construtiva, já que ela lhe permite concentrar-se naquilo que
você realmente é. Isso a ajudará a eliminar todos os falsos
maneirismos ou defesas decorrentes de mágoas e inseguran-
ças que às vezes vêm da infância. Você pode atingir uma
percepção   mais   profunda   e,   inclusive,   potencialmente
terapêutica da forma como talvez esteja ansiosa por causa da
saúde e do bem-estar material por ter muito medo do mundo
real. Embora possa não ser agradável, esse tipo de revelação
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» T]mJ Meio do Céu prog. conjunção Plutão

lhe dará força para romper com antigos hábitos e atitudes des-
trutivas que interferiram em seu bem-estar e sua auto-estima.
Independente de você promover essa cura interior sozinha ou
com a ajuda de alguém, o reconhecimento de quais são suas
mágoas  pode  representar  também  o  início  da  verdadeira
liberdade interior.

Talvez você não se sinta em sua melhor forma agora. Além
disso,   os   relacionamentos   pessoais   podem   lhe   parecer
limitadores   ou   pouco   satisfatórios.   Caso   isso   aconteça,
procure evitar que eles a levem a tomar decisões impulsivas.
Mesmo que alguém se comporte de forma decepcionante ou a
magoe, tente resistir: não se vingue nem tenha pena de si
mesma. Neste momento, mais vale você procurar sossego,
privacidade e tempo para refletir. As restrições que porventu-
ra surjam agora podem ajudá-la a definir seus pontos fracos e
fortes e a identificar o que realmente quer das pessoas. É
possível  que  descubra  áreas  em  que,  por  agir  de  forma
defensiva ou crítica, você mesma é responsável por certos
problemas de relacionamento que antes atribuía aos outros.
Através da frustração, você pode descobrir em um nível mais
profundo quem é e o que quer. Paradoxalmente, esse autoco-
nhecimento pode ser mais forte e mais terapêutico que as
inspirações e fantasias de épocas mais alegres e despreocupa-
das. Nos próximos meses você terá oportunidade de aceitar as
limitações da vida e descobrir novas formas de expressar-se
que  se  baseiem  em  talentos  e  aptidões  reais,  e  não  numa
fantasia ideal daquilo que você acha que os relacionamentos e
a vida devem ser.

Uma sensação de predestinação

Meio do Céu prog. conjunção
Plutão

Um trânsito que se aproxima,
desde meados de outubro 2023

até final de agosto 2025

Grandes  mudanças  provavelmente  se  processarão  tanto  no
trabalho quanto no lar. Na verdade, é provável que você feche
um capítulo de sua vida e comece a seguir um rumo inteira-
mente novo. Independente de a razão ser uma opção própria
de  definir  novos  objetivos  ou  uma  decisão  alheia  que  a
obrigue a mudar de caminho, prepare-se para fortes turbulên-
cias na vida exterior. Você pode entrar numa fase de muito
sucesso agora, pois além de ser geralmente determinada e
tenaz, está sob a ação tanto de forças interiores quanto de
pressões exteriores. Porém, independente do rumo que tome -
o ápice da realização, o total abandono do passado ou as duas
coisas ao mesmo tempo --, sua vida exterior jamais será como
antes. No nível mais profundo, você descobrirá um profundo
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senso de finalidade que vem do contato com os padrões e as
forças que se escondem dentro de você mesma e da vida.
Independente  do  que  aconteça,  será  preciso  aceitar  isso
porque, se lutar, você pode criar grandes problemas, entre os
quais o fracasso e a derrota.

Você provavelmente sempre teve uma secreta sensação de
predestinação, especialmente no que se refere a seu envolvi-
mento com a coletividade e à sua necessidade de dar uma
contribuição especial ao grupo. É possível que isso a tenha
feito sentir-se muito só ou constrangida em situações sociais
no passado. Agora você terá a chance de unir sua grande
necessidade de ter uma finalidade na vida a oportunidades de
trabalho que lhe permitam contribuir de alguma forma para o
bem-estar da humanidade. E isso tem tudo para promover
uma completa transformação em suas metas e aspirações. É
provável que você faça novos contatos que lhe abram portas e
a  ajudem  a  assumir  esse  novo  compromisso.  Como  agora
provavelmente  ocorrerão  muitas  mudanças  em  sua  vida,  a
ansiedade pode levá-la a comportar-se de maneira obsessiva,
aferrando-se a um determinado caminho e reagindo com ex-
trema  defensividade  ao  encontrar  obstáculos  ou  críticas.
Procure não ser tão rígida nem querer controlar tanto a tudo e
a todos. Você extrairá o melhor desta importante fase de tran-
sição  se  mantiver  equilíbrio  entre  o  esforço  pessoal  e  a
disposição em curvar-se de bom grado diante do inevitável -
inclusive os aspectos inevitáveis de seu próprio caráter. E não
desafie a autoridade agora só por achar que ela a cerceia.
Você não está sujeita a uma lei à parte, mesmo que pense
assim.  Você  se  dará  mal  se  ceder  ao  orgulho  e  à  raiva.
Embora  possa  sentir-se  estranhamente  ameaçada,  sua  so-
brevivência não está em jogo. E, apesar de talvez só poder
reconhecer isto no futuro, sua vida está se enriquecendo, pois
você está conhecendo níveis mais profundos e sábios dentro
de si mesma.

                                              - - -
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                                   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
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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