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Introdução 

Seu calendário astrológico pessoal

Este HORÓSCOPO DIÁRIO PESSOAL é uma interpretação astrológica nova que
contém todos os trânsitos pessoais importantes para o período de um ano. O texto
explicativo de cada trânsito é fácil de ler e de entender, mesmo sem prévio co-
nhecimento de astrologia. Além disso, seu HORÓSCOPO DIÁRIO PESSOAL
oferece uma grande variedade de informações fidedignas, para uso de astrólogos e
estudiosos que desejem aprofundar-se no assunto. O formato compacto desta inter-
pretação facilita seu transporte para qualquer lugar.

A ESTRUTURA DO HORÓSCOPO DIÁRIO PESSOAL
- Introdução (esta página)
- Posições planetárias do seu mapa astral natal (página seguinte).
- Página gráfica mostrando todos os trânsitos de longa duração
- Calendário com prognósticos para cada dia (dois dias por página)
- Efemérides astrológicas completas para o respectivo período, sob a a forma de
    uma tabela com as posições planetárias para cada dia do ano
- Apêndice com quatro páginas contendo explicações sobre o Horóscopo
- Índice para loclizar trânsitos inter-relacionados
- Uma página destacável com um formulário para solicitar um novo Horóscopo
    Personalizado quando este expirar.

INFORMAÇÕES DIÁRIAS CONTIDAS NO CALENDÁRIO
- Para cada dia há uma interpretação do seu estado de espírito e possibilidades, de
    acordo com um dos trânsitos ativos nesse dia.
- Referências às tendências importantes de longa-duração que merecem serem
    examinadas.
- Uma ilustração capaz de inspirar reflexões sobre o assunto.
- Um gráfico de barra mostrando a duração do trânsito interpretado.
- Uma lista de todos seus trânsitos naquele dia, indicando a hora exata da
    ocorrência de cada um. O trânsito interpretado pelo texto aparece sublinhado.
- As fases da Lua e sua posição no zodíaco. A ocorrência da lua cheia e da lua
    nova é assinalada no topo da página dos respectivos dias.
- O ingresso do Sol em um novo signo do zodíaco
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Dados astrológicos usados neste Horóscopo Diário 

Tenzin Gyatso  (masculino)
n. em sab., 6 de julho 1935 Hora  04:38   UT  21-53-12
em Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA long. 101E12 lat. 36N32

A Sol Câncer 12d55'34 na casa 1   (Placidus)
B Lua Virgem 9f45'03 na casa 3    `  56°49
C Mercúrio Gêmeos 25c31'10 na casa 12 
D Vênus Leão 28e14'37 na casa 3 
E Marte Libra 18g16'18 na casa 4 
F Júpiter Escorpião 13h28'20 na casa 5 
G Saturno Peixes 10l03'20 na casa 9 
O Urano Touro 4b58'16 na casa 11 
I Netuno Virgem 12f16'48 na casa 3 
J Plutão Câncer 25d15'47 na casa 1 
K Nódulo Lunar Capricórni 22j24'25 na casa 7 
N Quíron Gêmeos 12c58'21 na casa 12 

Ascendente Câncer 9d58'49 Descendente Capricórni 9j58'49
Casa 2 Leão 0e41'12 Casa 8 Aquário 0k41'12
Casa 3 Leão 23e35'35 Casa 9 Aquário 23k35'35
Fundo do Céu Virgem 21f47'31 Meio do Céu Peixes 21l47'31
Casa 5 Libra 27g01'03 Casa 11 Áries 27a01'03
Casa 6 Sagitário 5i31'46 Casa 12 Gêmeos 5c31'46

Signos do Zodíaco 
a Áries e Leão i Sagitário
b Touro f Virgem j Capricórni
c Gêmeos g Libra k Aquário
d Câncer h Escorpião l Peixes

Símbolos dos Aspectos 
m 0° Conjunção
n 180° Oposição
o 90° Quadratura
p 120° Trígono
q 60° Sextil

Outros símbolos 
< Lua nova = Quarto crescente da lua z Eclipse solar 
> Lua cheia ? Quarto minguante da lua { Eclipse lunar 
vdc Lua vazia de curso ` fase lunar ao nascimento

Os horários mostrados no horóscopo estão de acordo com o fuso horário de
Dharmsala INDIA
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Sinopse dos seus trânsitos de longa duração 

Out.
2010

Nov. Dez. Jan.
2011

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

CoT 5.1.11

« NnD 7.1.11

CnC 9.1.11

CpD 11.1.11

« »InD 11.2.11

FoQ 9.3.11

CnE 21.3.11

FqN 23.3.11

FoA 25.3.11

GpN 10.4.11

GoA 12.4.11

FnE 13.4.11

CqN 21.4.11

CoA 22.4.11

»NqO 28.4.11

CoJ 12.5.11

FoJ 14.5.11

FqC 15.5.11

»FmO 1º.7.11

CqC 21.7.11

CmD 25.7.11

»FpB 13.8.11

»FqQ 15.8.11

»FqG 27.8.11

«JpO 29.8.11

GmE 28.9.11

CqE 19.11.11

»EpO 21.11.11

»GoJ 26.11.11

»GpC 27.11.11

»EmB 1º.12.11

»EnG 2.12.11

CnN 3.12.11

»EmI 8.12.11

»EqF 11.12.11

CoB 23.12.11

CoG 24.12.11

»GqD 29.12.11

Out.
2010

Nov. Dez. Jan.
2011

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

A interpretação dos trânsitos acima encontra-se nas respectivas datas deste horóscopo.

Os trânsitos dos planetas pelas casas não são mostrados.
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Sábado 1º jan. 2011
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Confrontos pessoais

Há uma grande probabilidade de con-
flitos pessoais hoje, pois a pressão das
circunstâncias o aproximará dos outros
agora mais que nunca. Isto significa que
terá de conviver com isso, sem muitas
opções.  Obviamente,  as  pessoas  com
quem  já  tem  dificuldade  serão  uma
fonte de problemas hoje, pois você não

terá como escapar aos confrontos. Na
verdade, será uma boa idéia pôr tudo às
claras, pois assim as diferenças talvez
se resolvam. A questão é que hoje você
não se beneficiará muito guardando as
coisas para si mesmo. Deve encarar os
encontros desagradáveis de hoje porque
eles acabarão sendo úteis a longo prazo.
Caso resolva se eximir, poderá perder o
controle da situação e não será capaz de
evitar o confronto.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Domingo 2 jan. 2011
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Qualidade compulsiva

Este trânsito intensificará sua expressão
emocional, evidenciando os relaciona-
mentos. Hoje terá plenas condições de
demonstrar   quanto   amor   sente   por
alguém.  O  trânsito  estimula  ainda  o
desejo sexual, como parte das emoções
em gerais. É provável que os relaciona-
mentos  iniciados  sob  esta  influência
sejam bastante intensos. Você se sentirá
atraído pela pessoa como se num passe
de  mágica,  pois  ela  representará  algo
que  existe  em  você  mesmo  e  que

precisa  ser  expresso  através  de  uma
relação  amorosa.  Os  relacionamentos
desse   tipo   podem   ser   satisfatórios,
porém  será  melhor  aguardar  a  perda
dessa  característica  compulsiva  inicial
antes     de     assumir     compromissos
definitivos.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Segunda 3 jan. 2011
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Um período crítico

Suas  energias  estão  chegando  a  um
ponto culminante na sua vida. Agora é
o momento de tentar levar ao clímax as
suas questões, mas não espere caminho
livre, pois as pessoas têm ambições que
podem estar em conflito com as suas.
Você  ainda  não  deixou  para  trás  o
momento   mais   crítico,   mesmo   nos
aspectos  de  sua  vida  que  vêm  trans-

correndo  a  contento  e  agora  parecem
aproximar-se do clímax. Realizar é uma
coisa,  mas  integrar  as  realizações  em
sua   vida   e   torná-las   parte   de   seu
crescimento pessoal é outra. Você cons-
truiu estruturas e organizou sua vida de
diversas  formas  e  agora  irá  sentir  as
conseqüências disso à medida em que
as coisas começarem a reagir e influ-
enciar sua vida. No entanto, você ainda
tem o poder de decidir de que maneira o
que criou irá recriar você.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Terça 4 jan. 2011
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<Lua nova 
zEclipse solar (p) 

Visualizando o conjunto

O  dia  é  excelente  para  procurar  os
amigos. Você terá um desejo enorme de
incluir-se em algo maior que si mesmo,
de participar em atividades de grupo e
conscientizações coletivas. Hoje estará
em condições de trabalhar em harmonia
com todos porque verá que seu próprio
benefício   decorre   do   benefício   do

grupo. o período favorece também re-
flexões sobre sua vida, suas metas e ob-
jetivos. É provável que seu idealismo
aumente  com  este  trânsito,  mas,  ao
invés de presumir cegamente que tudo
deve correr às mil maravilhas, procure
fazer uma revisão geral de seus planos
para o futuro, a fim de promover as me-
lhores condições para realizar seus ide-
ais. Além disso, tente visualizar todas
as áreas de sua vida num só quadro, de
modo a compreendê-la como um todo.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Objetivos claros" (5.1.11) 
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Quarta 5 jan. 2011

dez. 2010 jan. 2011 fev. 2011

«

CoT06:07 EqT15:23 BnJ12:33

BH 8  22:57 BqT05:56 Bvdcj17:45

Bk21:38

Objetivos claros

Válido durante várias semanas : Hoje é
um dia bom para executar os planos que
traçou,  tomar  decisões  e  comunicar
assuntos    importantes.    Você    saberá
quais são seus objetivos e irá mostrar
que   está   seguro   a   respeito   deles.
Contudo,    há    um    certo    problema:
embora  possa  ouvir  as  idéias  alheias,
talvez não as perceba adequadamente.
Não basta ficar brincando mentalmente
com  idéias  novas,  é  preciso  deixá-las
atuar sobre seu modo de pensar. Não se
envolva tanto com sua própria esperteza
a  ponto  de  não  ver  a  dos  outros.  Se

estiver  atento  aos  riscos,  poderá  não
apenas  fazer  como  também  promover
um excelente trabalho durante este trân-
sito. Contanto que escolha parâmetros
práticos e veja as necessidades alheias
tão  claramente  quanto  as  suas,  seu
modo de pensar será bastante eficaz.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Quinta 6 jan. 2011
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Bom para não fazer nada

Embora normalmente este seja um trân-
sito agradável, sob certos aspectos pode
ser   um   período   de   prova   para   os
relacionamentos   e   suas   bases.   Essa
prova pode consistir em situações que
testarão  sua  capacidade  de  manter  a
própria    individualidade    dentro    dos
relacionamentos. Este transito traz uma

maior     tendência     aos     acordos     e
concessões que à defesa de direitos e
convicções próprias. Você está sujeito a
que tirem vantagem de sua momentânea
disposição pacífica, o que não implica
num  risco  tão  grave,  mas  deve  ser
levado em consideração ao tratar com
terceiros   hoje.   No   momento   suas
energias estão em baixa, não a ponto de
fazê-lo sentir-se doente, mas a ponto de
deixá-lo   preguiçoso.   Seus   trabalhos
podem não sair bem feitos porque sua
atenção não estará neles.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Objetivos claros" (5.1.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 8 

Sexta 7 jan. 2011

Ou
10

No De Ja
11

Fe Mr Ab Mi Jn Jl Ag Se Ou No De 
«

NnD BpE09:11 BH 9  19:42
BpC23:32 Di18:00

Aceitando seus desejos ***

Válido durante muitos meses : Durante
esse período você deseja aproveitar a
vida, comprar algo bem bonito, divertir-
se e ter experiências sexuais gratifican-
tes.   Por   outro   lado,   possivelmente
sentirá  medo  de  revelar  muito  de  si
mesmo fazendo essas coisas. É como se
gostasse  de  uma  bela  roupa  e  tivesse
medo de que ela não servisse para você.
Talvez  deseje  viver  integralmente  o
lado  bom  da  vida,  mas  por  alguma
razão  envergonha-se  de  mostrar  que
também  gosta  de  prazeres.  Há  agora

uma  chance  real  de  ter  experiências
físicas  gratificantes,  mas  talvez  ache
que não deva mostrar sua intimidade,
permanecendo na retaguarda.

Dessa   forma,   muito   provavelmente
evitará se expor a esse tipo de tensão.
Talvez  entregue-se  ao  objeto  de  seus
desejos, mas apenas pela metade, usu-
fruindo  somente  parte  da  gratificação
que   poderia   obter   e   que   realmente

almejava.   Agindo   assim,   terminará
descontente consigo mesmo e vulnerá-
vel,   esperando   apenas   que   alguém
mencione  esse  descontentamento  para
que  se  retire  no  ambiente,  profunda-
mente magoado.

Esse  trânsito  sinaliza  quais  são  essas
dificuldades - aceitar normalmente seus
desejos,  envolvendo-se  totalmente  em
alguma  experiência  que  o  leve  a  en-
tregar-se   sem   reservas.   Certamente,
você sabe que isso tem muito a ver com
seus sentimentos de insegurança. Todos
nós passamos por esse tipo de experiên-
cia  que  causa  ferimentos  profundos,
geralmente      inesquecíveis,      mesmo
quando  são  encobertos  ou  deslocados
por outras coisas no futuro.

Para realizar certos desejos você deve
superar primeiramente o medo de sentir
dor daquela mágoa antiga e afastar o
receio de ser ferido outra vez. Para isso,
é preciso saber exatamente que tipo de
experiências    você    costuma    evitar.
Então, deverá conscientizar-se de que é
capaz de compartilhar essas experiênci-
as    com    alguém    que    lhe    pareça
simpático e compreensivo e que não irá
feri-lo novamente.
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Sábado 8 jan. 2011
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Muita energia

Seu nível de energia estará alto, talvez
até demais se não tomar cuidado. Esteja
atento  a  indícios  de  impaciência  ou
irritabilidade diante das pessoas quando
as   coisas   não   correrem   exatamente
como o planejado. Imponha-se apenas
quando  for  necessário  e  não  simples-
mente   quando   tiver   vontade.   Além
disso, evite discutir à toa com os outros.
Procure precaver-se especialmente con-
tra conflitos com autoridades. Faça suas
queixas se forem legítimas, mas saiba
que  deve  esperar  reações  um  tanto
hostis ou contrárias Além disso, cuide
para que o tom em que fala não con-

tribua para agravar essa hostilidade. O
que vai lhe acontecer hoje será função
das energias que exteriorizar. Exercite-
se para dar vazão ao excesso de energia.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Domingo 9 jan. 2011

dez. 2010 jan. 2011 fev. 2011

«

CnC14:28 AoE03:26 BmG04:36

BnI09:04 BoN10:28 BpQ04:27

BpA10:22 BpF11:29 BnB03:59

B`15:48

Argumentando com flexibili-
dade

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito favorece tanto a lembrança e a
revisão do passado como o planejamen-
to  do  futuro.  Contudo,  será  melhor
procurar  companhia  pois  este  trânsito
beneficia  mais  a  interação  entre  as
pessoas que a cogitação solitária. Hoje
você  poderá  lançar  suas  idéias  para
saber   o   que   as   pessoas   pensam   a
respeito.  Esse  retorno  pode  ser  muito
proveitoso  no  sentido  de  ajudá-lo  a
fazer ajustes em seu raciocínio. Não se
envolva tanto com suas próprias idéias
a ponto de achar que deve defender sua
opinião   com   a   própria   vida.   Isso

inviabilizaria  a  flexibilidade  que  você
tanto precisa agora. Mesmo que hoje se
envolva com alguém numa discussão,
procure encarar a situação como uma
prova  para  suas  idéias  e  não  tenha
receio de mudar seu modo de pensar.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 10 

Segunda 10 jan. 2011

6
Qi

7
Sx

8
Sb

9
Dm 

10
Sg

11
Tr

12
Qa

13
Qi

14
Sx

15
Sb

16
Dm 

17
Sg

18
Tr

19
Qa

20
Qi

EnJ02:30 BmT04:17 BoC11:49

BH 10  04:17 BpJ11:18 Bvdcl16:42

Ba20:54

Oposição acirrada **

Você  lutará  para  progredir  e  estará
preparado  para  trabalhar  com  afinco.
Este    trânsito    pode    representar    a
culminância de esforços bem sucedidos
ou um momento em que a oposição se
acirra tanto que o obrigará a render-se.

Se tiver vontade de controlar os outros,
tome muito cuidado. No fim, correrá o
risco de bater-se contra todos que tentar
controlar.   Entretanto,   suas   energias
estarão  em  alta  durante  este  trânsito.
Você deverá expressá-las promovendo
mudanças criativas e positivas em sua
vida. Caso tente reprimir essas energias
inteiramente, maior será a probabilida-
de de vir a desentender-se com alguém.
Evite as situações de risco, como locais
perigosos e coisas parecidas.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Argumentando com flexibilidade" (9.1.11) 

Terça 11 jan. 2011

dez. 2010 jan. 2011 fev. 2011

«

CpD BoQ17:04 BoA23:00

BqN23:06

Falando com meiguice

Válido durante várias semanas : O dia
hoje poderá ser tão agradável, ao ponto
de   o   predispor   a   agir   positiva   e
amigavelmente  com  relação  a  todos.
Além disso, você está em sintonia com
seus sentimentos e será diplomático e
sensível em seus contatos. O período é
bom para travar novas amizades, já que
estará projetando o lado mais agradável
de sua personalidade. Se você gosta de
usar palavras meigas e carinhosas, este
é  o  tempo  indicado.  Não  perca  esta

oportunidade  para  falar  de  amor  ou
demonstrar sua amizade, já que hoje lhe
será  mais  fácil  tocar  nesses  assuntos
que  habitualmente.  Se  você  se  sente
tímido ou acanhado demais para fazê-
lo, agora isso não será problema. Sua
maneira  de  abordar  a  vida  será,  de
modo    geral,    leve    e    descontraída.
Procure aproveitar este dia ao máximo.
Contudo,  talvez  lhe  seja  difícil  tratar
agora   de   qualquer   coisa   que   exija
seriedade.
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Quarta 12 jan. 2011
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Progresso favorecido

Hoje sua atenção estará concentrada em
progredir. Você se sentirá forte, cheio
de  vigor  e  segurança.  Seu  relaciona-
mento com os superiores será tão bom
que  eles  podem  conceder-lhe  favores.
Contudo, você não se sentirá dependen-
te de ninguém nem tampouco carente
de  reconhecimento.  Ao  invés  disso,
estará satisfeito por ter uma convicção
interior daquilo que é capaz de realizar.
Além de ter uma boa compreensão de si
mesmo,  a  tranqüilidade  que  normal-
mente   acompanha   este   trânsito   lhe
permitirá fazer planos com uma cabeça
fria.   Sua   vida   pessoal   e   familiar
também se beneficiarão com este trân-
sito, pois sua força pessoal estará aliada
a  um  senso  de  responsabilidade  e  à
certeza  de  que  não  precisa  tirar  nada
das  pessoas  queridas  para  avançar  na

vida.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Falando com meiguice" (11.1.11) 

Quinta 13 jan. 2011

dez. 2010 jan. 2011 fev. 2011

DH 6  03:04 BmO18:54 BH 11  03:12
BpD05:38 BqC00:14 Bvdca08:17

Bb09:07 Cj16:55

Acordos tácitos

Válido durante várias semanas : Você
descobrirá ser necessário subordinar seu
desejo  de  diversão  às  exigências  do
presente.  Nos  relacionamentos,  talvez
seja  impossível  contornar  problemas
que  não  resolveu  antes.  Esse  tipo  de
problema  às  vezes  surge  quando  os
acordos  tácitos  não  são  muito  claros
para as partes envolvidas. Esta será uma
boa hora para discutir tais acordos mais
abertamente. O trânsito favorece todas
as questões relativas a seu trabalho ou
profissão.  Enquanto  ele  durar,  você
deve   gozar   de   boas   relações   com
superiores    e    subordinados.    Estará
disposto  a  trabalhar  em  conjunto  e  a
resolver   quaisquer   dificuldades   que

possam    ocorrer.    Talvez    seja    sur-
preendido por favores financeiros ou de
outra   espécie,   vindos   de   seu   em-
pregador.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Assumindo a liberdade

Influência fraca e transitória: Esse trân-
sito estimula desejos de maior liberdade
pessoal, fazendo-o agir livre e descon-
traidamente. Aos olhos dos outros isso
pode dar a impressão de um comporta-
mento  bastante  irresponsável.  Quanto
mais as pessoas tentarem lhe controlar,

mais   resistência   você   oferecerá.   O
mesmo se aplica aos relacionamentos.
Se sua parceira agir possessivamente ou
limitar sua liberdade, enfrentará muita
resistência de sua parte, podendo surgir
discussões  sobre  o  que  você  entende
por liberdade Em outro nível, esse trân-
sito   pode   manifestar-se   como   uma
perturbação espiritual levando-o a ques-
tionar   seus   objetivos   e   aspirações
fundamentais. Na verdade, esse é um
bom  momento  para  analisar  sua  vida
por esse ângulo. O que aprender agora
sobre você será muito importante.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Sábado 15 jan. 2011
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Sentimentalismo

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante  o  dia  esse  é  um  período  de
situações  agradáveis.  Você  apreciará
encontrar-se com muita gente e engajar-
se em contatos sociais. A maioria das
pessoas sob a influência desse trânsito

torna-se mais atenciosa em relação aos
entes  queridos,  desejando  fortemente
protegê-los.     É     recomendável     ter
cuidado   para   não   se   tornar   muito
possessivo ou tentar limitar a liberdade
dos   outros.   Se   agir   dessa   maneira,
experimentará os efeitos negativos do
trânsito e poderá ter problemas com as
pessoas  mais  íntimas.  É  possível  que
esteja muito sentimental hoje, haja vista
que essa influência astrológica tende a
despertar    lembranças    do    passado
levando-o  a  apegar-se  demais  a  elas.
Esteja  atento  para  evitar  excessos  de
bebidas e alimentos. A disciplina não é
o ponto forte desse trânsito.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Domingo 16 jan. 2011
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Encontros marcantes

Este  trânsito  sugere  contatos  bastante
marcantes    com    pessoas    e    circun-
stâncias.  Através  deles  se  revelarão
aspectos de sua vida que você não com-
preende    ou    prefere    ignorar.    Isso
significa que você pode envolver-se em
lutas  pelo  poder,  principalmente  com
pessoas revestidas de autoridade, diante
das quais será obrigado a defender suas
posições.  Por  outro  lado,  deve  evitar
vangloriar-se  e  ser  dominador,  pois
essas  atitudes  apenas  lhe  trarão  con-
flitos   em   que   provavelmente   sairá

perdendo de um jeito ou outro. Tenha
cuidado  com  situações  onde  impera
força ou violência. Evite locais com alta
taxa de criminalidade ou se precavenha
caso tenha de frequentá-los. Às vezes,
sem  querer  e  sem  saber  porque,  as
pessoas  atraem  situações  de  violência
para suas vidas.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Segunda 17 jan. 2011
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Reavaliação radical

Hoje é provável que tenha dificuldades
ao relacionar-se, já que se sentirá frio e
reservado mesmo para com aqueles a
quem  ama.  O  problema  é  que  você
passará o dia reavaliando o que vem ga-
nhando com os relacionamentos e o que
tem investido neles. Estará muito con-
sciente  de  si  próprio  enquanto  uma
pessoa à parte e até isolado, percebendo
que ninguém pode sentir o que se passa

no seu interior. Obviamente, isso pode
acarretar   solidão   e   depressão,   mas
também   pode   conduzir   a   uma   re-
avaliação radical de sua vida e a uma
sóbria consideração de si como um ser
humano que se relaciona a outros seres
humanos. Será necessário abandonar as
ilusões que permeiam até os melhores
relacionamentos  para  descobrir  o  que
realmente existe neles.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Terça 18 jan. 2011

dez. 2010 jan. 2011 fev. 2011

EH 8  BmQ18:11 BH 1  18:11
BpG18:19 BqO09:36 BqB17:48

BmA23:12 BqI22:06 Bd00:59

Transformação *

Válido durante várias semanas : Nesse
período   as   pulsações   de   seu   ego
promoverão um confronto que acabará
impondo  alguma  espécie  de  mudança
em sua vida. Isso poderá ocorrer através
de   um   encontro   com   alguém   cujo
impacto sobre você o faça mudar. Pode
ser  que  haja  um  conflito  aberto  com
essa pessoa ou que ela passe a exercer
influência sobre você. No casamento ou
relação amorosa, é possível que ambos
discordem quanto à administração dos
recursos havidos conjuntamente. É bem
provável   que   venham   a   gastar   tais
recursos  de  forma  inconsequente  ou
dissipadora.   O   somatório   de   suas

experiências ao longo deste período o
levará a transformar de alguma forma
sua maneira de se afirmar no mundo.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 

Quarta 19 jan. 2011
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Aconchego

Este  trânsito  estimulará  seu  romantis-
mo, a ponto inclusive de torná-lo um
pouco irrealista ao lidar com as pessoas
queridas.  Isso  em  geral  não  é  grave,
pois   não   costuma   passar   de   uma
tendência  ao  aconchego  e  devaneios
românticos.   O   devaneio,   não   deve

trazer problemas enquanto não interferir
com suas obrigações. Na verdade, esta
influência     tem     mais     chance     de
manifestar-se sob a forma de inspiração
artística. Caso seja um artista, poderá
ter  muita  criatividade.  Nos  relaciona-
mentos,  você  deve  ter  cuidado,  pois
poderá  esperar  que  sua  amada  aja  de
acordo  com  um  ideal  romantizado  e
impossível,    acima    do    alcance    de
qualquer pessoa. Na maioria dos casos,
este trânsito constitui mais um estado
de espírito passageiro que um verdadei-
ro problema.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Quinta 20 jan. 2011

13
Qi

14
Sx

15
Sb

16
Dm 

17
Sg

18
Tr

19
Qa

20
Qi

21
Sx

22
Sb

23
Dm 

24
Sg

25
Tr

26
Qa

27
Qi

DnN03:08 BoO11:57 BH 2  04:54
>29°27d02:52

>Lua cheia 

Ak15:49 Bvdcd02:56

Be03:46

Manobras evasivas

Durante  este  período,  é  bem  possível
que você se esconda para evitar lidar
com a tensão entre seus desejos e suas
ansiedades.  Ou  talvez  ceda  a  esses
desejos,   porém   não   inteiramente   e,
assim,  no  fim  acabe  conseguindo  as
coisas  pela  metade,  embora  isso  não
seja  o  que  você  de  fato  queria.  Este
momento   pode   mostrar-lhe   que   a
origem  de  suas  dificuldades  está  em
reconhecer  seus  desejos  e  entregar-se
de corpo e alma a certas experiências.
Você talvez chegue à conclusão de que
isso tem a ver com uma insegurança ou
sensação de inadequação sua. Por isso,
você deveria tentar descobrir quais as
experiências que procura evitar: desse
modo,  poderia  fazer  um  esforço  con-

sciente para discuti-las com alguém que
tenha compreensão e empatia e não o
magoe de novo.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 

Sexta 21 jan. 2011
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Relacionamento franco

No momento, você deseja estimular sua
mente   através   do   contato   com   as
pessoas.  Contanto  que  não  se  tornem
demasiado     cáusticas,     apreciará     a
argúcia das réplicas. Além disso, talvez
se incline a consultar alguém para saber
sua   opinião   quanto   a   determinado
assunto. Este é um bom período para
consultar     especialistas:     advogados,
médicos, psicólogos e peritos de outras
áreas.  Também  é  bom  para  negociar
acordos  comerciais  e  contratuais.  Sua
mente estará aberta e clara, e você será
atraído   por   pessoas   com   a   mesma
característica.        Isso        possibilitará
relacionar-se  sem  segredos  nem  mal-
entendidos. Aproveite o dia para abrir o
coração e liberar tensões que possa ter
guardado recentemente.

longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (veja 7.1.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Sábado 22 jan. 2011
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Mudanças criativas **

Durante    este    trânsito    as    pessoas
investidas  de  autoridade,  parentes  e
amigos,  serão  prováveis  alvos  de  sua
revolta  se  sentir  necessidade  de  se
rebelar.    Você    estará    muito    mais
suscetível à irritação que de hábito, já
que  interpretará  qualquer  coisa  como
uma  ameaça  a  seu  ego.  Sentirá  que,
acima de tudo, precisa afirmar seu ego a
seu  próprio  modo.  E,  se  não  estiver
consciente da necessidade de mudanças
criativas em sua vida, talvez reaja com
explosões.  Entretanto,  pode  ser  que
essas  "explosões"  sejam  um  sinal  de
que precisa se libertar de algo, embora

o que isso seja possa não estar tão claro.
A  ocorrência  de  acidentes  pode  ser
indício de frustração de energias do ego
transmutadas em forças destrutivas.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 

Domingo 23 jan. 2011
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Turbulências e dificuldades

Normalmente  este  trânsito  melhora  o
fluxo da comunicação das idéias entre
você   e   as   pessoas.   Entretanto,   ele
também    pode    representar    conflitos
sérios, sejam eles de personalidades ou
de vontades, expressos verbalmente ou
não.  Se  não  estiver  atento  à  maneira
como fala e age, encontrará turbulênci-
as e dificuldades. Talvez sinta urgência
em   transmitir   alguma   mensagem,   e
experimente    certa    dificuldade    para
aguardar  a  oportunidade  certa  de  ex-
pressar-se. Ao dizer o que quer, poderá
encontrar uma violenta resistência das
pessoas.   Talvez   seja   preciso   fazer
concessões, mas isso não será nada fácil
sem o auxílio de uma terceira pessoa na
discussão. Esteja atento à neutralidade
dessa terceira pessoa e certifique-se de

que você e seu adversário concordam
nesse ponto.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Segunda 24 jan. 2011
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Um padrão genérico

Hoje  sua  atenção  se  voltará  para  as
questões maiores que há na sua vida,
levando-o a pensar mais em seus planos
genéricos para o futuro. Seus desejos e
esperanças  terão  grande  importância,
pois    as    questões    rotineiras    não
conseguirão evitar que pense em coisas
mais substanciais. Você não se satisfará
cumprindo simplesmente as exigências
do dia-a-dia e desejará compreender a
maneira  como  elas  se  encaixam  num
padrão mais abrangente. Perceber clara-
mente  o  que  você  quer  da  vida  o

ajudará muito no trato com as pessoas.
Estão  favorecidos  todos  os  tipos  de
transações comerciais, discussões con-
tratuais e os trâmites legais. Tudo isso
se deve à auto-compreensão que você
demonstra hoje e uma certa generosida-
de nos sentimentos para com os outros.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 

Terça 25 jan. 2011
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Esperando o inesperado

Este trânsito é de certa forma um pouco
conturbado.  Enquanto  ele  durar,  você
estará     sujeito     a     aborrecimentos
inesperados ou a comportamentos que
aborreçam a terceiros. Sob esta influ-
ência, é bem provável que você não se
atenha a sua rotina normal como nos
demais dias. As perturbações podem ir
desde problemas com seu carro a dis-
cussões súbitas e até uma separação. A
questão é que hoje você deve esperar o

inesperado.  Você  lutará  para  romper
com  a  rotina  cotidiana.  Será  melhor
fazer isso intencionalmente que esperar
que   aconteça   por   si.   Deixe   que   o
espírito  inquieto  que  há  em  você  se
manifeste.   Você   precisa   respirar   ar
novo! É bem possível que acabe desco-
brindo um aspecto valioso de si mesmo
que  nem  imaginava  existir,  simples-
mente porque tinha receio de externá-
lo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
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Quarta 26 jan. 2011

dez. 2010 jan. 2011 fev. 2011

CH 7  BnO16:18 BH 5  02:40
BqD04:45 BpC00:07 ?h18:27
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Interação positiva

Válido durante vários dias : Esta é uma
boa oportunidade para esclarecer uma
questão pendente a alguém com quem
mantém contato muito próximo no dia-
a-dia,  talvez  sua  companheira  ou  um
sócio.    Também    é    favorável    para
consultar especialistas em assuntos que
lhe interessam. Hoje você deve evitar
raciocinar e fazer planos sozinho, pois
precisa da opinião e das reações de uma
outra pessoa a suas idéias e posiciona-
mentos, a fim de obter uma perspectiva
mais  nítida  daquilo  que  você  mesmo
pensa. Além disso, ao ouvir o que o ou-
tro pensa, você também o ajuda a ver as
coisas com mais clareza. Juntos, ambos
poderão  realizar  muito  mais  do  que
cada um sozinho.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 

Quinta 27 jan. 2011
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Sensibilidade e irritação

Este pode ser período bem difícil. Você
tenderá    a    mostrar-se    sensível    e
irritadiço  e  a  tomar  qualquer  coisa
como  desafio.  Deixará  isso  tão  claro
para   todos   que   as   pessoas   podem
começar a "pisar em ovos" quando você

estiver   por   perto,   com   medo   de
aborrecê-lo. Qualquer um que cruze seu
caminho vai levar uma bronca na certa.
A pior maneira de lidar com esta influ-
ência - mas é a que você mais provavel-
mente vai adotar - é identificar com seu
próprio ego tudo que pensa e faz. Isso o
fará  agir  como  se  sua  própria  vida
estivesse  ameaçada,  o  que  certamente
não é o caso. Se tiver de brigar por suas
convicções,  este  trânsito  pode  ser  o
gatilho,  mas  não  crie  bichos-de-sete-
cabeças onde não existem.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 
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Um dia ambíguo

Para a maioria das pessoas, este é um
bom trânsito, uma época em que se quer
estar com alguém e manifestar o pró-
prio  amor.  Para  os  que  amam,  este
costuma  ser  um  período  muito  bom.
Você terá a forte impressão de não ser
uma   pessoa   completa   estando   só,
precisando   de   alguém   que   o   faça
inteiro.  Isso  não  decorre  de  nenhuma
insegurança pessoal, mas de uma real
necessidade de dar e receber amor. En-
tretanto, para certas pessoas, este trân-

sito pode ter um efeito negativo, quase
o  oposto  do  que  foi  descrito  acima.
Nesse caso, você se veria tão envolvido
consigo   mesmo   a   ponto   de   não
conseguir relacionar-se com os demais.
Ou poderia exigir mais amor do que se
dispõe   a   dar.   Porém,   para   que   tal
aconteça, é preciso que sua natureza já
apresente alguma predisposição.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Aceitando seus desejos" (7.1.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 

Sábado 29 jan. 2011
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Cuidando do trivial

Este é um bom dia para comunicar-se,
escrever cartas ou fazer planos para sua
carreira  ou  vida  doméstica.  Há  certa
tendência    a    passar    muito    tempo
pensando, e as pessoas talvez o vejam
como alguém de muitos planos e pouca
ação.  Entretanto,  a  hora  agora  é  de
planejar  e  não  de  agir.  Sua  mente

deverá estar bem clara hoje, permitin-
do-lhe  um  contato  inédito  com  seus
sentimentos    e    emoções,    inclusive
aspectos de si mesmo que normalmente
esconde  por  não  poder  expressá-los
com  clareza.  Por  isso,  os  planos  que
estabelecer hoje estarão de acordo com
seus  verdadeiros  desejos  íntimos.  No
trabalho,  este  será  um  bom  momento
para dar baixa na papelada e cuidar dos
aspectos   mais   triviais.   Sua   atenção
aguçada aos detalhes, o ajudará a sair-
se bem de qualquer tarefa minuciosa.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
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Domingo 30 jan. 2011

20
Qi

21
Sx

22
Sb

23
Dm 

24
Sg

25
Tr

26
Qa

27
Qi

28
Sx

29
Sb

30
Dm 

31
Sg

1
Tr

2
Qa

3
Qi

BoT04:15 BnC11:11 BpD16:16

Bvdci15:40 Bj19:34

Mudanças de humor

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã   esta   é   uma   fase   de   rápidas
mudanças de humor que podem influ-
enciar   a   percepção   de   suas   metas,
especialmente se elas foram estabeleci-
das sem levar em conta suas necessida-
des pessoais. Caso seus objetivos sejam
puramente    profissionais    ou    exijam
muito de sua vida doméstica e pessoal,
esse período pode ser bastante difícil.
Você poderá sentir-se insatisfeito com

tudo, ou achar que está faltando algo,
embora   esteja   conseguindo   realizar
muitas  coisas.  Esse  trânsito  às  vezes
aumenta as tensões domésticas. Se essa
área de sua vida vai bem, deverá ser
capaz de obter influências positivas na
profissão e nos negócios. Nesse caso,
suas   ações   profissionais   e   pessoais
serão gratificantes.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 

Segunda 31 jan. 2011
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Consequências emocionais

O período favorece a comunicação no
amor e nos relacionamentos. O trânsito
não   influi   no   sentido   de   tornar   a

comunicação boa ou ruim, mas no de
garantir que ela aconteça. Você refletirá
sobre suas amizades, romances e outros
tipos de relacionamentos e desejará dis-
cuti-los. O período é bom para colocar a
parceira  a  par  de  quaisquer  possíveis
problemas.   Você   terá   condições   de
minimizar os atritos, pois estará calmo,
racional e imparcial. O lado racional de
sua  personalidade  não  lhe  permitirá
levar as questões emocionais muito a
sério. O trânsito favorece as conversas e
trocas intelectuais, sem levar em conta
consequências      emocionais.      Esteja
atento ao que vai dizer sobre os amigos
e entes queridos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Acordos tácitos" (13.1.11) 
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Terça 1º fev. 2011
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Muita energia **

Hoje  você  está  cheio  de  energia  e
sentindo-se mais independente dos ou-
tros.    É    um    bom    momento    para
conversar    sobre    seus    desejos    e
sentimentos.  Se  estiver  vivendo  um
relacionamento firme, é tempo de falar
com    sua    parceira    sobre    aquelas
necessidades que, por alguma razão ob-
scura, você não gosta de mencionar. O
trânsito está a seu favor e não há perigo
de   ser   mal   entendido.   Se   tiver   a
coragem para dar esse passo, verá que
encontrará  muita  compreensão  e  ne-
nhuma rejeição. O momento também é

bom para facilitar todos os tratamentos
terapêuticos  e  ajudá-lo  a  vencer  os
desafios físicos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 

Quarta 2 fev. 2011
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Visando o futuro **

Este período pode ser repleto de energia
e  atividades  bem  sucedidas,  contanto
que aja com prudência. Talvez se deixe
contagiar pelo otimismo, achando que
tudo que tocar hoje se transformará em
ouro. É possível que sim, mas não será
por sorte. Será devido ao planejamento
e à previdência. Você agirá visando o
futuro,  pois  estará  mais  preocupado
com o que pode ser feito do que com o
estado atual das coisas. Por conseguin-
te,  o  trânsito  será  bom  para  detalhar
novos projetos, porém evite superar-se
indo além de seus recursos, o que aliás
é mais uma tentação deste período. A
outra está no prazer de correr riscos que

podem causar acidentes, portanto tome
cuidado. Você não estará com azar, mas
apenas um tanto impulsivo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 
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Quinta 3 fev. 2011
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<Lua nova 

Dia de sorte

Este é um trânsito agradável, benéfico
para todos os relacionamentos, mas é
possível  que  não  se  sinta  particular-
mente ativo. Hoje você esta tendendo a
atrair circunstâncias, pessoas ou objetos
que podem ser úteis no futuro. Trata-se
de  um  trânsito  que  espontaneamente
traz "sorte". As aspas são para lembrar
que  o  mais  importante  não  é  tanto  a
sorte em si, mas a atitude e a disposição
para deixar a vida correr sem resistên-
cia. Muitas coisas deixam de acontecer
na vida das pessoas simplesmente por
estarem tensas demais. Há ocasiões em
que, por causa da tensão, a gente in-

conscientemente   afasta   uma   pessoa
potencialmente   útil   ou   perde   boas
oportunidades  por  excesso  de  cautela
ou por simples falta de atenção. Este
trânsito ajuda a evitar estados de con-
sciência negativos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Acordos tácitos" (13.1.11) 

Sexta 4 fev. 2011

jan. 2011 fev. 2011 mar. 2011
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Olhando para si mesmo

Válido   durante   vários   dias   :   Neste
período será bom olhar para dentro e
refletir acerca das verdades psicologica-
mente profundas que traz em si. Este
trânsito  geralmente  traz  conversas  e
contatos    intelectuais    que    exercem
profunda influência sobre a mente das
pessoas,      fazendo-as      mergulharem
profundamente    em    si    mesmas    e
provocando mudanças em seus pontos
de  vista  ou  modos  de  pensar.  Esse
período facilita o raciocínio profundo,
inclusive  sobre  a  própria  morte  e  a
perda de de entes queridos. Refletir de
vez   em   quando   sobre   isso,   poderá
ajudá-lo a colocar sua vida dentro de
uma  perspectiva  mais  realista.  Porém
não  deixe  que  pensamentos  sobre  a
morte o afastem da realidade do aqui e
agora.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Interação positiva" (26.1.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
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Sentimentos em ação

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia seus humores e emoções
estão  bastante  fortes  hoje.  Se  prestar
atenção verá que seu estado emocional
afetará as pessoas em todos os contatos
que fizer nesse período. Isso tanto pode
ser   bom   como   mal,   entretanto,   o
aumento  de  sua  autoconsciência  será

muito benéfico. Esse trânsito dificulta a
aceitação do ponto de vista dos outros,
valorizando apenas a sua opinião. Nos
relacionamentos   coletivos,   há   certo
perigo de achar que seus interesses são
opostos aos desejos dos outros, criando
assim um grande potencial de discórdia.
Aprenda hoje a desligar-se um pouco de
seus  próprios  valores  para  que  possa
observar  seus  sentimentos  em  ação,
caso   contrário,   não   será   capaz   de
avaliar o que está se passando sob seus
olhos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 

Domingo 6 fev. 2011
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Motivações muito pessoais

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia é possível que demonstre
hoje   muita   sensibilidade   diante   das
pessoas. Ou, talvez, deixe-se levar por
considerações subjetivas e pessoais de
tal forma que ninguém será capaz de
comunicar-se com você ou de entendê-
lo.  O  lado  positivo  desse  trânsito  o
capacita a perceber o espírito das coisas

e pessoas, de forma que poderá invocar
a seu favor as mais profundas emoções
dos outros. Em termos negativos, esse
trânsito pode fazê-lo correr léguas do
convívio com grupos ou afastar-se das
pessoas em geral. A mesma energia que
o faz perceber o que os outros sentem, o
faz  sentir-se  vulnerável  e  exposto.  O
raciocínio   e   situações   que   exigem
decisões   não   estão   favorecidas   no
momento.    Sua    mente    pode    estar
dominada por motivações pessoais não
lhe  permitindo  pensar  além  de  suas
necessidades psicológicas imediatas.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
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Segunda 7 fev. 2011
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Registrando novas idéias

Sua mente estará muito ativa hoje. Tão
fascinado   por   tudo   de   novo   que
ocorrerá a sua volta, você desejará mais
e mais. Essa necessidade de estímulo e
movimento poderá levá-lo a se entediar
um   pouco,   mesmo   sendo   flexível.
Mantendo-se  inflexível,  o  dia  poderá
representar um desafio a seus nervos,
sobrecarregando-os   com   surpresas   e
aborrecimentos. Pode ser que os planos
que tiver traçado para hoje não se con-
cretizem,  e  quanto  mais  você  confiar
em  condições  predeterminadas,  mais
irritante poderá ser o dia. O ritmo hoje
será rápido. Os pensamentos vão passar

por  sua  cabeça  a  tamanha  velocidade
que será difícil acompanhá-los. Registre
as novas idéias antes que elas desapare-
çam.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 

Terça 8 fev. 2011
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Tino e motivação **

Este  é  um  bom  período  para  iniciar
novos  projetos.  Eles  deverão  correr
bem,  pois  você  terá  não  apenas  tino
como também disposição para levá-los
a cabo. Você se sentirá mais fortemente
motivado   pelas   atividades   que   lhe
rendam bons créditos e nas quais possa
expressar-se     plenamente     enquanto
indivíduo. Como este trânsito costuma
aumentar a autoconfiança, se tiver de
fazer alguma apresentação, será capaz
de realizá-la com maior eficiência que

de   hábito.   Tudo   que   fizer   neste
momento contribuirá para aumentar sua
segurança e dar-lhe ímpeto e confiança
extras para o futuro, quando as coisas
talvez não sejam tão satisfatórias. A pi-
or coisa que pode fazer neste trânsito é
ficar parado, pois estará perdendo uma
boa oportunidade de provar a si mesmo
seu próprio valor.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
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Mudança no ritmo

Este será um bom dia para fazer coisas
diferentes.   Provavelmente   se   sentirá
entediado com a rotina e desejará fazer
algo   que   provoque   uma   mudança
inédita e estimuladora no ritmo diário.
Você  não  procurará  isto  apenas  nas
diversões  mas  também  nos  relaciona-
mentos.   É   provável   que   encontre
pessoas  bem  diferentes  daquelas  com
quem     normalmente     convive.     Os
romances  iniciados  sob  este  trânsito
costumam ser elétricos, emocionantes,
instáveis e curtos. De qualquer maneira,
não    é    provável    que    você    esteja
procurando  uma  relação  mais  estável,
pois   desejará   o   não   convencional.
Talvez   proponha   algo   inusitado   à
parceira, como por exemplo a liberdade

para amar outras pessoas. Este trânsito
também    influi    no    estabelecimento
repentino de relacionamentos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Acordos tácitos" (13.1.11) 

Quinta 10 fev. 2011
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Tempo de rejuvenescimento

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia é possível que esteja se
sentindo  muito  bem.  Seu  Eu  interior
está    funcionando    harmoniosamente
mantendo  afastados  conflitos  emocio-
nais  e  contendas.  Ao  mesmo  tempo,
hoje você está satisfeito com sua vida
como  ela  é,  desejando  ficar  em  casa
com parentes e amigos, cercado de ob-
jetos familiares. Seu estado de espírito
hoje   não   é   propício   a   aventuras,
desafios ou grandes mudanças. Agora
você   deve   restaurar   suas   forças   e
rejuvenecer-se  em  paz  e  quietude.  O
conforto físico ser-lhe-á especialmente

importante hoje, embora não precise ser
do tipo pródigo. O que você necessita
agora é de um ambiente confortável e
que  lhe  dê  apoio,  envolvendo-o  com
objetos  e  pessoas  que  lhe  transmitam
sentimentos de proteção.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
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Sexta 11 fev. 2011
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Problemas obscuros ***

Válido   durante   muitos   meses   :   É
possível que durante este trânsito haja
problemas       nos       relacionamentos,
principalmente     no     relacionamento
amoroso,  devido  a  uma  falta  de  re-
alismo  sua  ou  da  parceira.  É  comum
haver    desilusão    e    desapontamento
quando  a  cortina  do  romantismo  se

levanta e a verdade do relacionamento
se  evidencia.  Todos  nós  idealizamos
mais ou menos um novo amor, pois isso
faz parte da própria paixão. Porém este
trânsito indica a possibilidade de pro-
blemas devido a sua falta de disposição
para  aceitar  a  realidade  como  ela  é.
Você   estará   propenso   a   buscar   na
parceira  e  nos  relacionamentos  uma
fuga   das   atribulações   do   cotidiano,
como  se  eles  fossem  seu  passaporte
para um mágico mundo de fantasias e
belas ilusões. Infelizmente, porém, não
lhe resta alternativa a não ser escolher
um  ser  humano  para  parceira,  e  as
pessoas    que    conseguem    colocar-se

verdadeiramente à altura deste tipo de
sonho são raríssimas. Assim, você cria-
rá uma bela imagem em sua mente e
fingirá que uma determinada pessoa é
capaz de incorporá-la. E provavelmente
tentará   ir   adiante   com   essa   idéia,
mesmo  que  todos  vejam  -  inclusive
você, se abrir os olhos - que sua amada
não   é   como   você   fantasia.   Essa
constitui  uma  das  manifestações  mais
extremas deste trânsito e não é das mais
incomuns.

O trânsito poderá provocar também ou-
tros tipos de dificuldade nos relaciona-
mentos,  como  por  exemplo  obscuros
problemas  numa  relação  já  existente.
Talvez   você   enfrente   problemas   de
comunicação com a parceira ou um dos
dois faça alguma coisa às escondidas do
outro, abalando assim a confiança recí-
proca.

A maior utilidade deste trânsito será o
estímulo a sua imaginação criadora. Se
pensarmos   bem,   veremos   que   toda
ilusão  ou  desilusão  é  na  verdade  um
mau  uso  da  imaginação  criadora  ou
uma  confusão  entre  imaginação  e  re-
alidade.   Se   conseguir   manter   uma
afastada da outra, poderá beneficiar-se
muito deste trânsito, principalmente se
tiver  aptidão  artística.  Esta  influência
aumenta  a  criatividade,  podendo  in-
clusive   tornar   seus   relacionamentos
mais interessantes se não esquecer da
verdadeira natureza deles.
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Grandes planos

Você   estará   pensando   em   grandes
planos e objetivos de longo prazo bem
como irá analisar os que já possui. A
vantagem que tem agora é uma visão
panorâmica  e  a  capacidade  de  pensar

em  termos  grandes.  Você  está  mais
propenso a ter pensamentos abstratos,
mas   sua   previdência   e   ponderação
tornam  esta  época  favorável  às  tran-
sações comerciais. Este trânsito possui
um lado negativo que é muito fácil de
enxergar, mas que pode ser destrutivo
se não estiver atento. Você estará ne-
gligente com os detalhes e tendendo a
desconsiderar quaisquer elementos que
não se enquadrarem fielmente dentro de
sua visão grandiosa. Além disso, há o
risco  de  adotar  um  tom  arrogante  e
presunçoso  na  comunicação  com  as
pessoas,  que  pode  afastá-las  e  criar
resistência.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
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Compartilhando o dia

O  trânsito  é  extremamente  favorável
aos    relacionamentos    íntimos    e    a
contatos de toda sorte. Hoje tudo deve
correr bem no casamento e nas relações
amorosas, com você e seu par demons-
trando muito afeto um ao outro. Se por
acaso  houver  algum  problema  entre
vocês,  aproveite  para  resolvê-lo,  pois
nenhum  dos  dois  estará  disposto  a
brigas.  Por  outro  lado,  o  período  é
excelente  para  causar  boa  impressão
nas  pessoas  recém  conhecidas.  Caso
esteja  numa  sociedade  em  que  a  paz
seja um fator importante para o sucesso,
o dia será excelente. Todas as pessoas
que normalmente são difíceis de lidar,
hoje estarão bem acessíveis. O período
não é bom para ficar só. O dia não lhe

parecerá pleno se não o partilhar com
alguém.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Acordos tácitos" (13.1.11) 
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Genuíno interesse

Hoje você poderá ampliar a compreen-
são não apenas de si mesmo e de seus
próprios objetivos, mas também dos ou-
tros   e   suas   respectivas   metas.   Sua
mente estará funcionando com bastante
clareza agora, permitindo-lhe transmitir
o  que  pensa.  Porém  você  não  estará
interessado unicamente em seus pontos
de vista: as opiniões dos outros também
atrairão  sua  atenção.  Você  tem  con-
sciência de que suas idéias e modo de
pensar  influenciam  as  pessoas  e  quer
saber até que ponto isso afeta os outros.
O período é bom para qualquer tipo de
estudo   e   aprendizagem.   Sua   mente
estará  ágil  e  receptiva,  e  você,  ávido
para  expandir  seu  conhecimento  em
todas as áreas que puder. Você desco-
brirá rapidamente que quanto mais co-

nhecer uma situação, mais capacidade
terá de resolver os problemas.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
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Época para relaxar

Este trânsito pode tornar sua vida ainda
mais agradável em termos de diversões,
relações   amenas,   atração   sexual   e
amizades. Os problemas deste período
são  o  excesso  de  autocomplacência  a
falta de autodisciplina e de disposição
para   o   trabalho.   O   período   não   é
propício a atividades que exijam muito
de você nem a situações que demandem
uma   atitude   mais   enérgica,   pois   é
provável que esteja com preguiça. Se
não  for  obrigado  a  atingir  nenhuma

meta,  esse  espírito  não  o  atrapalhará.
Na verdade, a época é boa para relaxar.
Porém esteja atento para não abusar da
comida ou bebida. Suas energias cria-
doras  estarão  sendo  estimuladas,  mas
talvez  lhe  falte  a  autodisciplina  que
permite transformar os sentimentos que
surgem   aleatoriamente   numa   forma
artística.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação" (18.1.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Troca justa

Você  se  sentirá  alegre  e  benevolente.
Estará em paz com o mundo e desejará
partilhar esse sentimento com todos. Os
amigos,  especialmente,  podem  ser  os
beneficiários  de  sua  generosidade,  da
mesma forma que você também pode
beneficiar-se da deles. Em qualquer dos
casos, o proveito será mútuo, pois tudo
que é feito durante este trânsito se torna
uma   troca   justa   a   longo   prazo.   O
período é financeiramente favorável a
todas as iniciativas, principalmente aos
investimentos exteriores, à medicina ou
direito.  Quaisquer  questões  legais  ao

longo deste trânsito serão decididas a
seu favor. Serão benéficas as amizades
ou romances iniciados sob este trânsito.
Tais relacionamentos trarão à tona suas
melhores    qualidades,    podendo    ser
descritos como relações de crescimento.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
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Movimentação **

O período é excelente para todo tipo de
trabalho    mental.    Você    estará    se
sentindo mentalmente alerta e capaz de
expor  seus  pontos  de  vista  de  uma
forma  compreensível  para  os  outros.
Concordem  ou  não  com  você,  pelo

menos todos respeitarão suas opiniões.
Nas  negociações  com  terceiros,  terá
condições de afirmar e fazer valer sua
posição, se tal for sua intenção. A época
é  propícia  a  trabalhos  predominante-
mente mentais, como escrever e traçar
planos. Você compreenderá de imediato
todas   as   situações   que   lhe   dizem
respeito   pessoalmente.   Você   estará
cheio    de    energia    e    desejoso    de
movimentação, o que torna este período
propício para viagens. Isso é ainda mais
indicado   no   caso   de   passeios   que
proporcionem  exercício  físico,  como
caminhar ou andar de bicicleta.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
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Novas experiências

Válido durante vários dias : Este é um
bom  momento  para  iniciar  cursos  e
estudos, pois você estará ávido por co-
nhecimentos    e    novas    experiências.
Você deseja ver a vida dentro de um
panorama  mais  amplo,  a  fim  de  ob-
servar   como   as   diversas   partes   se
encaixam  para  compor  o  todo.  Tudo
que vier de um mundo exterior ao seu
despertará      mais      atenção      agora.

Assuntos relativos ao estrangeiro, leis,
filosofia  ou  conhecimentos  avançados
em qualquer campo serão sua fonte de
interesse. É possível que tenha de tratar
com representantes da Lei, embora isso
não   signifique   necessariamente   uma
situação    indesejável.    O    momento
também é propício às viagens, porque
sua curiosidade o fará aproveitá-las ao
máximo,    principalmente    se    buscar
contato   com   estilos   de   vida   bem
diferentes do seu.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Olhando para si mesmo" (4.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Precisão e clareza

Este   é   um   excelente   período   para
planejar, analisar e comunicar-se. Seu
raciocínio  está  lúcido  e  preciso.  Este
trânsito   deverá   também   atiçar   sua
curiosidade em relação ao mundo que o
cerca   e   despertar-lhe   a   vontade   de
aprender coisas novas, seja estudando-
as    ou    conhecendo-as    diretamente.
Talvez  deseje  passar  o  dia  lendo  ou
visitando   um   museu,   exposição   ou
evento que lhe estimule a mente. Até
uma boa conversa entre amigos poderá
ser fonte de uma nova idéia que fará sua

mente "voar". O momento é bom para
esclarecer  questões  mais  complicadas,
embora sua prioridade esteja mais em
se comunicar que em vencer debates.
Sua  atitude  será  muito  mais  objetiva
que de hábito, fazendo-o interessar-se
apenas pelos fatos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Atração física

Este   trânsito   costuma   despertar   o
interesse pelo sexo oposto e intensificar
o lado físico dos relacionamentos sexu-
ais. Porém sua energia também poderá
provocar   atritos,   principalmente   se
houver tensões ocultas na relação. Se
esta  for  relativamente  sadia,  os  pro-
blemas  serão  mínimos  neste  período.
Mas se seu relacionamento estiver em
crise, é provável que surjam brigas e
discussões, decorrentes da repressão da
sexualidade. Se no momento não estiver
sexualmente  envolvido  com  ninguém,
provavelmente   se   sentirá   confuso   e
indiscriminadamente       atraído       por
alguém do sexo oposto. Contudo, este
não será o melhor período para iniciar
um  novo  relacionamento,  pois  estes

poderão  ser  baseados  unicamente  na
atração sexual.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
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Energia sexual **

Se você for obrigado a reprimir sua se-
xualidade    em    relações    puramente
platônicas, poderá mostrar-se irritável.
Isso pode ocorrer de maneira tão sutil
que você nem perceberá direito o que

está  acontecendo.  Se  não  puder  dar
vazão a seu desejo de fazer amor, você
pode ficar agressivo. Não há nada que
possa fazer a esse respeito, a não ser
ficar atento a isso e evitar levar seus
sentimentos  muito  a  sério.  Porém,  se
houver     alguma     possibilidade     de
relacionar-se sexualmente com alguém,
sinta-se  livre  para  tomar  a  iniciativa.
Quem  lidar  com  artes  ou  artesanato
também   poderá   expressar   a   energia
deste trânsito através de seu trabalho,
com mais precisão que de hábito.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
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Idéias e convicções *

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito pode representar uma época de
trabalho    intelectual    mais    intenso,
quando tentará transmitir sua experiên-
cia  e  visão  externa  para  as  pessoas.
Você afirmará e defenderá as idéias e
convicções que considera importantes.
Naturalmente isso é útil se tiver de in-

fluenciar   ou   impressionar   bem   as
pessoas, podendo ser arriscado se tentar
massacrar os outros com suas idéias e
opiniões.  Tente  evitar  identificar  seu
próprio   ego   com   aquilo   em   que
acredita. Quando há identificação entre
o ego e as idéias, acabamos defenden-
do-as como se elas fossem nosso pró-
prio corpo. O que deve fazer agora é
empregar   toda   a   sua   energia   na
expansão de sua própria mente. Procure
experiências   que   lhe   abram   novas
dimensões da realidade, ao invés de se
desgastar defendendo suas idéias.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
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Uma influência alegre

De um modo muito positivo, este trân-
sito  o  fará  pensar  bastante  a  respeito
dos     relacionamentos.     Você     fará
qualquer coisa para manter a paz e a
harmonia, inclusive abrir mão do que
normalmente   considera   seus   direitos
mais  inalienáveis.  Estará  propenso  a
concessões por achar que poucos pro-
blemas valem uma briga. Naturalmente,
isso pode ser positivo ou negativo, mas
para a maior parte das pessoas, o trân-
sito  costuma  exercer  uma  influência
alegre e favorável. Você se disporá a
fazer  o  possível  para  ajudar  a  todos,
nem  que  seja  apenas  com  palavras
amigas. Infelizmente, se estiver só no
momento, desejará mais do que nunca

ter  alguém  a  seu  lado.  Por  isso,  este
trânsito pode representar uma época de
solidão, se por alguma razão tiver de
continuar só.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
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Novas descobertas

Hoje você fará novas descobertas, co-
nhecerá   novas   pessoas,   vivenciando
tudo com entusiasmo e interesse. E não
terá de sair de seu caminho para que
tudo   isso   ocorra,   pois   seu   próprio
ambiente incorporará todas as fontes de
interesse   que   precisa.   Em   caso   de
dificuldades, avalie suas atitudes e veja
se não está sendo rígido demais. Ser in-
flexível   ou   agarrar-se   a   esquemas
predeterminados  sem  possibilidade  de
desvios, aumentará as dificuldades. O
dia é favorável para atacar antigos pro-
blemas  que  não  foram  resolvidos  no
passado.   Na   comunicação   com   os

demais  surgirão  idéias  incrivelmente
novas.  A  seu  redor  estarão  se  mos-
trando novos aspectos da vida para que
você os experimente.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Emoções em conflito

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia Esse trânsito, embora não
seja    longo,    pode    proporcionar-lhe
momentos  de  dificuldade  e  irritação.
Suas emoções estão em conflito, crian-
do uma tendência a discordar dos ou-
tros.  Provavelmente  esse  efeito  será
maior   na   sua   vida   pessoal   e   em
situações domésticas, por isso, precave-
nha-se para evitar conflitos desnecessá-
rios    com    pessoas    queridas.    Em
situações  coletivas  você  achará  que
seus  interesses  não  estarão  de  acordo
com os desejos dos demais. Esse não é
um bom período para apresentações pú-
blicas,  se  tiver  como  objetivo  paz  e
harmonia, todavia, se estiver tentando

incentivar algumas pessoas ou chamar-
lhes a atenção para algo que precisa ser
equacionado,    esse    trânsito    poderá
ajudá-lo, embora os outros talvez não
simpatizem  com  seu  papel  em  tudo
isso.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
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Mudanças construtivas

Este    trânsito    pode    resultar    numa
intensificação das experiências em sua
vida amorosa. Através do amor, você
procurará sentimentos e emoções que o
transportem além do comum e do banal.
Essa mesma energia pode dar lugar a
pouca seletividade nos relacionamentos,
o  que  talvez  traga  certos  problemas
depois. Estando atento a isto, terá pouca
dificuldade em atravessar este trânsito.
Hoje há poderosas forças em ação na
sua  vida  amorosa,  as  quais  podem
promover   mudanças   construtivas   no
relacionamento.  Elas  só  representarão

uma ameaça na medida em que você
estiver inconsciente de seus processos
ou se recusar a lidar com suas causas.
Talvez  precise  de  muita  energia  para
conduzir as coisas ao longo deste trân-
sito, mas ele pode exercer uma grande
influência em favor do bem.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 

Domingo 27 fev. 2011
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Comunicações turbulentas

A   influência   deste   trânsito   tornará
difícil evitar que as questões emocio-
nais conturbem sua comunicação com
os  outros.  Talvez  expresse  mais  seus
impulsos  e  pulsões  inconscientes  que
mensagens lógicas e racionais, mas isso
não  é  de  todo  mau.  Se  você  é  uma
pessoa sujeita a tais compulsões, é bom
liberar a energia que está por trás delas.
Tanto  os  antigos  padrões  mentais  e
atitudes   do   passado   quanto   a   in-
consciência     da     presente     situação
ameaçam hoje a sua eficiência do ponto
de  vista  mental.  Procure  evitar  tomar
decisões importantes agora. Se o fizer,
provavelmente terá de voltar atrás no
dia seguinte.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Segunda 28 fev. 2011
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Um pouco fora de foco

O  dia  não  se  presta  a  trabalhos  que
exijam    precisão    e    disciplina    de
raciocínio. O mundo lhe parecerá uma
pintura  impressionista,  levemente  fora
de foco e com ênfase em grandes pa-
drões  de  cor  e  sombra.  Tarefas  que
envolvam   números   ou   lógica   serão
particularmente  afetadas.  Se  trabalhar
nessa área hoje, verifique após alguns

dias  se  não  cometeu  erros.  É  quase
certo   que   incorreu   em   alguns.   A
comunicação  hoje  será  muito  difícil.
Mesmo   quando   você   e   as   pessoas
tentarem ser claros, poderá haver mal-
entendidos. O período não favorece a
discussão  de  assuntos  comerciais  ou
pessoais   importantes.   Procure   falar
clara e sinceramente e certifique-se de
que  os  outros  lhe  estejam  fazendo  o
mesmo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 

Terça 1º mar. 2011
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Aceitar ou sofrer

Esse   trânsito   oferece-lhe   uma   boa
oportunidade para começar a olhar para
dentro de você, ou mergulhar profunda-
mente naquelas áreas do conhecimento
que  tentam  achar  respostas  para  os
grandes problemas humanos. Aí estão
incluídos    não    só    a    maioria    dos
processos   de   cura,   mas   também   a
psicologia,    astrologia,    sociologia    e
educação.  O  momento  é  bom  para  ir
fundo   nas   questões   e   fundamentos
filosóficos da sua área de atuação. O
lado negativo desse trânsito é uma forte
tendência   para   a   racionalização   e,
talvez, uma espécie de auto-flagelação
em    experiências    que    na    verdade
demandam sensibilidade. Comportar-se
dessa maneira consigo mesmo ou em
relação  a  alguém  de  sua  intimidade,

significa, em termos pessoais, tendênci-
as  ocultas  de  clemência  e  compaixão
que podem impedir um real aceitação
dos fatos psicológicos.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Quarta 2 mar. 2011

fev. 2011 mar. 2011 abr. 2011
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Atraindo dinheiro

Válido durante várias semanas : Vênus
nesta    casa    pode    exercer    diversos
efeitos, na maioria das vezes de forma
bastante sutil. Pode acentuar o aspecto
sexual dos relacionamentos já existen-
tes e intensificar as relações amorosas.
Isso ocorre graças ao fato do sexo ul-
trapassar o simples ato físico, tornando-

se um veículo de autotransformação e
de  mudanças  interiores.  Um  romance
começado com Vênus transitando nesta
casa será intenso enquanto perdurar e
terá mais impacto, para o bem ou para o
mal, em sua vida que outros relaciona-
mentos.  Este  trânsito  talvez  lhe  traga
dinheiro através de sua parceira, sócios,
bancos ou outras instituições financei-
ras,  sem  que  para  isso  precise  fazer
esforços    especiais.    Obviamente,    o
período é bom para pedir empréstimos e
outros tipos de suporte financeiro.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 

Quinta 3 mar. 2011
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Confusão e insegurança

Hoje   o   dia   pode   trazer   bastante
confusão e insegurança. Por outro lado,
você  será  capaz  de  ganhar  uma  nova
percepção  e  sensibilidade  diante  das
pessoas e suas carências. Além disso,
conseguirá discernir qual a reação que
os outros têm diante de você e das suas
necessidades.   Mas   talvez   hoje   seus
contatos  sejam  um  pouco  confusos  e
desanimadores.  Suas  energias  estarão

em  baixa,  e  com  pouco  espírito  de
competição. Se alguém o agredir, você
tentará evitar o conflito. Talvez recue
ou  finja  concordar  apenas  para  evitar
um confronto. Estará propenso a pensar
que não conseguirá nada se impondo, e
esse receio pode levá-lo a agir mais de
maneira   sub-reptícia   que   às   claras.
Evite fazer isso, pois acabará sentindo-
se ainda mais abatido.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
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Discussões à vista

Cuidado para não se envolver em dis-
cussões difíceis que podem se originar
de  um  comportamento  inadequado  de
sua parte. Sem aviso prévio, uma pala-
vra    mal    colocada    leva    a    outra,
induzindo-o    repentinamente    a    agir
agressivamente, a fim de disfarçar sua
própria     fraqueza.     Agindo     dessa
maneira,  poderá  magoar  sua  parceira,
amigo ou qualquer outra pessoa íntima,
nada obtendo de bom no final, a não ser
repreender-se  a  si  próprio.  Por  essa
razão,  é  importante  agora  ser  muito

cuidadoso  em  todos  os  contados  que
fizer  com  pessoas  íntimas  ou  muito
amigas.    Mantendo-se    consciente    a
respeito de seus sentimentos e reações
durante  seus  contatos  pessoais,  certa-
mente irá reconhecer a situação descrita
acima, antes que ela ocorra.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 

Sábado 5 mar. 2011
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<Lua nova 

Gabolice

Hoje sua atenção estará concentrada em
sua  carreira,  seu  trabalho  ou  deveres
socialmente  importantes.  Você  terá  a
oportunidade   de   planejar   o   futuro

nessas áreas e de discutir com terceiros
o  curso  de  ação  mais  indicado.  No
plano    psicológico,    o    momento    é
favorável a isolar-se e refletir acerca de
seus planos de longo prazo e do que
tem feito para realizá-los. O Meio do
Céu está relacionado à estrutura do ego,
e o fato de Mercúrio estar transitando
por ele pode indicar concentração nas
necessidades básicas de seu ego. Isso é
particularmente importante se você for
uma  pessoa  meditativa,  que  gosta  de
planejar tudo antes de agir. Se você for
mais extrovertido falará demais, mesmo
que isso implique em ser considerado
meio gabola.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Novas experiências" (18.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Domingo 6 mar. 2011
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Necessidade de estímulo

Hoje você procurará emoção e estímulo
através das relações amorosas, mesmo
que  isso  provoque  uma  briga.  Seus
atuais  padrões  de  relacionamento  lhe
parecerão difíceis de aceitar, indepen-
dente de você saber que são no geral
construtivos.   Cuidado   para   não   se
impacientar  com  as  pessoas  de  quem
gosta, exigindo-lhes que satisfaçam sua
necessidade de excitação, a menos, que
queira uma discussão. Por outro lado, o
dia será bom para trazer à baila coisas

que   o   incomodam,   permitindo-lhes
chegar  a  um  entendimento.  Caso  no
momento   você   e   sua   parceira   não
estejam   vivendo   nenhum   problema
mais sério, poderão ter novas experiên-
cias   juntos.   Este   trânsito   pode   re-
presentar um teste de flexibilidade para
sua relação. Quanto menos flexível ela
for, mais poder de ruptura terá o trân-
sito.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Atraindo dinheiro" (2.3.11) 

Segunda 7 mar. 2011

3
Qi

4
Sx

5
Sb

6
Dm 

7
Sg

8
Tr

9
Qa

10
Qi

11
Sx

12
Sb

13
Dm 

14
Sg

15
Tr

16
Qa

17
Qi

EnB15:01 EpQ21:59 CoC15:00

CpJ11:48 BoQ06:55 BoA12:53

BqN12:59 BnE23:42

Cuidado com os outros **

Talvez você perceba que seus impulsos
inconscientes estão se baseando em atos
de outra pessoa, durante este trânsito.
Normalmente isso ocorre sob a forma
de  um  conflito  onde  essa  pessoa  age
compulsiva  e  irracionalmente  em  de-
trimento dos objetivos que você possui.
Observe-a com atenção, pois o que essa
pessoa  na  verdade  estará  fazendo  é

apenas refletir seus próprios problemas
com seu ego. Essa pessoa é você! Isso
se deve a uma tendência a projetar as
atitudes inerentes a você mesmo em ou-
tra  pessoa,  ao  invés  de  reconhecê-la
como  ela  é.  Por  mais  que  seja  desa-
gradável ter de lidar com alguém que
está  criando  dificuldades,  você  terá  a
chance de aprender muito a seu próprio
respeito     enquanto     estiver     nesse
processo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Estado de alerta" (9.3.11) 
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Terça 8 mar. 2011
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Obstáculos ***

O dia poderá ser um tanto difícil, com
diversas  frustrações  e  acontecimentos
irritantes.  Evite  dar  início  a  qualquer
atividade  mais  arrojada  ou  perigosa,
pois  a  probabilidade  é  negativa.  Suas
energias entrarão em baixa. É melhor
concentrar-se em atividades familiares,
que  lhe  permitam  seguir  uma  rotina
bem conhecida. Hoje as pessoas talvez
lhe      pareçam      extraordinariamente

irritantes. Você terá a impressão de que
elas querem deixá-lo louco da vida ou,
pior ainda, que estão sendo destrutivas
em relação a você e seus interesses. Por
mais raiva que sinta, este trânsito não
costuma  dar  a  oportunidade  de  ex-
pressá-la.    Talvez    seja    obrigado    a
ruminar tudo em silêncio, apesar de não
ser nada bom deixar essa energia dentro
de você.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Estado de alerta" (9.3.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 

Quarta 9 mar. 2011
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Estado de alerta ***

Válido   durante   vários   dias   :   Este
costuma ser um excelente trânsito para
a maior parte dos relacionamentos, mas
há certas armadilhas a evitar. Basica-
mente,  ele  representa  um  desejo  de
crescer e progredir através do contato
com  as  pessoas.  Provavelmente  você

estará   disposto   a   dar   tanto   quanto
receber, embora às vezes possa haver
uma vontade de obter vantagens dos ou-
tros sem nada oferecer-lhes em troca.
As pessoas que agem assim geralmente
se portam com arrogância à medida em
que  vão  progredindo,  inclusive  para
com  aqueles  que  as  ajudaram.  Isso
provoca  uma  reação  de  rejeição,  de
modo      que      quando      enfrentarem
dificuldades verão que estão absoluta-
mente sozinhas.

Porém isso não precisa acontecer com
você. Tudo que deve fazer para evitá-lo
é  manter  seu  senso  de  humildade  e
reconhecer o que os outros fizeram em

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 40 

seu benefício. Este trânsito lhe traz a
possibilidade   de   tornar-se   realmente
uma pessoa melhor, mas apenas se não
esquecer essas advertências.

É  bem  frequente  este  trânsito  trazer
consigo  uma  oportunidade  "de  sorte"
através de um amigo ou sócio. Contudo
não se trata tanto de sorte quanto de seu
estado  de  alerta  para  as  coisas  que
possam   beneficiá-lo.   Seu   senso   de
oportunidade  estará  aguçado  e,  além
disso,   sua   sensibilidade   diante   das
pessoas e das necessidades alheias será
maior  que  a  usual.  Essa  é  uma  das
razões por que será tão feio esquecer as
necessidades  dos  outros,  já  que  você
não terá nem como alegar ignorância.

Os benefícios deste trânsito poderão in-
cidir tanto sobre a vida pessoal quanto a
profissional. É possível que surja uma
oportunidade de ganhar dinheiro ou de
melhorar   sua   residência,   tornando-a
mais agradável. Ou então de conhecer
pessoas  que  irão  ajudá-lo  a  aprender
mais sobre o mundo e a expandir seus
pontos de vista. Contudo, você terá de
estar   disposto   a   deixar   que   isso
aconteça,  o  que  quer  dizer  que  deve
manter-se receptivo. Essa é outra área
em que a arrogância pode trazer o risco
de não obter nada de valor com este
trânsito.
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Tentações **

Observe   se   as   pessoas   com   quem
precisa lidar no momento estão sendo
realmente   sinceras.   É   provável   que
queiram enganá-lo e, se o conseguirem,
você  acabará  se  sentindo  ainda  mais
desalentado.    Não    deixe    que    seu
otimismo   anule   sua   capacidade   de
perceber o que de fato está acontecen-
do, principalmente no que se refere aos
outros. Ao mesmo tempo, evite tomar
qualquer   tipo   de   iniciativa   dúbia.
Provavelmente  não  teria  muita  sorte
com  nada  desse  gênero  e  talvez  não
queira    encarar    suas    conseqüências
futuras. Durante este período, talvez te-
nha de arcar com as consequências de
atos  passados  que  preferiria  esquecer.
Será grande a tentação de virar-lhes as
costas    e    fingir    que    nada    jamais

aconteceu,  mas  esse  não  é  o  melhor
caminho.

longo prazo:  "Estado de alerta" (veja 9.3.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Discussões que machucam **

Durante esse período seja cuidadoso e
mantenha suas ações e palavras sob es-
trito controle. Se estiver buscando re-
alizar  algum  tipo  de  "conquista",  é
possível que ignore os sinais de aviso e
avance direta e abruptamente. Existe o
perigo,  nesse  momento,  de  pressentir
oposição   e   espírito   competitivo   em

tudo,   quando   na   verdade   isso   não
existe.  Talvez  sinta-se  impaciente  e
acredite que existe um inimigo em cada
esquina e encare todas as críticas como
ofensas pessoais. As conversas podem
transformar-se em discussões e suas re-
ações poderão ferir e ofender os outros
e a si mesmo, apesar de não ter con-
sciência  disso,  nem  intenção  de  agir
assim.

longo prazo:  "Estado de alerta" (veja 9.3.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Força de vontade *

Este é um dia em que você deve dirigir
sua  atenção  e  toda  a  sua  energia  no
sentido de atingir aquilo que ambiciona.
Mais   que   outros   trânsitos,   este   re-
presenta   a   expressão   do   ego   e   da
vontade  própria.  Você  tenderá  a  ser
mais  determinado  que  o  normal,  a
ponto   inclusive   de   não   fazer   as
concessões  que  deveria.  Persiga  seus
objetivos, mas não seja voluntarioso a
ponto de alienar desnecessariamente os
outros.  No  trato  com  superiores,  este
trânsito   tem   um   significado   duplo.
Talvez os afaste por sugerir a eles que
suas atitudes são ameaçadoras, mas é
possível    também    que    você    lhes
conquiste a atenção e o apoio. Tudo irá
depender de sua relação com eles e de
sua postura habitual diante de pessoas
investidas de autoridade. Este trânsito

indica  apenas  que  terá  que  lidar  de
perto com pessoas que têm poder.

longo prazo:  "Estado de alerta" (veja 9.3.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Excessos

Este é um trânsito geralmente agradá-
vel, que o faz sentir-se bem e apreciar a
companhia  das  pessoas.  Se  não  tiver
outros  compromissos,  será  um  bom
período  para  fazer  algo  de  que  real-
mente  goste.  É  provável  que  tenha
pouca  autodisciplina.  Na  verdade,  é

provável que se permita algumas coisas
que não lhe são muito benéficas. Tenha
cuidado  com  as  compras.  Evite  os
supérfluos,  a  menos  que  tenha  algum
dinheiro     sobrando.     Haverá     uma
tendência   a   comprar   coisas   caras,
principalmente jóias, roupas finas e ob-
jetos  de  arte.  Por  outro  lado,  se  agir
com  disciplina  e  discernimento,  pode
fazer  bons  investimentos  agora.  Evite
fazer   qualquer   coisa   sob   impulso
porque, apesar de estar preparado para
tomar boas decisões, é provável que as
emoções o levem a excessos.

longo prazo:  "Estado de alerta" (veja 9.3.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Atraindo dinheiro" (2.3.11) 

Segunda 14 mar. 2011

fev. 2011 mar. 2011 abr. 2011
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Profissão e reputação

Válido durante várias semanas : Este é
um período em que você deverá voltar-
se para os aspectos mais exteriores de
sua vida - sua carreira, seu papel na so-
ciedade, sua posição e reputação dentro
da comunidade. Além disso, você deve
aproveitar o momento para avaliar sua
vida como um todo e verificar se está
avançando na direção que deseja e pro-
gredindo  na  vida  tanto  quanto  quer.
Este  trânsito,  ao  invés  de  se  orientar

pelo passado, é voltado para o futuro.
Você pode vir a lidar com elementos do
seu  passado,  mas  apenas  para  fazer
correções  e  poder  planejar  melhor  o
futuro. O único perigo deste trânsito é
expô-lo  a  alguma  coisa  que  pode  ter
feito errada ou de forma desleixada no
passado  e  que  agora  pode  conduzi-lo
por um rumo indesejado. É recomendá-
vel   reexaminar   sua   vida   e   corrigir
quaisquer erros que possam lhe trazer
esse tipo de problema.
longo prazo:  "Estado de alerta" (veja 9.3.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
longo prazo:  "Atraindo dinheiro" (2.3.11) 
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Tagarelice e desentendimentos

Normalmente   este   trânsito   favorece
todas  as  formas  de  comunicação,  os
passeios e os contatos com as pessoas.
Sua   mente   estará   mais   ágil   e   não
suportará o ócio. Esta influência o torna
ávido por trocar idéias, e talvez lhe dê
vontade  de  passar  o  dia  conversando
com  alguém.  Mas  essa  energia  é  tão
forte que poderá levá-lo a perder muito
tempo tagarelando consigo mesmo, em
vez de fazer coisas mais úteis. Embora
seja bem fácil expressar-se durante este
trânsito,   não   espere   que   os   outros
concordem necessariamente com você,
principalmente se falar tanto que eles
cheguem a pensar que jamais terão a
chance de abrir a boca na sua frente.
Eles podem discordar de você só para

conseguir fazê-lo parar e ouvi-los.

longo prazo:  "Idéias e convicções" (veja 22.2.11) 
longo prazo:  "Estado de alerta" (9.3.11) 
longo prazo:  "Atraindo dinheiro" (2.3.11) 

Quarta 16 mar. 2011
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Atividade mental

Hoje  será  um  dia  de  muita  atividade
mental, pois idéias e notícias lhe estarão
chegando com grande rapidez. E você
terá de compreender não apenas o que
se encontra na superfície da comunica-
ção, mas também seu significado sub-

jacente. Ao conversar com as pessoas,
preste  especial  atenção  ao  que  elas
possam  deixar  escapar  em  termos  de
suas próprias motivações. Este trânsito
tende  a  produzir  interações  nas  quais
você   terá   de   pôr   sua   clareza   de
raciocínio   à   prova,   obrigando-o   a
demonstrar  que  o  que  diz  é  válido.
Você certamente não achará que este é
um  dia  monótono.  A  menos  que  não
seja  ponderado  na  comunicação  e  no
raciocínio,   poderá   atingir   tudo   que
desejar. O único problema a considerar
é uma possível resistência contra suas
idéias  e  objetivos,  a  qual  pode  se
intensificar posteriormente. Por isso é
que  será  importante  não  apenas  ex-
pressá-los,    mas    também    ouvir    as
longo prazo:  "Idéias e convicções" (veja 22.2.11) 
longo prazo:  "Profissão e reputação" (14.3.11) 
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Bons contatos sociais

Influência fraca e transitória: Esta noite
esse     trânsito     provavelmente     irá
aumentar  o  ritmo  que  dispende  em

contatos   sociais.   Será   relativamente
fácil verbalizar seus sentimentos. Esse é
um bom momento para conversar com
alguém   sobre   algum   problema   ou
situação   difícil   que   esteja   passando
agora. O ponto de vista de outra pessoa
sobre isso irá ajudá-lo. Talvez até, você
possa   retribuir   o   favor   da   mesma
maneira. Frequentemente, esse período
traz  boas  notícias  dos  amigos,  com
possibilidade de receber muitas cartas e
telefonemas.  Na  verdade,  você  estará
atraindo   todo   tipo   de   comunicação
possível. Aproveite o dia para escrever
cartas  às  pessoas  a  quem  está  muito
ligado. Não deixe que a passividade e a
omissão prejudiquem esse tipo de ini-
ciativa, levando-o a esperar que os ou-
tros façam aquilo que você gostaria de
fazer.
longo prazo:  "Atividade mental" (veja 22.4.11) 
longo prazo:  "Cautela" (21.4.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 

Sexta 18 mar. 2011
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Atitudes emocionais

Influência  fraca  e  transitória:  Certa-
mente,     esta     noite     suas     atitudes
emocionais estarão mais proeminentes
agora. Seja cuidadoso para não perder a
objetividade   em   discussões.   Durante
esse trânsito você não se sentirá melhor
ou  pior,  na  verdade  as  emoções  o
afetarão   mais   fortemente.   Há   certa
tendência  para  atrair  coisas  e  as  mu-
lheres terão um papel mais importante
em sua vida do que o normal. Objetos

pessoas  e  lugares  familiares  a  você
serão muito importantes nesse período,
porque   você   necessita   de   suporte
proveniente do ambiente. Talvez tente
afastar-se  dos  outros  ou  evitar  con-
frontações com estranhos ou situações
desconhecidas. Isso não representa algo
negativo,     mas     ocorre     devido     à
necessidade  de  você  ser  você  mesmo
por um tempo.

longo prazo:  "Idéias e convicções" (veja 22.2.11) 
longo prazo:  "Atraindo dinheiro" (2.3.11) 
longo prazo:  "Profissão e reputação" (14.3.11) 
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Preocupações subjetivas

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia seu desejo hoje é ficar em
casa com a família. Esse não é um bom
período para mostrar-se e aparecer, nem
para apresentar-se em público. A me-
lhor maneira de relacionar-se bem com
as  pessoas  agora  é  trazê-las  para  seu
ambiente   íntimo.   Há   uma   grande
necessidade de sentir-se no seu terreiro.

Esse  trânsito  é  bom  para  ficar  só,
meditar e decidir sobre seus sentimen-
tos a respeito de muitas coisas. Ser-lhe-
á   difícil   escapar   de   seus   próprios
sentimentos, haja vista que eles estarão
influenciando  bastante  sua  percepção.
Nesse período, suas preocupações sub-
jetivas   serão   mais   importantes   para
você  do  que  as  demandas  do  mundo
exterior.

longo prazo:  "Idéias e convicções" (veja 22.2.11) 
longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (25.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 

Domingo 20 mar. 2011
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Relacionando-se com proveito

Influência fraca e transitória: Esta noite
você experimentará emoções fortes em
seus  relacionamentos,  o  que  pode  ser
bom ou mal, dependendo de como irá
administrar  esses  contatos.  Pelo  lado
positivo, isso aumenta sua sensibilidade
em relação aos outros. Será capaz de
perceber   o   estado   de   espírito   das
pessoas  imediamente,  adaptando-se  às
demandas individuais ou coletivas. No

momento,  você  valoriza  os  contados
emocionais, projetando calor humano e
atenção  para  com  os  outros.  O  lado
negativo desse trânsito é que ele o torna
tão    envolvido    com    seus    próprios
sentimentos  que  o  fará  abrir  mão  do
autocontrole em prol do relacionamento
com  outras  pessoas.  Nesse  período,
seus humores irão mudar muito rapida-
mente,  de  forma  que  não  deve  levar
muito a sério suas emoções nesse dia.
Procure esforçar-se para estar junto de
outras pessoas, pois qualquer relaciona-
mento produzirá bons resultados.
longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (veja 25.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 
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fev. 2011 mar. 2011 abr. 2011
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Mensagens hostis

Válido durante várias semanas : Agora
é   recomendável   agir   com   cautela
porque  terá  vontade  de  dizer  a  todos
exatamente  o  que  pensa  a  respeito

deles,   seja   algo   de   bom   ou   não.
Provavelmente se sentirá combativo, e
isso pode provocar brigas. Em sua mai-
or  parte,  essa  combatividade  será  in-
consciente. Você somente a perceberá
quando   outras   pessoas   surgirem   do
nada simplesmente para provocar dis-
cussões. Talvez sinta-se como uma po-
bre  vítima  inocente  da  agressividade
alheia - e quem estiver por perto talvez
concorde com você - mas, o certo é que
você     estará     emitindo     sutilmente
mensagens  hostis.  Será  melhor  con-
scientizar-se       desses       sentimentos
agressivos  e  hostis  do  que  ignorá-los
agora.  Pelo  menos  assim  conseguirá
controlá-los melhor.

longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (veja 25.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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Momento para trabalhar ***

No momento você estará sabendo muito
bem quem você é, não se dispondo a
deixar  que  ninguém  lhe  dite  ordens.
Talvez expresse essa energia como uma
grande   vontade   de   trabalhar,   e   na
verdade este é um bom momento para

tal.  É  provável  que  tenha  problemas
sérios   com   quem   quer   que   queira
roubar-lhe os créditos de algo feito por
você. Se seus superiores não quiserem
conceder-lhe  autonomia,  poderá  sentir
muita  raiva  deles.  Cuidado  para  não
agir   impulsivamente   ou   por   razões
puramente pessoais. Se por um lado é
necessário  impor-se,  por  outro  não  é
recomendável   exceder-se,   pois   pode
provocar a resistência de pessoas que
tentarão  detê-lo,  impedindo-o  inteira-
mente  de  atingir  seus  objetivos.  En-
tretanto, os passos que der seguindo um
planejamento cuidadoso poderão trazer-
lhe muitos sucessos.

longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (veja 25.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 
longo prazo:  "Idéias e convicções" (22.2.11) 
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A dimensão humana ***

Válido durante vários dias : Esta influ-
ência  o  fará  sentir-se  muito  otimista.
Agora você estará aberto para o novo e
disposto a aprender; desejará ampliar os
projetos que já iniciou e, com base na
capacidade de ver as coisas dentro de
um contexto mais amplo, poderá tomar
as decisões certas. Seu progresso fará
aumentar sua confiança, apesar de você
ainda se irritar com atrasos e coisas que
não    saem    conforme    o    planejado.
Procure, portanto, tomar cuidado para

não deixar que a vontade de expansão o
faça    desconsiderar    os    sentimentos
alheios.

É mais provável que os efeitos positivos
desta influência se façam sentir no trato
com as pessoas de seu círculo de traba-
lho  ou  amizade.  Por  estar  inclinado
agora à generosidade, à compreensão e
à  tolerância,  você  contará  com  a  boa
vontade   das   pessoas.   Isso   também
poderá fazê-las buscar seus conselhos e

opiniões.  Você,  por  sua  vez,  ficará
encantado em poder ajudar, pois além
de poder encontrar soluções para vários
problemas, terá agora a chance de trans-
mitir suas idéias.

Se trabalhar ensinando ou ajudando de
alguma forma as pessoas, você poderá
extrair o máximo de seus conhecimen-
tos  e  habilidades,  conseguindo  abrir
novas portas para si e para os outros.
Esta influência terá um efeito positivo
também     sobre     outras     profissões,
embora em menor escala. Porém, para
obter o máximo deste momento, você
terá não apenas de ser capaz de ver a
dimensão humana de qualquer ato, mas
também de estar disposto a praticá-lo.
Com toda essa sorte, você deve tomar
especial  cuidado  para  não  dar  a  im-
pressão  de  que  se  sente  superior  -
mesmo que este não seja o caso.
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Quinta 24 mar. 2011

fev. 2011 mar. 2011 abr. 2011
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Bi02:15

Agradável viagem

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
será  um  bom  momento  para  visitar
alguma exposição de arte que desafie
seu conceito de beleza. Provavelmente
isso será mais divertido que perturbador
e  lhe  dará  a  chance  de  viver  algo
inédito.  Ou  talvez  prefira  ir  a  um
concerto  que  apresente  um  tipo  de
música inteiramente diferente de tudo
que já ouviu antes. Este trânsito pode

indicar uma longa e agradável viagem.
O melhor será viajar para algum lugar
que não conheça, onde possa encontrar
coisas  totalmente  novas.  O  período  é
muito  bom  para  férias.  Talvez  suas
referências se ampliem através de uma
pessoa  querida  que  lhe  apresente  a
coisas novas. Ou talvez aconteça algo
que lhe ensine mais sobre seu relaciona-
mento  sem  perturbá-lo,  mas  aprofun-
dando sua compreensão.

longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (veja 25.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Uma questão de autocontrole
***

Válido durante vários dias : Este pode
ser  um  excelente  trânsito,  mas  você
deve  estar  atento  a  certos  problemas
que podem anular todos os benefícios.
Basicamente,  ele  representa  um  teste
para sua disciplina e comedimento. Se
não for uma pessoa controlada, acabará
por reagir a esta influência virando a
mesa  em  algum  ponto,  extenuando-se
ou iludindo-se com a idéia de que nada
pode dar errado. Ou pode desperdiçar
totalmente algum recurso valioso para
descobrir depois que já não tem o que
precisa. Às vezes, surge a sensação de
que a sorte vai cuidar de tudo que a
gente precisa sem esforço nenhum, mas
isso também é uma ilusão.

Entretanto,  este  trânsito  pode  trazer
uma chance de verdadeiro crescimento,

além   de   outras   boas   oportunidades.
Tudo depende do controle que você tem
sobre  si.  É  preciso  saber  exatamente
onde  se  está  e  quais  são  as  reais
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necessidades   a   fim   de   tirar   plena
vantagem deste trânsito. Além disso, é
preciso  saber  quando  não  se  deve  ir
adiante.   Determinar   o   momento   de
parar é a verdadeira questão.

Às vezes, o trânsito induz à inflação do
ego  e  ao  orgulho  excessivo.  Cuidado
para  não  agir  com  presunção,  pois
acabará   provocando   nas   pessoas   o
desejo de humilhá-lo um pouco. Aqui
também é preciso saber quando parar.

Sob  certas  circunstâncias,  é  possível
que este trânsito deflagre conflitos com
a lei ou contra alguém num tribunal de
justiça.  Você  pode  ganhar  ou  perder,
mas evite assumir o papel de defensor
da  honra  e  da  dignidade  ultrajadas.
Procure descobrir qual é exatamente o
problema    e    busque    uma    solução
satisfatória para todos.

Sábado 26 mar. 2011
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À vontade consigo mesmo

Este   poderá   ser   um   trânsito   muito
agradável.   Você   estará   benevolente,
auto-indulgente  e  à  vontade  consigo
mesmo, o que não é mau se não tiver
trabalhos  a  realizar.  Você  sentirá  que
merece  tudo,  podendo  inclusive  com-

prar algo bem caro só para arrepender-
se      depois.      Os      relacionamentos
amorosos costumam correr bem durante
este trânsito, embora possa haver pro-
blemas se entrar em desacordo com um
amigo ou pessoa querida. Ao invés de
defender   sua   posição,   poderá   fazer
concessões indevidas, mesmo sabendo
que está certo. Se tiver alguma nego-
ciação mais importante a fazer, aguarde
o trânsito passar. Você poderia até re-
alizá-la,  mas  os  resultados  não  lhe
seriam favoráveis.

longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (veja 25.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Esforços mentais **

Cuidado com a maneira como fala com
os outros hoje. Sua energia estará em
alta, e você tenderá a identificar seu ego
com  suas  idéias  e  opiniões,  de  modo
que será fácil melindrar-se. Embora o
dia  prenuncie  uma  grande  capacidade
de  raciocínio,  você  logo  se  tornará

irritável e agressivo se algum obstáculo
se colocar no caminho de suas energias.
Provavelmente   terá   dificuldade   em
engolir  calado  a  irritação.  Há  muito
risco de discussões e disputas tanto em
casa   quanto   no   trabalho.   Quando,
passado algum tempo, olhar para trás,
talvez perceba que nada havia a discutir
senão intransigências pessoais. Porém,
se houver necessidade de lutar por suas
convicções, este será o dia ideal. Você
estará seguro o bastante para impor seu
ponto de vista.

longo prazo:  "Ambições" (veja 30.3.11) 
longo prazo:  "A dimensão humana" (23.3.11) 
longo prazo:  "Uma questão de autocontrole" (25.3.11) 

Segunda 28 mar. 2011
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Encontros importantes

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã     o     período     prevê     encontros
importantes,      principalmente      com
pessoas a quem estiver ligado emocio-
nalmente. Seus atos estão sendo influ-
enciados   por   forças   poderosas   que
residem   nas   profundezas   do   sub-
consciente.  Nesse  momento  pode  ser-
lhe  difícil  deixar  de  agir  impulsiva-
mente. Você poderá sentir-se dominado
por   algum   tipo   de   culpa,   ciúme,
possessividade  ou  simplesmente  pelo
desejo de controlar as emoções dos ou-
tros. Ou então, poderá vir a experimen-

tar esses sentimentos através de alguém.
Os conflitos entre você e outra pessoa
poderão  revelar  muita  coisa  sobre  a
dinâmica  inconsciente  de  ambos.  Se
puder analisar esses conflitos desapai-
xonada   e   calmamente   mais   tarde,
conseguirá   usufruir   benefícios   desse
trânsito. Do contrário, esses encontros
terminarão    sendo    irritantes    e    im-
produtivos.
longo prazo:  "Ambições" (veja 30.3.11) 
longo prazo:  "Agradável viagem" (24.3.11) 
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Terça 29 mar. 2011
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O lado bom da vida

Influência fraca e transitória: Esse trân-
sito   geralmente   é   muito   positivo,
tornando-o      mais      benevolente      e
generoso para com aqueles que vivem a

sua volta. Esta noite seu espírito tende à
contemplação  dos  aspectos  agradáveis
da vida. Você não se preocupará com os
pequenos   e   irritantes   detalhes   que
fazem a vida parecer menos importante
do  que  é,  embora  esteja  plenamente
consciente     da     existência     desses
percalços. Você sente-se tão bem hoje
que  não  irá  gastar  tempo  com  essas
coisas. Emocionalmente, você está bem
pois esse trânsito beneficia o otimismo
e o pensamento positivo. No momento,
há certa tendência para engajar-se em
comportamentos  arrogantes,  como  se
detivesse toda a verdade e sabedoria so-
cial. Essa atitude pode ser inconsciente,
mas sutilmente visível nas suas palavras
ou postura física.

longo prazo:  "Ambições" (veja 30.3.11) 
longo prazo:  "Agradável viagem" (24.3.11) 
longo prazo:  "Forças ocultas" (12.5.11) 

Quarta 30 mar. 2011

fev. 2011 mar. 2011 abr. 2011
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Ambições *

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito  desperta  sua  ambição  de  re-
alizar. Caso se associe a algum projeto,
trabalhará nele até chegar ao fim. Agora
é de suma importância encontrar algum
projeto ao qual possa dirigir sua inicia-
tiva e seu esforço pessoais. Seria bom
se conseguisse mais independência no
trabalho,  pois  não  estará  muito  in-
clinado  a  aceitar  a  autoridade  alheia.
Felizmente, sua energia deverá causar
boa impressão em pessoas que poderão
ajudá-lo, contanto que não as desafie de

maneira improcedente. Pode haver con-
flito com colegas de trabalho caso se
sintam ameaçados por sua vontade de
avançar.   A   menos   que   algo   muito
importante  realmente  esteja  em  jogo,
procure amenizar tais conflitos.

longo prazo:  "Forças ocultas" (veja 12.5.11) 
longo prazo:  "Agradável viagem" (24.3.11) 
longo prazo:  "Profissão e reputação" (14.3.11) 
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Novos amigos

Sob este trânsito, você estará propenso
a quebrar a rotina diária. Você também
estará atraindo novos amigos, pois mos-
trará um lado diferente de sua persona-
lidade, cheio de magnetismo e fascínio.
Se um relacionamento iniciado hoje se
prolongue, será capaz de revolucionar
sua vida de alguma forma. Você terá de
dar   muita   liberdade   a   essa   pessoa

porque não há lugar para o ciúme e a
possessividade.   Contudo,   se   houver
possibilidade  de  convívio  dentro  de
uma relação tão livre de estruturas, sua
compreensão da vida e de si mesmo se
expandirá imensamente. Na maioria dos
casos, as pessoas se fazem exigências
desnecessárias, devidas principalmente
à  insegurança  recíproca.  Agora  você
poderá enxergar isso perfeitamente.

longo prazo:  "Ambições" (veja 30.3.11) 
longo prazo:  "Forças ocultas" (12.5.11) 
longo prazo:  "Agradável viagem" (24.3.11) 

Sexta 1º abr. 2011
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Percepções confusas

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã esse é um período de alta sensibili-
dade emocional, com possibilidade de
causar-lhe  uma  percepção  não  muito
acurada  das  coisas.  Você  pode  estar
experimentando sentimentos vagos so-
bre situações e pessoas, talvez sentindo-
se confuso por não estar seguro sobre
seu modo de agir. Os mal-entendidos
estão  na  ordem  do  dia,  porque  você
tende a achar que os outros o criticaram
injustamente ou lhe magoaram, embora
não  tenham  feito  nada  disso.  Talvez
ache que alguém não o suporta devido a
problemas   insignificantes.   A   razão
disso é que esse trânsito ativa seus com-
plexos  subsconscientes  que  passam  a
controlar suas percepções e seu estado
de espírito. Em vez de reagir diante da
realidade que está enxergando, você irá

reagir   de   modo   automático   a   um
processo subconsciente ativado por uma
determinada situação ou pessoa.
longo prazo:  "Ambições" (veja 30.3.11) 
longo prazo:  "Forças ocultas" (12.5.11) 
longo prazo:  "Agradável viagem" (24.3.11) 
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Sábado 2 abr. 2011

24
Qi

25
Sx

26
Sb

27
Dm 

28
Sg

29
Tr

30
Qa

31
Qi

1
Sx

2
Sb

3
Dm 

4
Sg

5
Tr

6
Qa

7
Qi

BoC07:42 BH 10  00:09 BpJ07:11

BmT00:09 Ba16:46 Ea10:21

Pensamento muito subjetivo

Influência fraca e transitória: Esse trân-
sito pode provocar um período crítico
em suas comunicações com pessoas que
vivem   a   sua   volta,   principalmente
aquelas que privam de sua intimidade.
É   possível   que   seus   sentimentos   e

emoções superem o pensamento racio-
nal   levando-o   expressar-se   tão   sub-
jetivamente que ninguém será capaz de
compreendê-lo.   Apesar   disso,   você
experimentará uma grande necessidade
de externar suas emoções. Evite criar
controvérsias  mudando  de  opinião  a
todo   momento,   haja   vista   que   as
pessoas poderão perceber isso e cobrar-
lhe pontos de vista contrários expressos
anteriormente. Durante esse trânsito, é
natural   que   suas   opiniões   estejam
sujeitas   a   mudanças.   Seja   honesto
consigo mesmo e admita isso.

longo prazo:  "Ambições" (veja 30.3.11) 
longo prazo:  "Agradável viagem" (24.3.11) 
longo prazo:  "Profissão e reputação" (14.3.11) 

Domingo 3 abr. 2011
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<Lua nova 

Desafios e crises

Este é um período de desafios e crises.
Muitas vezes surgem crises sob a forma
de pessoas agindo com propósitos con-
trários aos seus esforços. Elas podem
ou  não  estar  agindo  deliberadamente,
mas o impulso que as move o obrigará a
provar que aquilo que está fazendo vale
a pena. Você talvez se aborreça muito
com  tais  pessoas,  achando  que  elas
estão    agindo    assim    apenas    para

prejudicá-lo.  Na  verdade,  os  motivos
delas  são  idênticos  aos  seus,  e  você
precisa compreender isso. Os desafios
podem se manifestar em relação a seu
esforço de construir alguma coisa, criar
uma   estrutura   real   ou   tocar   algum
projeto. Ou podem surgir sob a forma
de uma prova para algum novo aspecto
de    sua    personalidade    que    tenha
aparecido recentemente

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Amor indiscriminado

Este  trânsito  conduz  a  afetos  indis-
criminados, pois o desejo de amar pode
sobrepujar a noção de seletividade. Isso

não é especialmente perigoso, embora
um pouco de discernimento ainda seja
recomendável.     Não     seria     muito
inteligente assumir compromissos num
romance iniciado sob esta influência até
que  tivesse  tempo  suficiente  para  re-
fletir  sobre  a  situação.  Este  trânsito
pode provocar tamanhas emoções entre
você e a pessoa amada que chegue a
impedi-lo  de  lidar  objetivamente  com
os problemas. Caso já tenha tido pro-
blemas com a parceira antes, não tente
esclarecer as coisas agora, pois você só
conseguiria um conflito emocional com
pouca comunicação. Se tudo estiver em
ordem,    este    trânsito    deve    trazer
sentimentos amigáveis e carinhosos en-
tre você e as pessoas queridas

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 

Terça 5 abr. 2011
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Reflexões *

Durante este trânsito, o amor e os afetos
serão    fortemente    temperados    por
considerações de ordem prática. Você
poderá  recorrer  à  opinião  de  pessoas
mais velhas sobre relacionamentos, pois
estará  refletindo  acerca  do  estado  em
que  se  encontra  sua  vida  e  do  que  a
relação significa dentro desse contexto.
Há pouca tendência à auto-indulgência.
Suas   ações   se   caracterizarão   pela
moderação,  o  que  em  geral  é  bom
quando  se  tem  de  economizar  ou  de
levar em conta as limitações financei-
ras. Este trânsito pode indicar dificulda-
des nas relações amorosas. Talvez não
se sinta muito afetivo nem carinhoso,

podendo afastar as pessoas queridas por
aparentar     indiferença.     Um     novo
relacionamento que surja neste período,
poderá ser duradouro mas não alegre,
caracterizado    pela    lealdade    e    so-
briedade.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Exigências irrealistas

Você deve ficar atento aos relaciona-
mentos  durante  este  trânsito.  Ele  im-
plica    em    diversas    possibilidades;
algumas boas, outras ruins. Exigências
irrealistas  podem  levá-lo  a  decepções
com pessoas queridas se não procurar
compreender e aceitar os limites de seus
relacionamentos. Esteja atento à ilusão
de   imaginar-se   como   a   parte   des-
prendida, que tudo dá e tudo sacrifica
para  o  bem  da  amada.  Só  que  essa
ilusão    é    também    uma    flagrante
imposição    do    próprio    ego,    cuja
finalidade pode ser, em última análise,
controlar   o   outro   manipulando   um
sentimento de culpa. Embora este trân-
sito possa produzir uma bela experiên-

cia  romântica,  você  não  deve  esperar
que ela dure para sempre. Procure usu-
fruir   do   momento,   mas   não   faça
exigências.  A  beleza  não  precisa  de
justificativas.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 

Quinta 7 abr. 2011
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Irritação à vista

Durante esse período provavelmente irá
se sentir ofendido, ferido ou ignorado.
Por   isso,   tenderá   ao   recolhimento,
evitando que os outros se aproximem de
você.  Ao  mesmo  tempo,  mesmo  que
esteja em baixa, você deseja participar,
gozar a vida, amar e ser amado, todavia,
não alimente altas expectativas sobre si
mesmo    a    respeito    dessas    coisas.
Possivelmente    estará    pensando    em
isolamento  e  renúncia  para  conseguir

superar tudo. Nesse caso, não mergulhe
em sua dor porque isso não tornará as
coisas mais fáceis. Certamente desco-
brirá que o comportamento das outras
pessoas  não  foi  intencional  e  que  a
presente  situação  apenas  reflete  sua
própria sensibilidade.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Confrontações

Hoje será um dia crítico em termos de
resultados, quando muitas atividades e
projetos chegarão ao clímax. Agora será

fácil ver se vem conduzindo suas pró-
prias    questões    com    habilidade    e
inteligência. É imprescindível que tenha
agido com inteiro conhecimento e com-
preensão  daquilo  que  vinha  tentando
realizar. Mesmo na melhor das circun-
stâncias,  você  provavelmente  entrará
em   confrontos   com   outras   pessoas,
nesse   período.   Para   a   maioria   das
pessoas, a área de menor conscientiza-
ção  é  a  dos  relacionamentos  íntimos,
com a família ou com a parceira. É aqui
que  mais  sentirá  os  efeitos  negativos
deste  trânsito,  sob  a  forma  de  dis-
cussões e conflitos. Caso se envolva em
algo assim, tente descobrir o que real-
mente está em jogo a fim de chegar a
um acordo satisfatório.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 

Sábado 9 abr. 2011
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Mudanças de humor

Influência fraca e transitória: Esta noite
seu  raciocínio  lógico  e  racional  será
fortemente influenciado pelo seu estado
de   espírito,   o   qual   tanto   pode   ser
positivo  quanto  negativo,  dependendo
de outros fatores. Por essa razão, este
não  é  o  melhor  momento  para  tomar
decisões, mas é um bom período para
coletar  informações  que  o  ajudarão  a
decidir   posteriormente.   O   momento
também  é  favorável  às  conversações
sobre seus sentimentos e como se sente
a respeito de alguma coisa importante.
Sob esse trânsito você poderá expressar
suas emoções mais facilmente do que

em  outras  ocasiões.  A  comunicação
com     as     mulheres     será     bastante
proveitosa nesse dia. Seu humor poderá
variar   rapidamente   sem   que   possa
especificar as mudanças que ocorreram.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Domingo 10 abr. 2011
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Dignidade interior ***

Válido  durante  muitos  meses  :  Seus
contatos  com  as  pessoas  o  farão  ver
repetidamente  o  lado  mais  inflexível,
rígido ou conservador de sua natureza -
um lado que pode tornar-se o seu pior
inimigo. Talvez perceba que às vezes
ridiculariza  nos  outros  fraquezas  que
sabe perfeitamente que também fazem
parte   de   você,   embora   prefira   não
admitir     isso.     Essas     experiências
costumam   ser   humilhantes,   e   nossa
tendência é reagir com distanciamento,
aferrando-nos a velhas convicções. Não
nos dispomos de modo algum a mudar,
preferindo criticar os que, consciente-
mente  ou  não,  são  mais  abertos  em
relação aos próprios erros.

Esta influência lhe dá a oportunidade de
conscientizar-se mais dessas fraquezas
em    si    mesmo.    É    extremamente
importante agora tentar aceitá-las sem
querer  mudá-las  de  imediato.  Afinal,
você também tem suas virtudes - não

são  alguns  defeitos  que  vão  torná-lo
insuportável!  Se  conseguir  aceitar  e
tolerar    suas    características    menos
lisonjeiras, sentirá menos desconforto e
reagirá com menos violência quando as
encontrar  em  outras  pessoas.  Assim,
criará uma autoridade mais relaxada e
natural,   baseada   em   uma   dignidade
interior  que  é  característica  dos  que
reconhecem as profundezas da própria
alma.

Num plano mais superficial, esta influ-
ência lhe facilita mudanças de rumo e o
rompimento com os padrões existentes
em  sua  vida,  mesmo  diante  de  ob-
stáculos ou resistência de terceiros. De
qualquer  forma,  será  uma  época  de
crescente   estabilidade   emocional,   na
qual você será capaz de refletir sobre
seus objetivos e verdadeiros valores.
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Segunda 11 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 maio 2011

C#nE18:38 BoE12:12 BpT18:32

BmA02:29 BpF03:29 BqI01:18

=d17:35 Bvdcd17:35

Mensagens hostis

Válido durante várias semanas : Agora
é   recomendável   agir   com   cautela
porque  terá  vontade  de  dizer  a  todos
exatamente  o  que  pensa  a  respeito
deles,   seja   algo   de   bom   ou   não.
Provavelmente se sentirá combativo, e
isso pode provocar brigas. Em sua mai-
or  parte,  essa  combatividade  será  in-
consciente. Você somente a perceberá
quando   outras   pessoas   surgirem   do
nada simplesmente para provocar dis-
cussões. Talvez sinta-se como uma po-
bre  vítima  inocente  da  agressividade
alheia - e quem estiver por perto talvez
concorde com você - mas, o certo é que
você     estará     emitindo     sutilmente
mensagens  hostis.  Será  melhor  con-
scientizar-se       desses       sentimentos
agressivos  e  hostis  do  que  ignorá-los
agora.  Pelo  menos  assim  conseguirá

controlá-los melhor.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Em grande estilo" (13.4.11) 

Terça 12 abr. 2011
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BmJ00:44 Be09:07

Paciência e perseverança ***

Válido  durante  muitos  meses  :  Este
trânsito   representa   um   período   de
desdobramentos críticos. Vários fatores
externos  colocarão  sua  resistência  à
prova,  dando-lhe  a  impressão  de  não
conseguir manter sua liberdade de ação
em nada do que estiver fazendo.

É  possível  que  sinta  um  excepcional
desânimo   neste   momento,   pois   sua
vitalidade  estará  em  baixa.  Talvez  o
melhor seja não lutar muito contra as
adversidades   que   porventura   surjam
agora. Procure imbuir-se de paciência e
perseverança   até   que   seu   nível   de
energia esteja mais alto.

Provavelmente   haverá   problemas   no
trato  com  autoridades,  como  patrões,
representantes  do  governo  ou  mesmo
seus pais. Você sentirá como se eles lhe
opusessem  resistência,  não  aceitando
seus planos e sugestões. É recomendá-
vel  agir  com  toda  a  paciência  para
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tentar fazê-los concordar com seu ponto
de  vista.  Não  fuja  do  confronto,  mas
também não lute às cegas porque isso o
derrotaria.

Este período está diretamente relaciona-
do com um momento, há cerca de sete
anos, que representou o início de uma
nova fase em sua vida. Este trânsito se
torna ainda mais difícil pelo fato de que
diversos   projetos   iniciados   naquela
época    vêm    correndo    muito    bem,
fazendo os atuais problemas surgirem
de modo completamente inesperado.

Entretanto,   este   é   um   período   de
provações,  que  demonstrará  se  esses
novos inícios eram válidos. É provável
que tudo que não o seja fique à beira do
caminho. Sua reação talvez seja julgar
tudo um fracasso, mas é possível que no
momento não esteja em condições de
perceber  exatamente  o  que  se  passa,
principalmente  se  não  estiver  muito
atento.

É possível que não consiga concretizar
seus objetivos agora, mas seja paciente
e certifique-se de estar no rumo certo.
Se realmente estiver, este trânsito será
uma   provação   e   não   uma   derrota.
Porém,   mesmo   que   venha   a   ser
negativo,  você  ainda  poderá  realizar
muita coisa se transferir suas energias
para áreas mais produtivas.

Quarta 13 abr. 2011
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Em grande estilo ***

Válido durante vários dias : Este é um
trânsito  extremamente  exuberante  e  o
predisporá  a  fazer  tudo  em  grande
estilo.  Sua  energia  estará  em  alta  e
você,  ambicioso  em  tudo  que  fizer.
Embora   realmente   precise   dispender
energia fisicamente, tome cuidado para
não agir com imprudência. Independen-
te   do   que   faça,   a   disciplina   e   o
comedimento serão indispensáveis.

Não superestime sua capacidade, nem
para  os  outros  nem  para  si  próprio.
Você será capaz de muita coisa durante
este trânsito, portanto não será preciso
exagerar.  Contudo,  esteja  atento  para
não se enganar quanto a sua capacida-

de, pois corre o risco de desgastar-se
tentando   fazer   o   impossível.   Pela
mesma razão, procure não correr riscos
desnecessários.      A      sensação      de
onipotência  que  este  trânsito  infunde
não é real, pelo menos não tanto quanto
você imagina.
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Às vezes, o trânsito representa um con-
flito em que você tenta romper com as
restrições impostas por outrem. É difícil
dizer se você tem razão, isto é, se essa
pessoa realmente é demasiado exigente
ou o está tolhendo demais. Por isso, é
preciso analisar a situação com cuidado
antes  de  agir.  Apesar  de  sua  grande
necessidade    de    se    afirmar    agora,
certifique-se  de  usar  a  energia  deste
trânsito numa situação em que ela possa
ser construtiva. Evite agir sob impulso,
pois   pode   entrar   em   apuros   sem
necessidade.

Por outro lado, o trânsito lhe conferirá
uma coragem bastante real. A diferença
entre a coragem e a temeridade está no
autoconhecimento,   algo   que   lhe   é
necessário   para   fazer   este   trânsito
funcionar  positivamente.  Se  agir  com
calma e ponderação, este poderá ser um
período de muitos sucessos, levando-o a
superar obstáculos e realizar feitos de
que nem sempre se sente capaz. Se não
perder a cabeça, poderá defender suas
posições  e,  ao  mesmo  tempo,  tornar
construtivas  futuras  situações  de  con-
fronto.

Quinta 14 abr. 2011
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Amor e afeição *

Hoje  as  questões  relativas  ao  amor  e
aos    sentimentos    serão    da    maior
importância. Você estará consciente das
pessoas a quem ama e de seus afetos
por elas. Se houver a concordância de

outros trânsitos, talvez se apaixone por
alguém. De qualquer forma, terá muito
mais interesse pelo amor e relaciona-
mentos que em seu próprio ego. Uma
das manifestações deste trânsito é uma
agradável     predisposição     para     os
devaneios   que   o   fará   desprezar   as
atividades desprovidas de criatividade.
O período será bom para todo tipo de
atividade social. Você será amigável e
caloroso para com todos, sentindo um
autêntico  desejo  de  companhia.  Evite
passar o dia só, pois poderá sentir-se
solitário. O trânsito favorece todas as
relações pessoais.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Em grande estilo" (13.4.11) 
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Sexta 15 abr. 2011
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Um período turbulento **

É  possível  que  este  trânsito  coincida
com  um  período  turbulento  em  seus
relacionamentos    pessoais.    Provavel-
mente haverá divergências entre você e
sua parceira quanto a um objetivo em
que ambos estejam pessoalmente muito
empenhados. Ou talvez os dois adotem
uma visão muito diferente em relação a

determinada   situação   devido   a   uma
diferença de criação ou de comporta-
mento.   Ao   lado   desses   problemas,
estará uma dificuldade de dissociar-se
de  seu  próprio  ponto  de  vista,  que  o
levará   a   agir   como   se   sua   honra
dependesse de vê-lo triunfar. Ao longo
deste  trânsito,  é  improvável  que  as
ações  empreendidas  em  conjunto  não
cheguem a bom termo. Se for possível,
procure  trabalhar  por  conta  própria  a
fim de poder assumir todas as inicia-
tivas.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Em grande estilo" (13.4.11) 

Sábado 16 abr. 2011
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Intercâmbio pessoal

Hoje  será  um  dia  de  muita  atividade
mental,   pois   idéias   e   notícias   lhe
chegarão com grande rapidez. E você
terá de compreender não apenas o que
se encontra claro na comunicação, mas
também seu significado subjacente. Ao
conversar com as pessoas, preste espe-
cial atenção ao que elas deixam escapar
em  termos  das  próprias  motivações.
Este trânsito tende a produzir interações
nas quais você terá de pôr sua clareza

de  raciocínio  à  prova,  obrigando-o  a
demonstrar  que  o  que  diz  é  válido.
Você  certamente  não  achará  este  dia
monótono.   A   menos   que   não   seja
ponderado    na    comunicação    e    no
raciocínio,   poderá   atingir   tudo   que
desejar. O único problema a considerar
é uma possível resistência contra suas
idéias  e  objetivos,  a  qual  pode  se
intensificar posteriormente. Por isso é
que será importante não apenas se ex-
pressar, mas também ouvir as pessoas.
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Em grande estilo" (13.4.11) 
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Sob o tapete

Este    trânsito    é    geralmente    fácil,
sugerindo um dia de interação social e
pensamentos leves e agradáveis. Você
procurará evitar os assuntos que sejam
sérios ou capazes de provocar conflitos.
O dia não é indicado para a negociação
de contendas ou dificuldades, pois você
estará mais interessado em promover a
paz do que em garantir acordos pessoal-
mente  favoráveis.  Alguns  problemas
que  você  não  queira  enxergar  agora,
podem acabar vindo à tona mais tarde.
Nos relacionamentos, você tende a se
interessar mais pelas atividades que o
estimulem  intelectual  e  mentalmente

que por aquelas mais ligadas ao corpo e
às  emoções.  Hoje  terá  vontade  de  se
distrair e se divertir com sua parceira.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 

Segunda 18 abr. 2011
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Bons investimentos

Hoje   sua   sensibilidade   estética   está
aguçada,  capacitando-o  a  apreciar  a
beleza e o bom acabamento dos objetos.
A compra de roupas e peças de arte,
bem como os planos para redecorar sua
casa, estarão favorecidos. Você sentirá
uma  grande  vontade  de  satisfazer  os
próprios sentidos, mas não a ponto de
ser   compulsivo   nem   perdulário.   Se
gastar  dinheiro  com  algo  que  deseja

muito,  é  provável  que  faça  um  bom
investimento. Na verdade, as melhores
compras de hoje são objetos cujo valor
aumenta com o tempo, tais como jóias e
antiguidades.    Seus    relacionamentos
serão  positivamente  influenciados  por
este   trânsito,   havendo   inclusive   a
chance de iniciar um novo romance. O
momento   também   é   bom   para   es-
clarecer quaisquer problemas que possa
ter com outras pessoas.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
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Desafios **

Este será um período de muita energia.
Você poderá afirmar-se e realizar muita
coisa.  O  problema  é  que  você  será
testado todo o tempo, além de forçado a
demonstrar a todo momento a validade
do que está fazendo. O desafio virá das
próprias circunstâncias ou das pessoas.
Seu  sucesso  dependerá  muito  da  sua
capacidade de se expressar bem. Não se
dispondo a ceder em nenhuma questão,
você não estará inclinado a entrar em
acordos  seja  com  quem  for.  Mas  é
justamente   isso   que   deveria   fazer,
principalmente  quando  não  signifique
perder   terreno   nos   pontos   cruciais.

Procure  não  valorizar  tanto  suas  pró-
prias   convicções   a   ponto   de   não
distinguir o essencial do irrelevante.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 

Quarta 20 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 maio 2011
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Influências Artísticas

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito   pode   ser   útil   de   diversas
maneiras.     Ele     cria     circunstâncias
favoráveis  em  sua  vida  profissional,
atraindo  pessoas  e  oportunidades  que
facilitam  seu  trabalho.  Você  contará
com o apoio de autoridades e a maioria

de  seus  contatos  de  trabalho  correrá
tranquilamente.   Será   evidente   para
todos  que  seu  principal  interesse  está
em   promover   a   harmonia   em   seu
ambiente  profissional,  e  eles  reagirão
com amabilidade. Independente de sua
profissão, este trânsito talvez o envolva
temporariamente em questões artísticas,
como  planejamento,  decoração  ou  até
relações  públicas,  com  o  objetivo  de
tornar a imagem de sua empresa mais
atraente.     Todas     essas     atividades
deverão    correr    bem    durante    este
período.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
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Quinta 21 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 maio 2011
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Cautela

Válido    durante    várias    semanas    :
Comunicando-se  ou  trabalhando  com
outras pessoas, geralmente deparamos-
nos    com    muitas    diferenças    não
manifestas,   reservas   e   sensibilidades
ocultas. Isso não prejudica seriamente o
processo de interação, mas interfere e
sinaliza que devemos ser cautelosos e
polidos, embora não entendamos direito
porque    realmente    precisamos    agir
assim. Isso se aplica a todos os contatos
que  mantivermos  hoje.  Esse  trânsito
cria oportunidades para que esse tipo de
comportamento     e     sentimento     se
manifestem em conversas ou através de
uma conscientização muito pessoal. É
especialmente  importante  que  você  e
seu interlocutor ajam com delicadeza e

sensibilidade,     do     contrário     será
impossível usufruir as vantagens dessa
influência astrológica.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Atividade mental" (22.4.11) 

Sexta 22 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 maio 2011
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Atividade mental

Válido  durante  várias  semanas  :  Esta
quadratura prenuncia um dia de muita
atividade mental e muita comunicação.
Você estará mais ocupado que de hábito
com  leituras,  elaboração  de  textos  e
palestras, atividades que deverão correr
a  contento,  podendo,  todavia,  surgir
alguns  probleminhas.  Evite  falar  ou
comunicar-se se estiver movido apenas
por  motivos  egoísticos.  Diga  o  que
deseja  e  pare  por  aí,  pois  é  muito
provável que tudo o que disser por si só
possa ser compreendido sem necessida-
de   de   polêmicas.   Se   insistir   em
provocar     controvérsias,     encontrará

resistência vinda de pessoas que agem
da mesma forma e a comunicação será
interrompida. Evite defender quaisquer
idéias  que  tenham  se  mostrado  com-
provadamente inválidas.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Cautela" (21.4.11) 
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Sábado 23 abr. 2011
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Subjetividade

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante   o   dia   seus   relacionamentos
íntimos  serão  mais  emocionais,  nesse
período. Você será capaz de comunicar
seus sentimentos mais facilmente a sua
parceira,  a  um  colega  próximo  ou  a
qualquer pessoa com quem se relacione
intimamente. Embora os aspectos desse
trânsito não sejam difíceis de adminis-
trar, esteja ciente de que ser-lhe-á traba-

lhoso enxergar o ponto de vista dos ou-
tros, considerando que hoje vocë tende
a  relacionar-se  de  forma  subjetiva  e
emocional.  O  período  é  favorável  a
situações  nas  quais  você  precise  ser
sensível  às  emoções  alheias  ou  vice-
versa. Nos seus contatos de hoje, você
buscará calor humano, apoio e suporte.
Da mesma forma, você será capaz de
proporcionar  aos  outros  esse  tipo  de
apoio, quando necessário.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Atividade mental" (22.4.11) 

Domingo 24 abr. 2011
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Sentimentos fortes

Influência fraca e transitória: Este trân-
sito   normalmente   provoca   algumas
horas    de    sensações    inusitadamente
fortes. Esta manhã você experimentará

um desejo forte de saber quem é de fato
e de viver a vida através das emoções.
Certamente  esse  não  é  um  período
indicado para trabalhos que requeiram
um  estado  de  consciência  objetivo  e
desapaixonado.  De  modo  geral,  você
não  se  sentirá  motivado  a  fazer  esse
tipo de trabalho. O que deseja mesmo é
vivenciar as emoções em tudo que irá
fazer,   de   forma   a   experimentar   a
riqueza  de  seus  sentimentos  e  de  sua
vida  interior.  O  trânsito  é  bom  para
negócios que envolvam o público em
geral, assim como para situações que o
coloquem frente a frente com platéias
numerosas  ou  grandes  grupos.  Não  é
um   período   estimulante   para   suas
ambições e realizações pessoais.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Atividade mental" (22.4.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 66 

Segunda 25 abr. 2011
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Em busca de alívio *

Hoje  ou  o  dia  lhe  trará  surpresas  ou
você acabará surpreendendo os outros
com  seus  atos.  A  segunda  alternativa
indica que você está mais sintonizado
com seu próprio eu porque o significa-
do  primordial  deste  trânsito  é  uma
pulsão muito forte para fugir da rotina.
Os   padrões   do   cotidiano   hoje   não

estarão de acordo com suas necessida-
des,  levando-o  a  agir  de  forma  com-
pletamente   diferente   da   habitual.   A
função deste trânsito é quebrar a rotina
monótona e cansativa do dia-a-dia a fim
de melhorar sua qualidade de vida. Agir
diferentemente  para  libertar-se  não  é
uma  coisa  má  desde  que  esteja  real-
mente  tentando  liberar  a  si  mesmo.
Todavia,  se  esta  tendência  o  levar  a
cometer excessos, você estará simples-
mente  sendo  precipitado,  teimoso  e
impetuoso.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Atividade mental" (22.4.11) 

Terça 26 abr. 2011
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Auto-afirmação **

Durante  este  trânsito,  você  vai  sentir
muita necessidade de se afirmar, mas
poderá fazê-lo provocando conflitos. E,
se tentar reprimir essa necessidade de
expressão do ego, poderá ser obrigado a
defender-se  do  jugo  de  terceiros.  Por
outro   lado,   este   período   pode   re-
presentar,   além   de   muito   trabalho,
trabalho  bem  sucedido,  no  qual  você
afirmará sua própria individualidade. A
lição a aprender é a de que seu sucesso

não deve ser obtido às custas dos ou-
tros.  O  problema  é  que  este  trânsito
talvez o leve a pensar que sim e, por
conseguinte, a reagir tentando dominar
as  pessoas  quando  não  há  nenhuma
necessidade disso. É possível que reaja
desdenhando o sucesso alheio. Trabalhe
a favor de seus interesses, mas não con-
tra os de ninguém.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
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Quarta 27 abr. 2011
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Cooperação

Válido durante várias semanas : Neste
período, o melhor será trabalhar em co-
operação   com   os   demais.   Algumas
vezes você achou necessário ficar só a
fim de descobrir quem era e quais seus
principais  interesses  na  vida.  Agora
você deve se fazer as mesmas perguntas
em conjunto com outras pessoas. A me-
lhor  maneira  de  atingir  esse  objetivo
será participando de causas ou projetos
coletivos, tanto em sua vida profissional
quanto  pessoal.  Seja  o  mais  sociável
possível  e  observe  as  pessoas  com
quem se entrosa, pois elas são um re-

flexo de você mesmo. Na maioria das
vezes,  o  que  é  verdade  em  relação  a
seus  amigos  também  é  verdade  em
relação  a  você.  Sem  ser  dominador,
deixe  seus  amigos  ver  que  tipo  de
pessoa  você  é,  de  modo  que  possa
ajustar-se à dinâmica do grupo sem vio-
lentar sua própria integridade.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 

Quinta 28 abr. 2011
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Uma certa rebeldia ***

Válido   durante   muitos   meses   :   As
tentativas  mais  corajosas  e  até  mais
rebeldes  de  defender  aquilo  em  que
você acredita terão agora mais chance
de dar certo. Quem quiser persuadi-lo a
agir "normalmente" provavelmente será
repelido  rudemente.  Mesmo  que  isso
lhe  traga  problemas,  você  se  sentirá
aliviado,   simplesmente   por   ter   sido
mais honesto consigo mesmo. Procure
não se irritar se descobrir que as coisas
que antes achava fáceis ou gratificantes
agora  o  aborrecem.  Esta  influência  o
ajudará a abordar novas idéias de forma
mais aberta e menos preconceituosa.

Livrando-se    de    velhos    contrapesos
emocionais  ou  materiais,  você  poderá
pensar e agir de maneira independente,

sem se preocupar com as consequênci-
as.  Dê  uma  olhada  no  local  em  que
vive: o que realmente é necessário e o
que  simplesmente  está  lá?  Este  é  o
momento ideal para uma grande faxina!
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Sem dificuldades

Este  transito  está  longe  de  ser  pro-
blemático. Na verdade, ele costuma re-
presentar  uma  época  bastante  amena,
onde você deseja dar e receber afeto. O
período   em   geral   é   favorável   aos
relacionamentos, às vezes indicando o
início de relações novas e importantes.
Um dos poucos problemas deste trân-
sito é uma certa relutância em expressar
possíveis  queixas  por  receio  de  ser
rude. Você procurará corrigir quaisquer
situações   desagradáveis   em   que   se
envolva. Neste período você terá prazer
na companhia dos outros e desejará sair
para  divertir-se.  Entretanto,  isso  pode
predispô-lo   a   evitar   trabalhos   que
precisam ser executados e a agir com
autocomplacência.    A    autodisciplina

decididamente  não  é  um  dos  pontos
fortes deste trânsito.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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Equilíbrio e serenidade

Este  é  um  momento  de  muita  paz  e
equilíbrio  interior.  Você  tem  agora  a
serenidade  de  olhar  dentro  de  si  e
chegar    a    uma    compreensão    mais
profunda do que quer, do que precisa e
de como deve agir para chegar lá. Você
se  comunicará  com  as  pessoas  tanto
através do intelecto como dos sentimen-
tos. Já que hoje estará entendendo tão
bem  seu  próprio  estado  de  espírito,
estará  também  em  boa  posição  para
ajudar   os   outros   a   compreender-se.
Através    de    seus    relacionamentos,
principalmente   aqueles   com   o   sexo

oposto,  você  poderá  conhecer-se  me-
lhor agora que na maioria das ocasiões
anteriores. O momento é bom para você
analisar sua vida pessoal e descobrir o
que   deve   fazer   para   corrigir   mal-
entendidos e dificuldades que possam
existir  entre  você  e  as  pessoas.  Hoje
você  será  capaz  de  fazer  concessões
para conviver em harmonia.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 

Domingo 1º maio 2011
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Fortes compromissos!

Normalmente   este   período   é   muito
agradável  e  com  poucos  problemas.
Você  estará  predisposto  a  divertir-se,
talvez sem muita vontade de trabalhar.

Na verdade, o único defeito deste trân-
sito é justamente esse. Você estará mais
interessado em seu próprio bem-estar e
necessidades  que  em  realizar  grandes
coisas. Naturalmente, isso pode ser tão
bom quanto ruim, a depender das cir-
cunstâncias. O período é favorável aos
contatos  sociais.  Os  relacionamentos
amorosos  são  positivamente  afetados.
Hoje você não estará muito propenso à
auto-afirmação.   Se   encontrar   algum
conflito, é provável que prefira ceder a
brigar.  Apenas  esteja  atento  para  não
abrir   mão   de   algo   que   lhe   seja
importante.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Segunda 2 maio 2011
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Mágoas e sofrimentos

Uma   observação   despretensiosa,   um
comentário desgracioso ou uma palavra
errada     poderá     criar     subitamente
situações      embaraçosas,      fazendo-o
sentir-se ferido ou diminuído. Não reaja
com  mágoas  ou  agressividade,  nem
exija  desculpas  nessas  ocasiões.  Isso
poderá   aumentar   desnecessariamente

seu   sofrimento   psicológico.   Não   se
comprometa, mas revise o incidente de
uma forma completa, pois ele costuma
apontar   para   alguma   área   de   sua
personalidade   muito   sensível   e   que
produz reações fora de controle. Quanto
mais  descobrir  sobre  isso,  mais  fácil
ser-lhe-á aceitar essa vulnerabilidade. O
passo seguinte será explicar aos amigos
e parceira essa particularidade de sua
personalidade,   de   forma   que   eles
saberão o porque de suas reações.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
longo prazo:  "Influências Artísticas" (20.4.11) 

Terça 3 maio 2011
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Romantismo idealista

Aproveite  o  dia  para  chegar  a  uma
noção   mais   definida   do   ponto   que
atingiu na vida e de como vem preen-
chendo  suas  necessidades  materiais  e
espirituais.  De  diversas  formas,  hoje
haverá um apelo a seus ideais. Alguém
pode pedir-lhe ajuda ou você pode ser
designado para executar atividades em
prol  de  terceiros  sem  outro  benefício
direto que a satisfação de fazer um bom
trabalho. Um dos fatores em jogo nos
seus  relacionamentos  hoje  será  uma
espécie  de  romantismo  idealista  que
poderá  intensificar  seu  senso  estético.
Mas não permita que esse idealismo o

convença que as pessoas a quem ama
são   diferentes   dos   seres   humanos
normais.  Você  estará  propenso  a  dar
atenção   às   exigências   alheias   e   a
colocar  as  suas  em  segundo  plano.
Certifique-se de estar fazendo isso para
atender a quem merece seus sacrifícios.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
longo prazo:  "Cooperação" (27.4.11) 

 p. 71   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Quarta 4 maio 2011
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Espírito de alegria

Provavelmente  você  se  sentirá  muito
bem, alegre e otimista,. Talvez ache que
nada vai dar errado hoje. É claro que
isso tem aspectos positivos e negativos.
Tudo  que  precisa  fazer  para  que  este
trânsito    transcorra    bem    é    evitar
excessos em qualquer situação, porque
é isso precisamente o que pode ocorrer.
Talvez gaste dinheiro demais e aja com
demasiada autocomplacência. Por outro
lado,  você  pode  sentir-se  disposto  o
bastante para fazer algo que jamais te-
nha feito. Este trânsito realmente influi
sobre sua autoconfiança, mas precave-
nha-se  contra  a  arrogância.  Todas  as
energias  negativas  que  exteriorizar  se
tornarão  fontes  de  conflitos.  Se  ul-

trapassar   seus   limites,   avançará   os
alheios,  provocando  com  certeza  re-
ações contrárias

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
longo prazo:  "Cooperação" (27.4.11) 

Quinta 5 maio 2011
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Lutas acirradas **

Esta  poderá  ser  uma  época  de  trans-
formações  criativas  no  mundo  que  o
rodeia ou de discórdia e acirradas lutas
pelo poder. Esses são os dois extremos

entre os quais este trânsito oscila. Ele
despertará sua ambição e o impelirá a ir
em  frente.  Suas  energias  estarão  em
alta,  permitindo-lhe  usá-las  para  re-
alizar muita coisa. Infelizmente, porém,
você tenderá a comportar-se em relação
ao trabalho de uma forma que provoca-
rá muita resistência das pessoas a sua
volta. Ou talvez tenha de enfrentar as
energias  de  uma  outra  pessoa,  o  que
pode    fazê-lo    tomar    uma    direção
diferente  da  que  havia  planejado.  As
energias deste trânsito podem conduzi-
lo ao papel de vítima da crueldade de
alguém. Por isso, é recomendável evitar
lugares perigosos e pessoas violentas.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Mensagens hostis" (21.3.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
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Encontros indiscriminados

Normalmente, o efeito deste trânsito é
estimular energias criadoras e sexuais.
Ele pode ser benéfico para os relaciona-
mentos que não estiverem estressados
se  ambas  as  partes  souberem  como
liberar suas energias sexuais e satisfazer

suas  necessidades.  Se  não  for  esse  o
caso,  há  indicio  de  dificuldades.  Se
houver  alguma  razão  que  impeça  aos
envolvidos a plena expressão individual
através  do  sexo,  é  provável  que  haja
atritos.  Se  não  estiver  envolvido  com
ninguém, poderá sentir-se sexualmente
atraído  por  quase  todo  mundo  que
encontrar.  Cuidado  com  os  relaciona-
mentos iniciados sob este trânsito, pois
você pode estar apenas buscando vazão
sexual, sem atentar para a compatibili-
dade em outras áreas.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Mensagens hostis" (21.3.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 

Sábado 7 maio 2011
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Situações agradáveis

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã há um desejo de estar entre amigos
e   gente   querida.   Esse   trânsito   irá
assegurar-lhe situações agradáveis junto
a essas pessoas. Sentimentos de amor e
amizade estão em progresso em todas
as áreas de sua vida, fazendo-o pensar
agora como a vida é bela e recompensa-
dora.  O  período  é  bom  para  reunir
amigos em sua casa a fim de diverti-
rem-se.  Você  será  capaz  de  fazê-los
sentirem-se  bem  e  eles,  por  sua  vez,
gostarão  disso,  haja  vista  você  estar
demonstrando   que   se   importa   com
todos.   No   geral,   seu   lar   e   outros
ambientes   em   que   vive   serão   uma
grande  fonte  de  satisfação  para  você.

Seu estado de espírito amigável e leve
será  percebido  por  todos  a  sua  volta,
mas tenha cuidado para não se tornar
muito passivo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Ambições" (30.3.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Domingo 8 maio 2011

abr. 2011 maio 2011 jun. 2011
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Objetivos a conquistar *

Válido  durante  várias  semanas  :  É
chegada  a  hora  de  formular  seus  ob-
jetivos  e  dedicar-se  a  atingi-los.  As
energias  básicas  de  seu  ego  estarão
muito   direcionadas   para   o   futuro,
levando-o a agir hoje pensando no que
isso representará amanhã. Você poderá
chegar   a   seus   objetivos   com   mais
eficiência  trabalhando  em  cooperação
com  terceiros.  O  período  não  é  bom
para estar só nem para entrar em con-
flito  com  as  pessoas  por  causa  de
impulsos do ego. A solução para este
trânsito  é  criar  uma  ponte  entre  seus
próprios interesses e os das pessoas. As
atividades  físicas  em  companhia  dos
amigos,  são  especialmente  indicadas,
bem como os projetos que envolvam a
participação de muita gente. Terá muita
gratificação com o que faz por isso, não

se   coloque   em   segundo   plano   em
relação a seus colegas.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Influências Artísticas" (20.4.11) 
longo prazo:  "Cooperação" (27.4.11) 
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Equilíbrio perfeito **

Este trânsito favorece as relações sexu-
ais e todos os tipos de atividade cria-
dora.   Simboliza   também   o   perfeito
equilíbrio entre seu desejo de ser como
verdadeiramente é e sua necessidade de
relacionar-se  com  alguém.  Mas  uma
relação amorosa estritamente platônica
não  lhe  seria  nada  gratificante.  Feliz-
mente,  não  é  provável  que  venha  a
estabelecer relações nesses termos. Su-
as  fantasias  eróticas  certamente  serão
estimuladas.  Além  disso,  é  provável
que  mesmo  as  pessoas  para  as  quais
normalmente não olharia duas vezes lhe
pareçam   muito   mais   atraentes.   Na
verdade,  será  preciso  um  pouco  de
seletividade, a fim de não se envolver

com   alguém   totalmente   inadequado.
Porém não precisa preocupar-se, já que
este   trânsito   geralmente   não   é   tão
compulsivo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 74 

Terça 10 maio 2011
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Pequenos aborrecimentos

Durante esse período seus sentimentos
estarão à flor da pele e até mesmo os
pequenos      aborrecimentos      o      in-
comodarão muito. Por essa razão, caso
cometa algum engano hoje procure não
se culpar, pois, provavelmente, o pro-
blema não é tão sério como lhe parece.

Entretanto,    essa    sensibilidade    irá
proporcionar-lhe condições de perceber
melhor as necessidades e fraquezas dos
outros, de forma que poderá adaptar-se
a elas. Agindo assim, irá encorajar as
pessoas  a  ser  francas  e  admitir  seus
pontos   fracos.   Sua   capacidade   para
entender e seu desejo de levar em conta
as características pessoais de cada um
criará nos outros aspectos de segurança
que os levarão a confiar em você.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Quarta 11 maio 2011
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Boa disposição

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia esse é um bom período
para sair e sociabilizar, haja vista que se
sente   bem   disposto   e   associativo,
irradiando calor humano em direção às
pessoas, de forma que elas apreciarão
sua companhia. Esse é um dia excelente
para ir a festas e recepções, por exem-
plo.  Os  relacionamentos  com  pessoas
queridas  estão  bem  favorecidos,  pois
você se sente bastante amoroso agora.
Esse trânsito poderá ajudá-lo a iniciar
um novo relacionamento ou manter o
existente.  Aproveite  o  momento  para

cuidar  de  sua  casa,  embelezando-a  e
tornando-a   mais   agradável.   O   dia
também é indicado para divertir-se no
lar. Nas compras, sentir-se-á tentado a
gastar mais do que o planejado. Se o
orçamento anda apertado é melhor adiar
as compras para outro dia.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Quinta 12 maio 2011
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Forças ocultas

Válido  durante  várias  semanas  :  É
muito importante manter-se aberto em
todas   as   questões   e   não   se   deixar
consumir por uma idéia fixa enquanto
durar este trânsito. Talvez preocupe-se
ao longo do dia com pensamentos que
não  lhe  são  de  grande  importância.
Procure não impor seu ponto de vista
aos  outros  nas  conversas,  apesar  de
tentado a fazê-lo. Talvez ache que levar
as pessoas a pensarem como você é a
coisa  mais  importante  deste  mundo,
mas  suas  tentativas  poderão  provocar
brigas sobre coisas que realmente não
têm  a  menor  importância.  Por  outro
lado, se conseguir dirigir essa energia
para  dentro  de  si  mesmo,  poderá  re-
alizar algo de grande valor. Este trân-
sito pode trazer à tona forças ocultas:

energias psicológicas que podem mudar
sua vida.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 
longo prazo:  "Boa visão geral" (15.5.11) 
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Progresso favorecido

Hoje sua atenção estará concentrada em
progredir. Você se sentirá forte, cheio
de  vigor  e  segurança.  Seu  relaciona-
mento com os superiores será tão bom
que  eles  podem  conceder-lhe  favores.
Contudo, você não se sentirá dependen-
te de ninguém nem tampouco carente
de  reconhecimento.  Ao  invés  disso,
estará satisfeito por ter uma convicção
interior daquilo que é capaz de realizar.
Além de ter uma boa compreensão de si
mesmo,  a  tranqüilidade  que  normal-

mente   acompanha   este   trânsito   lhe
permitirá fazer planos com uma cabeça
fria.   Sua   vida   pessoal   e   familiar
também se beneficiarão com este trân-
sito, pois sua força pessoal estará aliada
a  um  senso  de  responsabilidade  e  à
certeza  de  que  não  precisa  tirar  nada
das  pessoas  queridas  para  avançar  na
vida.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 
longo prazo:  "Boa visão geral" (15.5.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 76 

Sábado 14 maio 2011
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Em apuros ***

Válido durante vários dias : Este trân-
sito  poderá  despertar  sua  ambição  de
realizar grandes coisas. Será como se
sua energia pudesse levá-lo mais alto e
mais longe que de hábito, predispondo-
o a lutar por sucesso e poder. Porém
talvez encontre muita resistência a seus
objetivos,  principalmente  se  não  for
inteiramente escrupuloso quanto a seus
métodos. Se, por um lado, este trânsito
pode trazer-lhe sucesso e prestígio soci-
al, por outro, pode privá-lo de ambas as
coisas. Ao invés de ganhar poder, talvez
apenas provoque conflitos com aqueles
que o possuem, e às vezes sem perceber
o que está acontecendo. Pode ser que
não tenha a mínima intenção de desafiar
ninguém, mas mesmo assim pode se ver
em apuros diante de autoridades.

Durante  este  trânsito  você  pode  se
envolver com algum tipo de reforma ou
reconstrução,  seja  numa  propriedade
específica, num bairro ou numa coisa

mais   abstrata,   como   uma   reforma
governamental ou empresarial. Seu ob-
jetivo  será  propiciar  melhorias,  mas
também  nisso  pode  ser  que  encontre
resistência     de     pessoas     que     não
concordem   com   suas   idéias   ou   se
sintam ameaçadas por suas atitudes.

Procure a todo custo evitar a obsessão
por  um  projeto  ou  curso  de  ação,
prontificando-se  sempre  a  reavaliar  o
que julga certo e errado em qualquer
que seja a questão. Defenda aquilo que
achar correto, mas antes tenha certeza
de  estar  com  a  razão.  Às  vezes  este
trânsito  leva  as  pessoas  a  pontos  de
vista que, apesar de parecerem sólidos,
são    muito    questionáveis.    Procure
analisar     melhor     suas     convicções
religiosas, filosóficas ou metafísicas. Se
quiser conduzir os outros pelo caminho
da iluminação, verifique primeiro se seu
próprio roteiro está correto.

Em  certos  casos,  este  trânsito  pode
levar  a  conflitos  com  a  lei,  portanto
certifique-se de haver legitimidade nas
eventuais questões em que se envolva.
Independente   da   situação,   evite   o
contato    com    pessoas    de    caráter
duvidoso ou de hábitos pouco comuns
na sociedade.
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Boa visão geral ***

Válido durante vários dias : O momento
favorece os planos e as decisões. Seu
poder de percepção estará bem acurado,
permitindo-lhe   uma   boa   visão   de
qualquer  questão  que  precise  julgar.
Além disso, este é um bom momento
para comunicar-se com os outros acerca
de   questões   importantes.   Você   terá
condição    não    só    de    perceber    o

sentimento e a opinião do grupo como
também  de  chegar  a  conclusões  que
sejam aceitáveis para todos.

O   momento   é   excelente   para   as
negociações,  transações  comerciais  e
acordos  contratuais,  além  de  ser  bom
para comprar e vender. Se não tomar
nenhuma  atitude,  viverá  este  trânsito
apenas como um momento de otimismo
e pensamento positivo, mas, por outro
lado, terá pouco de concreto a ganhar.

O  período  também  é  bom  para  es-
clarecer   diferenças   que   possam   ter

surgido  entre  você  e  os  outros.  Você
terá   uma   habilidade   diplomática   e
persuasiva   para   aparar   as   arestas,
podendo convencer a todos com quem
lidar de haver chegado a um ponto de
vista justo e adequado.

Talvez receba boas novas através dos
amigos.   É   possível   que   eles   lhe
apontem  oportunidades  que  de  outra
forma    você    perderia.    É    possível
também que tenha notícias de alguém
de  quem  não  ouve  falar  há  muito
tempo.   Além   disso,   provavelmente
haverá  muito  interesse  pelas  idéias  e
pelas artes literárias durante este trân-
sito.
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Segunda 16 maio 2011

12
Qi

13
Sx

14
Sb

15
Dm 

16
Sg

17
Tr

18
Qa

19
Qi

20
Sx

21
Sb

22
Dm 

23
Sg

24
Tr

25
Qa

26
Qi

AqJ16:47 BnO06:03 BmF19:49

BpQ14:09 BpG14:17 BpA18:56

BqB13:47 BqI17:53 Cb04:48

Db03:42

Realinhamento de intenções

Sob  este  trânsito  você  será  capaz  de
promover mudanças em seu ambiente
mais imediato e de transformar circun-
stâncias   com   que   vem   há   tempos
lutando.  Aproveite  qualquer  oportuni-
dade  que  possa  ajudá-lo  a  assumir  o
controle  das  forças  criativas  do  bem.

Entretanto,  é  importante  lembrar  que
tais energias devem ser usadas para a
melhoria  e  o  bem-estar  de  tudo  e  de
todos.   Apenas   incidentalmente   esse
poder deve beneficiar finalidades pura-
mente  pessoais.  É  provável  que  hoje
tenha de enfrentar o poder de um grupo
ou associação com os quais lide diaria-
mente, porém os resultados deverão ser-
lhe vantajosos. Você terá de realinhar
suas intenções em conformidade com as
intenções do grupo - amigos, vizinhos
ou  colegas  de  trabalho  -,  mas  isso
deverá favorecê-lo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Boa visão geral" (15.5.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 

Terça 17 maio 2011

abr. 2011 maio 2011 jun. 2011
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Bi22:52

Relações grupais

Válido    durante    várias    semanas    :
Durante    este    trânsito    você    estará
pensando  mais  em  seus  objetivos  e
expectativas  na  vida.  Você  analisará
seus ideais a fim de saber exatamente o
quanto eles o serviram e até que ponto
conseguiu atingi-los. Além disso, você
cogitará  se  esses  objetivos  realmente
são  seus  ou  se  pertencem  a  outras

pessoas e que você acabou adotando-os
para  si.  Se  a  segunda  hipótese  for
verdadeira, decida se esses objetivos lhe
são apropriados. Neste momento, você
precisa e terá mais contatos verbais e
intelectuais com seus amigos e com ou-
tros grupos a que pertence. Conversar
sobre  seus  problemas  com  os  amigos
será  especialmente  útil  para  alcançar
um ponto de vista mais objetivo. Mas
lembre-se   que   essas   conversas   não
poderão   livrá-lo   de   preconceitos   e
pressuposições  assumidos  por  todo  o
grupo.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Boa visão geral" (15.5.11) 
longo prazo:  "Em apuros" (14.5.11) 
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Incidentes surpreendentes ***

Mais que qualquer outro, este trânsito
acarreta    aborrecimentos    repentinos,
comportamentos    precipitados    e    in-

cidentes   surpreendentes.   A   energia
parece brotar de toda parte e das formas
mais   imprevisíveis.   Geralmente   fica
difícil fazer planos durante este período
porque muita coisa acontece sem aviso.
Em  sua  expressão  psicológica  direta,
isto   é,   quando   não   sublimado   ou
convertido em outra forma de energia,
este trânsito indica um abrupto desejo
de afirmar a própria liberdade, jogar as
limitações para o alto e libertar-se. Uma
maneira  positiva  de  extravasar  a  essa
energia  é  iniciar  um  projeto  inteira-
mente inédito e inovador, que ao fim
lhe  traga  o  reconhecimento  de  seus
pares.   Você   precisará   afirmar   sua
individualidade neste momento, e essa é
uma forma construtiva de fazê-lo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Boa visão geral" (15.5.11) 
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Intuição aguçada

Este trânsito prenuncia um grande entu-
siasmo, pois ele impõe um ritmo rápido
a    seu    raciocínio    e    comunicação,
tornando cada contato uma oportunida-
de de estímulo e interesse. Se não tomar
cuidado   ou   se   sua   mente   estiver
predisposta,   ele   também   pode   re-
presentar    pensamentos    esparsos    e
julgamentos        apressados.        Muito
dependerá de sua rapidez de raciocínio,
o que não é o mesmo que inteligência.

Em  seu  lado  positivo,  este  trânsito
indica  que  seu  raciocínio  será  mais
ativo   e   mais   acelerado   hoje.   Sua
intuição estará tão forte que lhe dará a
impressão de sentir as coisas no ar. Isso
é  muito  bom  para  atividades  mentais
que requerem originalidade e esperteza.
Suas    faculdades    inventivas    estarão
muito   estimuladas,   o   que   favorece
trabalhos técnicos e científicos.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Consequências imprevisíveis *

Este    trânsito    pode    trazer    eventos
bastante inesperados, pois ele influi no
sentido   de   levá-lo   a   buscar   novas
emoções e experiências através do amor
e  da  criatividade.  Os  efeitos  podem
variar  muito,  pois  este  trânsito  tem

conseqüências     imprevisíveis.     Pode
provocar  um  rompimento  súbito  com
base numa sensação de que as coisas se
tornaram  monótonas  e  rotineiras  num
relacionamento. Você estará à procura
de emoções e, se elas não se apresenta-
rem,  pode  ficar  bem  irritado.  Talvez
algo imprevisto aconteça. Às vezes este
trânsito provoca o surgimento repentino
de  uma  relação  de  onde  menos  se
esperaria ou com uma pessoa radical-
mente diferente de todas que conhece.
Os  relacionamentos  iniciados  durante
este trânsito normalmente são emocio-
nantes porém instáveis.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Amigável com todos" (21.5.11) 

Sábado 21 maio 2011

abr. 2011 maio 2011 jun. 2011
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Amigável com todos

Válido durante várias semanas : Este é
um    dos    melhores    trânsitos    para
atividades em equipe ou entre amigos.
Você será capaz de agir amigavelmente
para  com  todos,  que  retribuirão  na
mesma moeda. O período é bom para
chamar os amigos para uma festa em
casa ou na rua. Todos terão prazer na
sua  companhia  e  vice-versa,  além  de
partilharem com você especial carinho
e afeto. Não apenas as atividades com
os   amigos   como   também   quaisquer
situações envolvendo grande quantida-
de   de   pessoas   estarão   favorecidas
durante este trânsito. As energias de seu

próprio ego estarão em segundo plano,
de forma que você será capaz de tratar
agradavelmente  as  pessoas,  podendo
fazer  eventuais  concessões  sem  sentir
estar abrindo mão de nada que lhe seja
pessoalmente necessário.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
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Sensibilidade às emoções

Hoje  você  estará  mais  perto  de  seus
sentimentos  que  de  hábito,  demons-
trando também maior sensibilidade para
com  as  emoções  alheias.  Talvez  lhe
faça bem conversar com alguém sobre
seus sentimentos. Toda essa sensibilida-
de o tornará um bom ouvinte ao longo
de todo o dia. Por estar muito receptivo,
você tenderá mais a ouvir os outros que
a tomar a iniciativa de falar ou dar o
primeiro   passo   para   estabelecer   os
contatos.  Quando  lhe  falarem,  todos
perceberão   seu   interesse,   atenção   e
empatia. Eles verão que você não pensa
em impor seu ego a ninguém.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Segunda 23 maio 2011
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Olhos críticos

Este é um bom momento para ver as
coisas com olhos críticos e detectar o
que deve ser mudado ou corrigido em
volta de si. Você estará consciente das
falhas existentes em tudo que observar,
mas não a ponto de deixar de enxergar
também o que há de bom. Sua atenção

estará voltada para questões cruciais e,
embora não se sinta deprimido nem te-
nha sentimentos negativos, tampouco se
sentirá   atraído   por   frivolidades   ou
divertimentos inconseqüentes. Sob esse
estado de espírito, você pode ser tanto o
professor  quanto  o  aluno,  seja  numa
sala  de  aula  formal  ou  mesmo  numa
conversa  amigável.  Você  respeita  as
pessoas   experientes,   sendo   provável
que recorra a elas para aconselhar-se.
Ou pode ser que alguém recorra a sua
ajuda.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Espirito de luta **

Durante este trânsito você viverá a vida
com mais intensidade emocional que de
hábito. Sentirá tudo de modo mais forte

e profundo. Desejará que todas as suas
experiências  lhe  toquem  os  sentimen-
tos, e é provável que isso ocorra. Seus
relacionamentos estarão mais intensos,
e   você   procurará   pessoas   que   lhe
permitam    ser    quem    realmente    é.
Embora este trânsito não o leve a sentir
muita  agressividade,  é  certo  que  não
deixará ninguém pisar em seus calos.
Você  deixará  muito  claro  para  todos
qual é o seu território, não permitindo
que  ninguém  o  invada.  Estará  com
espírito combativo no sentido positivo,
pois, apesar de defender suas convic-
ções, terá tolerância para com as idéias
alheias.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 

Quarta 25 maio 2011
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Pequenos detalhes

Este  trânsito  frequentemente  coincide
com um período de bem-estar e visão
otimista  da  vida.  Se  você  tiver  um
pouco  de  cuidado,  esse  dia  lhe  será
muito proveitoso em todos os tipos de
negociações     contratuais,     palestras,
planejamentos e discussões. Entretanto,
é importante ter cautela porque há uma
predisposição a pensar grande e a ver
melhor o todo que as partes. É possível

que perca a precisão e nitidez dos deta-
lhes,  portanto  tenha  cuidado  com  os
pontos obscuros e leia tudo que estiver
escrito  em  letra  miúda  nos  contratos
que   assinar.   Certifique-se   de   cobrir
todos os ângulos. Você pode ter muito
sucesso no que fizer se for ao mesmo
tempo minucioso. Evite cair na tentação
de  pensar  que  os  pequenos  detalhes
estão abaixo das grandes preocupações
do dia.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Crescimento pessoal

Este trânsito é excelente para todo tipo
de atividade em equipe e para contatos
com os amigos. Você estará mais sociá-
vel que nunca, e as pessoas terão prazer
em sua companhia. Os amigos podem
trazer-lhe   especiais   benefícios   hoje.
Sem dúvida deveria procurar os outros
e,  se  precisar  de  algum  favor,  esta  é
uma boa hora para pedi-lo. Este trânsito
favorece  extremamente  qualquer  en-
trevista em que precise causar boa im-
pressão.  Talvez  acabe  fazendo  novos
amigos ao longo de suas atividades diá-
rias. O cenário familiar em que vocês se
encontrarão dará a tônica do relaciona-
mento, que se baseará na descontração
e na familiaridade. Este trânsito talvez
lhe traga oportunidades de crescimento
pessoal  em  decorrência  de  uma  im-

pressão favorável que causar a alguém.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Amigável com todos" (21.5.11) 
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Ajudando aos outros **

Durante este trânsito, a melhor forma
de expressar sua energia será através de
atividades cujo principal objetivo seja
ajudar aos outros. Talvez não se sinta
disposto  a  fazer  muita  coisa  e  certa-
mente não estará muito motivado pelo
desejo  de  auto-afirmação.  Mas  será

capaz de agir com verdadeira abnega-
ção e vontade de ajudar as pessoas. O
único problema a observar é a tentação
de   se   ver   como   uma   espécie   de
"salvador" que ajuda os seres inferiores
ou piores que você. Este trânsito cria
ilusões, podendo fazê-lo pensar que está
sendo  totalmente  desprendido  quando
na verdade está em meio a uma crise de
ego das mais violentas. Por isso, este é
um  bom  momento  para  analisar  sua
vida e seu mundo e descobrir o que re-
almente são, sem julgamentos.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
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Vitalidade

Este trânsito estimulará sua vitalidade
física, dando-lhe a chance de trabalhar
com afinco e realizar muita coisa. Sua
saúde estará em ordem, permitindo-lhe
abordar com vigor e autoconfiança tudo
aquilo que tiver de fazer. Isso se aplica
também ao nível psicológico, pois terá
capacidade de se impor e defender seus
pontos de vista em qualquer situação.
Novas oportunidades de demonstrar sua
eficiência  geralmente  surgem  durante
este trânsito. Por exemplo, no trabalho
talvez   tenha   a   chance   de   assumir

alguma   responsabilidade   importante,
que pode lhe trazer uma promoção ou
aumento  de  salário.  O  momento  será
ótimo para provar que pode trabalhar
por conta própria e bem. Mas é possível
também trabalhar em equipe, pois suas
energias  complementarão  as  energias
do grupo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 

Domingo 29 maio 2011
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Planejar com inteligência **

Este trânsito representa a culminância
de  seus  esforços  para  expandir  suas
atividades.  Cada  vez  mais,  desejará
fazer  mais  coisas,  ressentindo-se  de
tudo que lhe restrinja a liberdade seu
raio de ação. O desafio deste trânsito
consiste   em   conscientizar-se   de   si
mesmo e do que faz, de modo a poder
planejar com inteligência e trabalhar em
função de seus interesses. Levando em
conta   suas   limitações,   isto   é,   suas
limitações intrínsecas como ser humano
e as limitações que lhe impõem as cir-
cunstâncias,  é  bem  provável  que  seja
muito  bem-sucedido.  Suas  iniciativas
talvez surpreendam tanto as pessoas a
ponto  de  fazê-las  ter  certeza  de  que
você  é  alguém  de  muita  sorte.  Na
verdade, sua sorte será a de possuir uma
perfeita compreensão da situação como

um todo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
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Auto-questionamento

Válido durante várias semanas : Neste
período,   você   precisará   estabelecer
contato  com  seu  subconsciente  e  ob-
servar como ele dirige sua vida sem que
você o perceba. Procure ver como suas
ações podem contrariar suas intenções
conscientes. Todos nós enviamos dois
tipos de sinais ao mundo exterior. Um
desses  tipos  é  o  que  pensamos  estar
querendo fazer. O outro, que consiste
de  sinais  inconscientes,  mostram  às
pessoas   aquilo   que   nós   realmente

estamos  querendo  fazer.  Se  os  dois
tipos  não  coincidirem,  não  é  porque
você  esteja  deliberadamente  querendo
enganar,  mas  você  pode  confundir  as
pessoas  ou,  pior,  levá-las  a  perder  a
confiança   no   que   você   quer   fazer.
Agora não é o momento para usar o ego
como  escudo.  Você  deve  se  preparar
para reconhecer todas as suas falhas e
virtudes    sem    medo    nem    auto-re-
criminações.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 

Terça 31 maio 2011
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O âmago da verdade

Este  trânsito  desperta  seu  amor  pelo
mistério e o inspira a resolver questões
complexas.  Você  estará  inclinado  a
penetrar além da camada superficial da
realidade e atingir o âmago da verdade,
onde jaz a fonte de todo conhecimento.
Esta é uma época favorável à busca de

conhecimentos profundos. No dia-a-dia,
você   empregará   essa   energia   para
analisar, esmiuçar e pôr à prova tudo
aquilo que encontrar em seu caminho.
Não por desconfiança, mas para chegar
à  verdadeira  natureza  das  coisas.  Se
alguém  lhe  fizer  uma  proposta,  você
investigará  e  fará  indagações  as  mais
pertinentes  até  saber  com  exatidão  o
que  ela  acarreta.  Nesse  período,  será
muito difícil que alguém possa enganá-
lo ou iludi-lo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Carregando um grande peso

O  dia  de  hoje  poderá  parecer-lhe  re-
pressivo e depressivo. Talvez tente que-
brar a rotina sem conseguir porque há
alguma  barreira  impedindo-o  de  ser
você mesmo. Achará que outras pessoas
estão querendo se colocar em seu cami-
nho  e  interferir  no  que  está  fazendo.
Física e psicologicamente falando, suas
energias  estarão  em  baixa  hoje.  Será
como se carregasse nas costas todo o
peso do mundo, mas só não terá ajuda
se não a pedir. Lembre-se que a escolha
será  sua.  Nada  o  obriga  a  isso.  Se
continuar calado, estará reforçando as
próprias  circunstâncias  que  o  fazem
sentir-se só e isolado. O que tem a fazer
é romper com esse círculo vicioso e ob-

servar melhor o mundo e as pessoas que
o  cercam.  Mesmo  que  hoje  possa  ter
problemas, a situação logo estará me-
lhor.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 
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Evitando discórdias

Neste período a única área tensionada
será  a  de  seus  relacionamentos  mais
íntimos.  Empregue  essa  energia  para
discutir  a  relação  que  mantém  com
alguém  de  quem  goste.  Você  talvez
descubra   que,   ao   contrário   do   que
imaginava,  não  concorda  em  muitas
coisas   com   essa   pessoa.   Mas   se
conversar   com   espírito   desarmado,
ambos  terão  pouca  dificuldade  para
chegar a um acordo. Caso insista em
manter uma posição inflexível, haverá
tamanha discórdia e desacordo em seu
relacionamento   que   interromperá   a

comunicação  por  algum  tempo.  Sua
atitude tem a máxima importância neste
caso. Se comparecer a alguma reunião
social,   divirta-se,   mas   se   contenha.
Fique atento aos excessos e imponha-se
um limite razoável.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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O mundo como ele é

Talvez se sinta tentado a evitar os con-
frontos   e   a   procurar   atalhos   para
resolver   as   questões   que   surgirem,
pensando que tudo é inadequado. Como
a  responsabilidade  de  qualquer  modo
será  sua,  não  se  surpreenda  se  tais
táticas  acabarem  funcionando  contra
você.   É   possível   que   este   trânsito
estimule seu idealismo, o que de modo

algum será mau, já que pode produzir
um  belo  momento  em  sua  vida  hoje.
Mas pode também dar-lhe a vontade de
alcançar  metas  inatingíveis,  o  que  é
muito   esmorecedor,   haja   vista   sua
pouca    disponibilidade    de    energias
durante este trânsito. Use o bom senso
mesmo em relação aos ideais e, acima
de tudo, encare o mundo real como ele
é e não como gostaria que fosse. Você
pode transformá-lo no que deseja, mas
não parta do princípio de que ele já é
como você queria.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 

Sábado 4 jun. 2011
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Vivenciando mágoas antigas *

Neste  período  alguma  mágoa  pessoal
antiga   poderá   ser   ativada   de   uma
maneira sutil, que se manifestará como
uma  sensibilidade  ou  vulnerabilidade
inconsciente.  Isso  o  fará  reagir  como
sempre fez nessas situações, sentindo-
se    aflito    e    magoado,    procurando
esquecer o incidente tão rápido quanto
possível.  Se  evitar  fugir  da  situação,
como  normalmente  fez  no  passado,  e
admitir  que  carrega  essa  mágoa,  com
certeza irá agir com mais liberdade e de
modo diferente, para seu próprio bem.
Naturalmente, dizer é mais fácil do que

fazer,  mas  esse  trânsito  oferece  uma
excelente oportunidade para você se ob-
servar  de  um  ponto  de  vista  mais
externo e externar suas mágoas. Reco-
nhecer essas situações típicas e as en-
frentar    de    maneira    adequada    irá
proporcionar-lhe   maior   confiança   e

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 88 

Domingo 5 jun. 2011

maio 2011 jun. 2011 jul. 2011

CH 12  18:17 DqJ22:31 BmJ12:06

BpT05:52 BH 2  21:46 Bvdcd11:03

Be20:33

força.
Tornando as coisas claras

Válido  durante  vários  dias  :  Durante
este trânsito talvez prefira guardar para
si as suas opiniões e nada dizer aos ou-
tros, mesmo quando deveria. Mas, ao
mesmo  tempo,  talvez  esteja  mais  do
que  nunca  em  contato  com  o  lado
oculto   de   sua   personalidade,   suas
pulsões e compulsões inconscientes. O
primeiro  desses  dois  efeitos  pode  ser
indesejável   ou   inadequado,   mas   a

capacidade de chegar às áreas ocultas
de   seu   caráter   pode   ser   bastante
proveitosa. O problema aqui é que você
pode achar que os outros usarão tudo
que disser contra você. E isso realmente
pode acontecer, principalmente se suas
palavras forem motivadas por interesses
mesquinhos  e  egoístas.  Mas  é  mais
provável  que  seja  usado  contra  você
aquilo que não disser. Por conseguinte,
é  fundamental  dizer  tudo  que  precisa
ser dito.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Relações grupais" (17.5.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Algo transcendental

Este trânsito aprofunda as emoções, cri-
ando    uma    forte    necessidade    de
pertencer a um grupo ou mesmo a uma
pessoa.    As    amizades    terão    muita
importância,  podendo  até  mudar  sua
vida.   Os   relacionamentos   amorosos
serão  mais  intensos  e  a  sexualidade
experimentada,    como    algo    trans-
cendental. O momento favorece a com-
preensão de suas emoções e como elas

afetam seus relacionamentos. Hoje você
poderá   enriquecer   e   expandir   um
relacionamento existente na medida em
que se der conta da força de seus pró-
prios   sentimentos,   ao   proporcionar
plena vazão à força de sua emoção. É
certo que qualquer emoção que venha a
sentir hoje será muito vigorosa. Não há
possibilidade de experiências superfici-
ais sob esta influência e, de qualquer
modo, nada desse tipo o satisfaria.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Amigável com todos" (21.5.11) 
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Compulsões inconscientes

Aproveite  este  dia  para  saber  o  que
sente    exatamente    em    relação    aos
acontecimentos.     Nem     tudo     será
agradável, mas também nem tudo será
totalmente desagradável tampouco. Seu
modo de pensar estará sendo muito in-
fluenciado por seus sentimentos, e sua

comunicação  com  as  pessoas  talvez
esteja  tão  sujeita  a  compulsões  in-
conscientes que lhe cause dificuldades.
Não  é  possível  isolar  cada  uma  das
convicções  que  estão  na  origem  dos
preconceitos,  mas  você  pode  dar  um
passo em direção a isso, agora. Como
as mulheres são muitas vezes o alvo de
nossas        projeções        inconscientes
(independente  de  qual  o  nosso  sexo),
este   trânsito   costuma   provocar   dis-
cussões com elas. Entretanto, qualquer
um  que  possa  ativar  convicções  in-
conscientes  será  uma  fonte  de  pro-
blemas neste momento.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Quarta 8 jun. 2011
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Nubulosidade

Hoje, talvez sinta vontade de guardar
segredos ou omitir informações a fim
de evitar confrontos. Essa decisão não
será a melhor, pois apenas contribuirá
para  aumenta  a  aura  de  nebulosidade
que  o  cerca  hoje.  Pela  mesma  razão,
evite  qualquer  forma  de  distorção  ou
apresentação dúbia da verdade, mesmo
que considere estratégico iludir alguém.
Hoje  você  deve  tentar  a  todo  custo
manter    sua    comunicação    e    seu
raciocínio  claros,  lúcidos,  factuais  e
ancorados na realidade. Se tentar evitar
discussões agindo de maneira ambígua,
arrisca-se  a  enfrentar  situações  ainda

mais difíceis depois. Precavenha-se em
qualquer negócio ou transação comer-
cial hoje, pois está sujeito a ser vítima
de embustes.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Conversas que curam

As curas e outras formas de melhorar o
bem-estar  são  muito  favorecidas  por
este   trânsito.   De   igual   forma,   o

momento é bom para todos os tipos de
intervenção no espírito e no corpo, quer
você seja o agente ativo ou passivo do
processo.    É    tempo    de    conversar
profundamente com as pessoas que lhe
são   mais   próximas,   falando   franca-
mente  sobre  aqueles  pontos  doloridos
que todos nós temos e que nos faz re-
agir    com    muita    sensibilidade    a
determinadas coisas e situações. Não se
deixe levar pela tentação naturalmente
humana   de   evitar   esses   encontros,
apenas  pelo  medo  de  ser  magoado
novamente por aquela dor antiga ligada
a  esse  tipo  de  evento.  Durante  esse
período,     existem     condições     que
favorecem  os  processos  de  cura  e  o
crescimento    espiritual,    normalmente
indisponíveis em outras ocasiões.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Sexta 10 jun. 2011
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Apoio moral

Embora possa sair-se bem trabalhando
em grupo, não se sentirá dependente de
ninguém. Você irá apresentar-se como
alguém independente e seguro, que está
disposto a ajudar os outros e a servir à

sociedade.    Em    decorrência    disso,
poderá  receber  deles  apoio  moral  e
material. Você jamais conseguiria isso
com  tanta  facilidade  se  sentisse  que
necessita da ajuda de terceiros para pro-
gredir. Sua confiança em si mesmo fará
as  pessoas  acreditarem  em  você.  A
clareza com que verá seus objetivos lhe
permitirá  traçar  planos  cuidadosos  e
decisivos. Qualquer que seja o curso de
ação que resolva tomar, será capaz de
segui-lo.    Não    haverá    necessidade
alguma de agir dissimulada ou ilicita-
mente. Se necessário, enfrentará os pro-
blemas que se apresentarem.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 

 p. 91   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Sábado 11 jun. 2011

2
Qi

3
Sx

4
Sb

5
Dm 

6
Sg

7
Tr

8
Qa

9
Qi

10
Sx

11
Sb

12
Dm 

13
Sg

14
Tr

15
Qa

16
Qi

CpE16:13 BmE10:33 BoA01:38

BoJ22:11 BpN01:43 BpC22:36

Bvdcg13:34

Expressando-se sem medo

Este é um excelente período para fazer
coisas que necessitem causar boa im-
pressão   graças   a   sua   capacidade   e
autoconfiança.    Será    favorável,    por
exemplo, a um pedido de aumento de
salário porque você será capaz de fazê-
lo com firmeza e segurança, e os outros

perceberão isso. Mesmo que prefira não
se impor, defenderá a si mesmo e a seus
pontos de vista contra qualquer um que
queira   criticá-lo   ou   diminuí-lo.   Os
planos   que   fizer   hoje   serão   bem
arrojados   e   inovadores.   Você   terá
condições  de  ousar  mais  e  de  correr
maiores riscos quanto ao que disser e
pensar. Aproveite este período para ex-
pressar   coisas   que   anteriormente   o
deixavam  receoso.  Você  chegará  ao
cerne   de   qualquer   negociação   e   a
resolverá com extrema rapidez

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Tempestade à vista

Efeito fraco e transitório: Hoje durante
o  dia  você  deve  ter  muito  cuidado
porque está emocionalmente sensível e
impulsivo.  Em  seus  contatos  com  os
outros  buscará  excitação  e  estímulo,
atraindo pessoas bastante diferentes de
sua  turma.  É  possível  que  essa  gente
nova    o    aborreça    muito,    todavia
dconscientize-se  de  que  esse  pessoal
está preenchendo uma necessidade real
em sua vida, nesse momento. Ou, talvez
aja  rompendo  relacionamentos  atuais.
Na verdade você não está querendo ini-
ciar  brigas,  mas  ao  conversar  com
alguém, poderá despertar, sem intenção
alguma,   sentimentos   que   provocam
altercações.   Por   essa   razão,   podem
ocorrer tempestades nos seus relaciona-
mentos durante esse período. Se alguém

tentar restringi-lo, sua reação será muita
negativa,  mesmo  que  tais  restrições
sejam para seu bem.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
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Objetivos pessoais

Este dia poderá proporcionar-lhe muita
atividade   em   áreas   diversas.   Você
sentirá muita necessidade de impor sua
vontade e de definir para onde vai e o
que está fazendo. Será um dia de muito
trabalho  e  realizações.  Sua  motivação
estará relacionada às tarefas ligadas a
seus objetivos pessoais. Por isso, o dia
pode   trazer   conflitos,   se   os   outros
considerarem que você está sendo ego-
ísta ou muito interessado em si mesmo.
Pode ser que, à medida em que você

busca  atingir  seus  próprios  objetivos,
entre  em  conflito  com  pessoas  cujos
planos não estão de acordo com os seus.
Independente do que possa ocorrer, o
período favorece o interesse sincero por
você mesmo. Mas é preciso lembrar-se
dos  outros,  tendo  cuidado  para  não
afastá-los além do necessário.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 
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Comunicação plena

Ao mesmo tempo em que sua curiosida-
de é espicaçada, você estará interessado
em   descobrir   novas   idéias   e   fatos
singulares. Hoje você tem a oportunida-
de  de  falar  sobre  as  coisas  que  real-
mente  lhe  importam,  mesmo  que  sua
carga  emocional  torne  a  abordagem

mais difícil. Este trânsito propicia mais
distanciamento e objetividade, de modo
que você pode manter seu envolvimen-
to emocional com determinada questão
num nível que permita a discussão. En-
tretanto, pode correr o risco de perder
seu tempo com conversas frívolas. Por
isso, deve fazer um esforço consciente
para tratar de assuntos que lhe sejam
importantes.   Sua   interação   com   as
pessoas hoje estará muito mais ativada,
dando-lhe   muitas   oportunidades   de
comunicar-se plenamente.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Siga em frente

No momento você talvez tenha de lutar
muito   para   chegar   a   algum   lugar.
Porém, se o conseguir, seus objetivos
terão caráter mais amplo e duradouro.
Se não estiver muito seguro do que está
fazendo em determinada área, esta será
uma boa hora para se analisar e desco-
brir o que realmente deseja. Você não
só não deve como provavelmente não
poderá prosseguir até estar certo de seus
objetivos.   É   possível   que   uma   das
consequências deste trânsito seja uma
boa mudança na compreensão que tem

de si mesmo. Caso esteja seguro de seus
objetivos e faça uma boa idéia de quem
é poderá contar com este trânsito para o
sucesso  de  qualquer  empreendimento
em que se envolva agora. Vá em frente
e não se preocupe. Apenas evite pisar
nos calos alheios sem necessidade.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
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Fazendo o trivial

Hoje você gostaria de usar sua mente
para  o  lazer,  lendo,  visitando  exposi-
ções  de  arte  e  concertos  ou  batendo
papo    com    amigos.    Embora    tais
atividades sejam aparentemente triviais,
elas são uma parte importante de sua
vida,  pois  lhe  dão  a  oportunidade  de
descansar entre um interesse mais sério
e outro. Não hesite em tirar uma folga
se   puder   e   simplesmente   relaxe   e
aproveite.   Este   trânsito   também   é
importante em outro sentido, pois o põe
em   contato   com   seus   sentimentos,
principalmente os de amor e amizade. É
importante ver que eles estão presentes
em   sua   vida.   Em   outras   palavras,
mesmo que os dias como o de hoje não
pareçam muito significativos, eles são
importantes porque nos fazem suportar
momentos mais difíceis.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Expressão apropriada

Este   trânsito   normalmente   provoca
predisposição    ao    amor,    dando-lhe
vontade de estar com alguém do sexo
oposto. Porém há alguns problemas. Se
agir com ciúme e possessividade, seus
sentimentos     poderão     sufocar     sua
parceira.    Reconheça    que    até    os
relacionamentos mais íntimos precisam
de  espaço  e  procure  não  ser  super-
protetor  nem  repressor.  Sua  parceira
não precisa de outro pai! Entretanto, o

problema só ocorrerá se você normal-
mente for possessivo no amor. Esse tipo
de emoção tem seu lado positivo, já que
pode  transmutar-se  numa  espécie  de
amor muito aconchegante, que ampara
e apoia a pessoa amada. A emoção por
si só não é boa nem ruim; ela apenas
precisa   de   um   canal   de   expressão
adequado.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 

Sábado 18 jun. 2011
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Equilíbrio delicado **

É  possível  que  durante  este  trânsito
você  tente  impor  sua  individualidade
num   relacionamento.   Às   vezes   isso
ocorre quando você está sentindo que
dá  muito  mais  do  que  o  que  recebe
numa relação. Ou então a situação é o
exato oposto dessa, isto é, você é quem

vem dando muito pouco e seu par está
ressentido.       Todo       relacionamento
saudável,  principalmente  o  relaciona-
mento sexual, exige um delicado equilí-
brio entre as vontades e necessidades
das pessoas envolvidas e o desejo de
cada um de realizar-se através daquela
relação.  No  momento,  esse  equilíbrio
estará mais difícil de se obter. Os dois
deverão estabelecer o que desejam um
do   outro.   Às   vezes   é   preciso   ser
bastante  explícito  quanto  ao  que  se
quer, pois o que não se diz pode ser a
principal  fonte  do  conflito  entre  duas
pessoas.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
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Novas descobertas

Hoje você fará novas descobertas, co-
nhecerá   novas   pessoas,   vivenciando
tudo com entusiasmo e interesse. E não
terá de sair de seu caminho para que
tudo   isso   ocorra,   pois   seu   próprio
ambiente incorporará todas as fontes de
interesse   que   precisa.   Em   caso   de
dificuldades, avalie suas atitudes e veja
se não está sendo rígido demais. Ser in-
flexível   ou   agarrar-se   a   esquemas
predeterminados  sem  possibilidade  de
desvios, aumentará as dificuldades. O
dia é favorável para atacar antigos pro-
blemas  que  não  foram  resolvidos  no
passado.   Na   comunicação   com   os
demais  surgirão  idéias  incrivelmente
novas.  A  seu  redor  estarão  se  mos-
trando novos aspectos da vida para que

você os experimente.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Aceitando as mágoas *

Muitas   pessoas   sentem   uma   certa
vulnerabilidade  em  relação  ao  corpo.
Elas  disfarçam  e  procuram  esconder
seus corpos porque se sentem inseguras
ou mesmo envergonhadas. É claro que
isso não ocorre com todo mundo, nem
algo que dure para sempre, todavia um
pouco desse sentimento existe em cada
um de nós. Sob esse trânsito você não
deve  ter  medo  de  ser  magoado  ou
rejeitado outra vez. Agora, você tem a
oportunidade para reconhecer e aceitar
aqueles ferimentos antigos. O amor e a
compreensão  de  sua  parceira  poderá
ajudá-lo nesse momento, se for franco o

suficiente para admitir sua vulnerabili-
dade. Acredite no fato de que pode ser
amado,  independente  das  mágoas  que
carrega.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
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Clareza e concisão

Sob esta influência, é provável que te-
nha um dia bem cheio, comunicando-se
e   interagindo   com   as   pessoas.   As
negociações   e   transações   comerciais
estarão  favorecidas  porque  sua  forma
de  comunicar-se  será  clara  e  concisa.
Sua mente estará mais aguçada que o
normal,   e   você   estará   receptivo   às

opiniões dos outros. Será capaz de ex-
pressar   seus   pensamentos   de   uma
maneira    fácil    de    compreender.    É
possível que viaje, provavelmente para
locais  já  conhecidos.  Será  uma  boa
idéia   fazer   serviços   de   rotina   que
exijam clareza de raciocínio e atenção.
Tais   questões   tendem   a   transcorrer
agora mais tranquilamente do que em
outros dias.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Tornando as coisas claras" (5.6.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Quarta 22 jun. 2011
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Devaneios

Este trânsito estimula a imaginação de
maneira      bastante      positiva.      Sua
sensibilidade  e  percepção  em  relação
aos aspectos mais sutis do mundo que o
cerca   estarão   bem   maiores   que   de
hábito. Às vezes ocorre um período de
devaneios,  no  qual  você  passará  boa

parte  do  tempo  a  sonhar.  No  contato
com as pessoas, terá uma noção muito
nítida do que se passa na cabeça delas.
Se  conseguir  guardar  para  si  o  que
perceber,    ficará    surpreso    com    as
verdades que este trânsito pode revelar
sobre as pessoas. O raciocínio claro não
será seu ponto forte hoje, por isso, deve
evitar   recorrer   muito   ao   racional.
Procure valer-se mais de seus sentimen-
tos e intuição.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 
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Uma mente ávida

Neste   período,   você   precisará   ex-
pressar-se e expressar tudo o que pensa
de  todas  as  maneiras  possíveis.  Sua
mente trabalhará com mais clareza que
o   normal,   fazendo-o   sentir-se   mais
alerta. Ao mesmo tempo, estará muito
consciente de seu objetivo em qualquer
coisa que fizer, o que lhe permitirá es-
clarecê-lo muito bem a todos. Apenas
tenha  cuidado  para  não  colocar  tanta
energia na comunicação com as pessoas
a  ponto  de  não  impedir  que  eles  se
comuniquem  com  você.  Além  disso,
procure não ficar cego para os pontos

de  vista  dos  outros  por  causa  de  seu
próprio  ponto  de  vista  subjetivo.  Sua
avidez  por  informação  pode  também
chamar a atenção de alguém acima de
você,  que  acabará  procurando-o  para
falar de algo que lhe interessa.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 

Sexta 24 jun. 2011

16
Qi

17
Sx

18
Sb

19
Dm 

20
Sg

21
Tr

22
Qa

23
Qi

24
Sx

25
Sb

26
Dm 

27
Sg

28
Tr

29
Qa

30
Qi

DpE19:32 BoQ10:02 BoA15:59

BqN16:05

Equilíbrio perfeito

Os efeitos deste trânsito podem variar
consideravelmente, mas em geral ele é
favorável à maior parte das atividades.
Hoje você terá condições de se afirmar
para   conseguir   o   que   deseja   sem
ofender  ninguém.  As  pessoas  ficarão

gratas  por  você  ser  direto  sem  ser
sarcástico nem autoritário. Achará que
todos devem ter a mesma liberdade que
você para que possam ir em busca de
seus próprios objetivos, dispondo-se a
ajudá-los   se   eles,   por   sua   vez,   se
dispuserem a fazer o mesmo por você.
Haverá um equilíbrio quase perfeito en-
tre sua individualidade e sua necessida-
de de interagir com os outros. Você será
capaz de encantar o sexo oposto sendo
gentil, amigável e interessando-se pelo
bem-estar da parceira.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
longo prazo:  "Auto-questionamento" (30.5.11) 
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Fortes impulsos

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia Esse trânsito manifesta-se
de vários modos e você deve ter muito
cuidado    para    com    alguns.    Para
começar, ele incentiva ações compulsi-
vas; suas emoções serão tão provocadas
que  dificilmente  deixarão  de  explodir
em impulsos que não serão bons para
você a longo prazo, principalmente se
estiver tentando suprimir alguns de seus
sentimentos.  Os  efeitos  desse  trânsito
serão  menos  difíceis  se  você  encarar

seus sentimentos com honestidade, sem
procurar escondê-los de si mesmo. De
forma positiva, o trânsito incentiva um
mergulho em seu interior, facilitando-
lhe  saber  o  que  realmente  quer  em
determinadas   situações.   É   um   bom
período    para    realizar    auto-análises
emocionais,  desde  que  seja  honesto
consigo mesmo. Talvez alguns encon-
tros    forcem    uma    certa    auto-con-
frontação  útil,  mesma  que  não  seja
agradável.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Mudança criativa

Hoje será relativamente fácil agir com
liberdade. Você não tolerará muito bem
as restrições, procurando uma forma de
escapar  delas.  Por  conseguinte,  terá
pouca  disciplina  interior,  embora  isso
não   represente   uma   grande   perda

porque  na  verdade  qualquer  iniciativa
agora  é  mais  importante  do  que  sim-
plesmente cumprir ordens. Você sentirá
que manter sua individualidade é mais
importante que atender às expectativas
alheias e não esconderá isso. Em última
análise, isso lhe trará vantagens, já que
deve ser sempre você mesmo em tudo
aquilo  que  faz.  Canalize  esta  energia
para provocar mudanças a sua volta. É
bem provável que, de qualquer forma,
sua  vida  tenha  se  tornado  demasiado
organizada    e    estática    ultimamente.
Reforme qualquer coisa que precise ser
reformada.    Este    aspecto    favorece
mudanças criativas.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Ambiente saudável

O  período  é  indicado  para  trabalhos
mentais. Você terá condições de traçar
planos com eficácia e clara percepção
dos  fatos,  além  de  pensar  cuidadosa-

mente  nos  detalhes.  Sua  mente  terá
facilidade  para  analisar  as  mais  com-
plexas   questões,   decompondo-as   em
partes que serão examinadas separada-
mente,  levando-o  a  conclusões  muito
válidas. Esta é uma boa ocasião para
conversar.     Sua     objetividade     im-
pressionará as pessoas e elas não terão
receio  de  serem  forçadas  a  assumir
posições    que    não    desejam.    Você
acabará criando um ambiente em que
qualquer assunto poderá ser trazido à
baila  e  discutido.  Por  isso,  o  período
também  é  bom  para  as  negociações.
Você saberá perfeitamente o que quer e,
ouvindo   também   o   que   os   outros
querem, chegará a um bom acordo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Terça 28 jun. 2011
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Energias ocultas

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã agora você deseja viver experiênci-
as   que   lhe   toquem   profundamente,
deixando     de     lado     os     encontros
superficiais.  Estará  buscando  junto  à
pessoa amada o verdadeiro significado
dos  sentimentos.  Sob  essa  influência,
geralmente    emoções    profundamente
enraizadas   tendem   a   subir   para   a
superfície. Isso tem um efeito terapêuti-

co  para  maioria  dos  relacionamentos,
uma vez que extravasa energia ocultas
que  enfraquecem  os  laços  entre  duas
pessoas. Nesse período, tenha cuidado
para não estabelecer objetivos pessoais
que o levem à obsessão, deixando tudo
o mais de lado. Talvez aja compulsiva-
mente e pense obstinadamente em uma
só coisa. Se isso acontecer, saiba que,
por   trás   dessa   compulsão,   existem
energias psicológicas que precisam ser
compreendidas, pois elas podem estar
controlando parte de sua vida.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 
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Força persuasiva

Esta é uma época de intensa atividade
mental. Seu raciocínio e comunicação
serão   intensos   e   penetrantes.   Você

desejará ir ao fundo de cada questão e
não   ficará   satisfeito   com   respostas
superficiais.  O  período  é  bom  para
pesquisas,  investigações  ou  atividades
mentais    que    exijam    solução    de
mistérios ou respostas a questões. Além
disso, poderá influenciar os outros, se
precisar, falando com habilidade e força
de persuasão. Você deixará claro que
está dando a resposta certa e não apenas
sua opinião. O único problema aqui é
que  os  outros  acreditarão  em  você,
mesmo que esteja errado. Será preciso
assumir a responsabilidade de não em-
pregar  mal  essa  energia  e  de  não  se
apresentar diferente do que é.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Objetivos a conquistar" (8.5.11) 

Quinta 30 jun. 2011
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Com bom humor *

Hoje sua boa disposição de espírito in-
fluenciará todos os contatos, tornando
as  conversas  agradáveis  e  amigáveis,
cheias de humor. É bem provável que
não  tenha  paciência  para  nada  mais
sério ou grave, embora possa conversar
sobre os relacionamentos e as questões
referentes ao amor e aos sentimentos.
Você vai achar fácil falar de amor e ou-
tros  sentimentos,  mesmo  que  normal-
mente  seja  reservado.  Se  quiser  dizer
algo   que   cause   boa   impressão,   o
momento é este. Você tem condições de
ganhar a simpatia das pessoas pelo que
disser e pela maneira com que o diz.
Este   trânsito   favorece   também   as

negociações e transações comerciais do
ponto  de  vista  financeiro,  principal-
mente no ramo de entretenimentos.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Uma súbita reviravolta ***

Válido  durante  muitos  meses  :  Este
trânsito é cheio de surpresas e oportuni-
dades inesperadas. E, além disso, você
estará lutando por um tipo de liberdade
que jamais teve. Talvez jogue todas as
suas  responsabilidades  para  o  alto  e
parta em busca da juventude perdida.

O aspecto mais negativo deste trânsito é
a relutância em desincumbir-se de suas
responsabilidades. Cuidado para não se
deixar   levar   tanto   pelo   desejo   de
liberdade  a  ponto  de  decepcionar  as
pessoas   que   realmente   precisam   de
você.  Por  outro  lado,  será  necessário
chegar   a   um   equilíbrio   entre   as
exigências dos outros e seu desejo de
ser você mesmo.

Ao    mesmo    tempo,    este    trânsito
despertará  seu  idealismo.  Você  terá
dificuldade    em    aceitar    condições
sórdidas ou injustas, seja em seu pró-
prio ambiente ou no mundo lá fora. Por

isso, talvez se envolva num movimento
reformador ou num grupo que pretenda
mudar as condições sociais vigentes.

Porém este trânsito pode funcionar de
modo inteiramente diferente. Ele pode
representar uma mudança ou oportuni-
dade vinda de onde menos se espera:
uma promoção, uma reviravolta ou um
encontro com alguém que pode ajudá-
lo,   por   exemplo.   Essas   são   apenas
algumas possibilidades. É difícil dizer
exatamente qual delas irá ocorrer, pois
esta influência, é muito errática.

Outro possível efeito é o de abrir-lhe os
olhos    a    novas    possibilidades.    A
natureza deste trânsito, influi no sentido
de  expandir  as  consciências,  poderá
ajudá-lo  a  ver  as  situações  de  um
ângulo  totalmente  diferente,  permitin-
do-lhe encontrar soluções para os pro-
blemas  que  estiver  enfrentando.  Em
geral  essas  soluções  são  radicais  e,
apesar     de     poderem     normalmente
inspirar-lhe receio, o trânsito lhe dará a
confiança de experimentá-las.

Independente dos efeitos deste trânsito,
pode   contar   com   uma   inesperada
expansão   em   sua   vida   e   com   a
oportunidade de ganhar uma perspecti-
va nova, mais abrangente e rica. Isso
pode vir através de um grande evento
de poder transformador ou de uma série
de  eventos  pequenos  que,  juntos,  te-
nham um grande impacto.
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Uma abordagem positiva *

Hoje você estará pronto para projetar-se
e impressionar os outros pela força de
sua  personalidade.  Sua  sensação  de
bem-estar   geral   será   tanta   que   lhe
permitirá desincumbir-se de uma série
de tarefas ou apenas ser você mesmo, a
depender  do  que  decida  fazer.  Sua
forma de abordar o ambiente será ativa
e positiva. Ao invés de apenas esperar
que  alguém  tome  a  iniciativa,  será
capaz de fazê-lo você mesmo. Assumirá
o   controle   das   situações   e   as   fará
funcionar  como  deseja.  É  claro  que
pode encontrar resistência, mas, se usar

de  diplomacia,  convencerá  as  pessoas
do  que  quiser.  Durante  este  trânsito,
você será, antes de tudo, você mesmo.
Não  estará  disposto  a  usar  de  sub-
terfúgios   com   as   pessoas,   exigindo
delas  que  sejam  tão  honestas  quanto
você.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Domingo 3 jul. 2011
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Para sua vantagem

Este  trânsito  trará  alegria  e  descon-
tração.  Hoje  todos  os  seus  contatos,
tanto    os    profissionais    quanto    os
pessoais,   correrão   muito   bem,   em
função principalmente de seu carinho e
interesse pelas pessoas. Talvez venha a

angariar benefícios futuros a partir de
novos  relacionamentos  iniciados  hoje.
Este  trânsito  é  um  bom  indício  de
sucesso em um novo romance. O dia
será  bom  para  um  rápido  passeio  a
lugares bonitos, onde poderá dar ampla
vazão a sua necessidade de contato com
a   beleza.   As   transações   financeiras
serão  beneficiadas  por  este  trânsito,
dando-lhe     condições     de     realizar
negócios vantajosos. Tudo que comprar
hoje   provavelmente   representará   um
bom investimento. Você achará que a
vida em geral corre mais fácil que de
hábito,  com  tudo  indo  parar  em  seus
devidos lugares sem grandes esforços.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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O significado intrínseco

Este trânsito lhe permite uma percepção
maior   e   mais   precisa   das   energias
presentes nas pessoas e nas situações a
sua volta. Você estará mais atento às
necessidades alheias e mais disposto a
ajudar. Eles perceberão sua receptivida-
de e talvez lhe peçam auxílio, principal-
mente os amigos e vizinhos. Isso não o

irritará  porque  servir  será  uma  forma
satisfatória de auto-expressão para você
neste momento. Você não só desejará
ajudar  como  efetivamente  o  fará.  É
possível que sua atenção se prenda mais
facilmente  que  de  hábito  a  questões
místicas  e  espirituais.  Hoje  não  será
bastante compreender o que uma coisa
é; você desejará saber também o que ela
significa. O dia é excelente para deixar
a rotina um pouco de lado e meditar
acerca do que considera importante.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Terça 5 jul. 2011
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Dia de festa! ***

Hoje   é   seu   aniversário   astrológico,
mesmo que o dia não seja o mesmo do
seu aniversário conforme o calendário.

Como  seria  de  esperar  deste  trânsito,
hoje é um dia de novos começos. Tem
início um novo ano em seu calendário
pessoal, e as influências que você agora
pressente afetarão todo o ano que se ini-
cia.  Entretanto,  se  as  coisas  hoje  não
correrem  como  o  planejado,  isso  não
quer dizer que o ano inteiro será uma
decepção.   Você   está   recebendo   um
novo impulso do centro de energia inte-
rior,  como  simboliza  o  Sol.  Portanto,
qualquer  nova  empreitada  que  iniciar
agora irá na crista dessa nova onda de
energia e muito provavelmente chegará
a bom termo. Tudo que você fizer ou
iniciar  hoje  levará,  antes  de  tudo,  a
marca de sua individualidade. Agora é a
hora de se reposicionar.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Otimismo e alegria

Este trânsito assegura um dia de bem-
estar, paz e harmonia para todos. Mas
você deve procurar empregar a energia
desse aspecto para atingir algo de bom
e   proveitoso   para   você.   Será   uma
tentação aproveitar o embalo dos bons
sentimentos e deixar o dia correr sem
prestar-lhe  maior  atenção.  O  entusi-
asmo, otimismo e alegria associados a
este   trânsito   lhe   permitirão   projetar
energias no ambiente, e elas acabarão

fazendo  as  coisas  correrem  conforme
deseja.  Talvez  tenha  a  impressão  de
estar com sorte, mas na verdade não se
trata disso. Consciente ou inconsciente-
mente,  no  dia-a-dia  você  agirá  com
maior poder de previsão que o habitual.
Caso chegue a tirar proveito de alguma
situação por sorte pura e simples, isso
será uma conseqüência de algo que fez
no passado mais recente.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Quinta 7 jul. 2011
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Uma certa rebeldia ***

Válido   durante   muitos   meses   :   As
tentativas  mais  corajosas  e  até  mais
rebeldes  de  defender  aquilo  em  que

você acredita terão agora mais chance
de dar certo. Quem quiser persuadi-lo a
agir "normalmente" provavelmente será
repelido  rudemente.  Mesmo  que  isso
lhe  traga  problemas,  você  se  sentirá
aliviado,   simplesmente   por   ter   sido
mais honesto consigo mesmo. Procure
não se irritar se descobrir que as coisas
que antes achava fáceis ou gratificantes
agora  o  aborrecem.  Esta  influência  o
ajudará a abordar novas idéias de forma
mais aberta e menos preconceituosa.

Livrando-se    de    velhos    contrapesos
emocionais  ou  materiais,  você  poderá
pensar e agir de maneira independente,
sem se preocupar com as consequênci-
as.  Dê  uma  olhada  no  local  em  que
vive: o que realmente é necessário e o
que  simplesmente  está  lá?  Este  é  o
momento ideal para uma grande faxina!
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Não se deixe abater **

Durante   este   trânsito,   é   comum   as
pessoas    enfrentarem    sensações    de
dúvida,    desânimo    ou    inadequação.
Além disso, às vezes há desagradáveis
confrontos  com  as  conseqüências  de
atos   passados   que   preferiríamos   ter
esquecido.  A  questão  reside  em  en-
frentá-las  sem  se  deixar  abater  nem
perder  as  esperanças.  Agora,  você  se
perguntará se está mesmo fazendo de
sua  vida  o  que  deveria.  Vai  sentir-se
tentado a responder que não e a deixar
as  coisas  como  estão.  Talvez  suceda

que   outros   queiram   convencê-lo   de
estar errado. Naturalmente, você pode
de   fato   estar   errado   e   nesse   caso,
corrigir o que for necessário. Mas evite
deixar-se  abater.  Analise  o  que  vem
fazendo     conforme     seus     próprios
parâmetros e decida por si mesmo se
vem ou não agindo adequadamente.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Uma energia provocativa ***

Nesse período você sentir-se-á cheio de
energia,   decidido,   talvez   um   pouco
briguento  ou  mesmo  algo  rude.  Uma
grande   energia   física   será   sentida
enquanto   durar   esse   trânsito.   Essas
condições   não   são   más,   todavia   a
energia liberada pelo trânsito pode atuar

de forma reversiva, facilmente ferindo
você  mesmo  ou  outras  pessoas.  Isso
ocorrerá principalmente através de dis-
cussões com pessoas íntimas, como seu
melhor  amigo  ou  sua  parceira.  Esse
estilo   mais   confiante   e   provocativo
poderá levá-lo a ferir inadvertidamente
seu interlocutor, induzindo ele ou ela a
responder-lhe à altura. Por essa razão,
você     deve     conscientemente     ser
cuidadoso   a   fim   de   respeitar   os
sentimentos e sensibilidades alheias.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Domingo 10 jul. 2011
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Conhecimento emocional

Esse   trânsito   geralmente   traz   bons
sentimentos e atitudes de generosidade
em relação aos outros, durante um curto
intervalo de tempo. Hoje durante o dia
para você tudo parece estar bem e não
há nada a temer. As pequenas irritações
serão   superadas   pela   autoconfiança.
Nesse  período  você  não  se  zangará
facilmente,   sendo   capaz   de   tolerar
comportamentos bastante provocativos
por  parte  dos  outros.  Na  verdade,  a
energia desse trânsito evitará que tenha
experiências desse tipo. Você receberá
de volta o que irá oferecer em termos de
gentileza, amizade e apoio. É possível
que  busque  maior  entendimento  das
coisas metafísicas e espirituais, através
do  coração  em  vez  da  mente.  O  co-
nhecimento       puramente       racional,
provavelmente, não será suficiente para

satisfazê-lo nesse momento. Esse trân-
sito  é  capaz  de  despertar-lhe  grande
interesse pelos aspectos mais profundos
da vida.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Grandes planos

Você   estará   pensando   em   grandes
planos e objetivos de longo prazo bem
como irá analisar os que já possui. A
vantagem que tem agora é uma visão
panorâmica  e  a  capacidade  de  pensar

em  termos  grandes.  Você  está  mais
propenso a ter pensamentos abstratos,
mas   sua   previdência   e   ponderação
tornam  esta  época  favorável  às  tran-
sações comerciais. Este trânsito possui
um lado negativo que é muito fácil de
enxergar, mas que pode ser destrutivo
se não estiver atento. Você estará ne-
gligente com os detalhes e tendendo a
desconsiderar quaisquer elementos que
não se enquadrarem fielmente dentro de
sua visão grandiosa. Além disso, há o
risco  de  adotar  um  tom  arrogante  e
presunçoso  na  comunicação  com  as
pessoas,  que  pode  afastá-las  e  criar
resistência.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Assuntos comerciais" (17.8.11) 

Terça 12 jul. 2011
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Agradável primeira impressão
*

Este é um dos trânsitos mais favoráveis
aos relacionamentos pessoais. Você não
terá dificuldade em expressar seu amor
e afeição pelos outros, sendo provável
que   eles   reajam   da   mesma   forma.
Procure   os   amigos,   pois   hoje   sua
disposição de espírito será bem sociá-
vel.  Este  transito  também  representa
uma época propícia aos divertimentos.
O dia será bom para resolver eventuais
problemas  em  seus  relacionamentos.
Você será capaz de discutir as coisas de
maneira descontraída, demonstrando às
pessoas a sinceridade de seu amor. O
dia  lhe  trará  a  possibilidade  de  fazer
novas amizades ou conhecer um novo

amor.  Será  um  período  favorável  a
novos   contatos,   já   que   a   ocasião
propicia  uma  agradável  primeira  im-
pressão.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Antigos padrões *

Válido durante várias semanas : Certos
padrões de comportamento que haviam
se  tornado  inteiramente  inconscientes,
se   tornarão   ativos   sem   que   você
perceba. Eles poderão estar funcionan-
do   de   maneira   a   contrariar   seus
interesses  sem  que  você  saiba  como.

Infelizmente,  não  é  provável  que  as
pessoas  afetadas  por  seus  comporta-
mentos  adquiridos  cheguem  até  você
para  dizer-lhe  isso.  Mas  elas  estarão
agindo   por   trás   dos   bastidores   no
sentido de bloquear seus interesses. A
única forma de combater esse efeito é
conscientizar-se   ao   máximo   de   si
mesmo e desses pequenos atos que o
enfraquecem.  Se  por  acaso  se  sentir
emocionalmente    perturbado,    como,
aliás, será provável durante este trân-
sito, evite confrontos com os outros. Ao
invés    disso,    procure    confrontar-se
consigo mesmo.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Assuntos comerciais" (17.8.11) 

Quinta 14 jul. 2011
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Magnetismo pessoal *

Você    irá    expressar-se    de    muitas
maneiras, principalmente nos relaciona-
mentos. Estará muito afetivo e sociável,
além de sentir-se em ótima forma. Sua
saúde estará em excelentes condições.
Talvez esteja mais inclinado a preguiçar
que a exercitar-se. Procure agradar a si
mesmo hoje. Os problemas do cotidiano
não   o   interessarão.   Pelo   contrário,
estará  pensando  como  fugir  para  um
mundo mais belo e inteligente. Poderá
ser   bastante   requisitado,   já   que   o
magnetismo   desse   trânsito   atrai   as
pessoas.    Embora    hoje    todos    os
relacionamentos estejam favorecidos, é

provável   que   os   mais   beneficiados
sejam com pessoas do sexo masculino.
De   qualquer   modo,   seu   poder   de
atração        será        inexplicavelmente
intensificado por este trânsito.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Agradável descanso

Este transito traz graça, descontração e
amenidade     às     interações     sociais
existentes em sua vida. Há possibilida-
de de preguiça e auto-indulgência, mas
apenas se você já tiver essa predisposi-
ção.  Para  a  maioria  das  pessoas,  este
período será uma agradável folga das
atribulações   do   dia-a-dia.   Você   se
sentirá satisfeito durante este trânsito, e
essa satisfação influirá favoravelmente
sobre  as  pessoas,  de  modo  que  hoje
todos  a  seu  redor  estarão  de  bom
humor. O período é excelente para se
divertir e participar de reuniões sociais.
Talvez   conheça   alguém   que   poderá
ajudá-lo bastante no futuro. Esta influ-

ência costuma ser benéfica às finanças.
O dia será bom para fazer investimentos
importantes, principalmente na área de
entretenimentos, lazer ou artes.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Sábado 16 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011
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Tempo bom para se distrair

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito  marca  um  período  de  alguns
dias  nos  quais  Vênus  irá  influenciar
todo o seu modo de se expressar. Você
terá muita disposição para se relacionar
com   as   pessoas   e   fazer   todas   as
concessões que forem necessárias. Será
um  período  de  baixa  agressividade  e
você   pode   deixar   de   defender   até
mesmo os seus direitos, preferindo, ao
invés  disso,  chegar  a  um  acordo  ou
fugir das disputas. Ao longo deste trân-
sito,  você  semeará  a  paz  entre  todos.
Sem  predisposição  para  brigas,  estará
disposto a agir como intermediário para

ajudar  os  outros  a  resolverem  suas
diferenças. É hora de divertir-se com os
amigos, tirar férias e fazer tudo que lhe
agrade.  Se  puder,  reserve  um  tempo
para se distrair agora.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Apenas chateado

Nesse momento você deve sentir uma
forte necessidade de livrar-se da rotina
diária e sair para algum lugar diferente.
É  provável  que  não  esteja  consciente
das razões por trás desse impulso. Isso é
um  estado  de  espírito  -  um  tipo  de
inquietação  difícil  de  entender.  Você
poderá   atender   a   esse   impulso   em
termos físicos ou mentais. Viajar pode
ser muito benéfico desde que não seja
muito radical na mudança de sua rotina
Na verdade, você não está interessado
em cair fora de tudo. Você está apenas
chateado    com    seu    dia-a-dia.    As
jornadas  mentais  e  os  estudos  serão
mais   benéficos   porque   você   poderá
permanecer  no  ambiente  que  lhe  é
familiar  e,  ao  mesmo  tempo,  poderá
expor-se   a   idéias   revolucionárias   e
liberais,   obtendo   assim   o   tipo   de

estímulo que busca.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Segunda 18 jul. 2011

14
Qi

15
Sx

16
Sb

17
Dm 

18
Sg

19
Tr

20
Qa

21
Qi

22
Sx

23
Sb

24
Dm 

25
Sg

26
Tr

27
Qa

28
Qi

AmJ10:33 BnD07:19 BqO20:22

BpC02:04 Bl10:43

Encontros perigosos *

Hoje, você poderá se envolver com o
conserto de alguma coisa que deixou de
funcionar, como um carro ou aparelho
eletrodoméstico. Ou pode ter pela frente
uma situação que se haja deteriorado a
ponto de precisar mudá-la radicalmente.
Talvez encontre uma pessoa que tente
impor a você, de uma forma inaceitável,
o próprio poder, obrigando-o a defender
seu  direito  de  fazer  as  coisas  a  seu
modo.  Essa  pessoa  pode  pensar  estar
fazendo isso para seu próprio bem, mas
normalmente esse não é o caso. Evite
encontrar-se   com   elementos   de   má

reputação    e    não    ande    por    áreas
consideradas de risco. Sob este trânsito
é possível ter encontros indesejados e
perigosos.

longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Vivendo o lado negativo

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã   nesse   momento   você   tende   a
manter secretos seus sentimentos. Uma
sensação   de   solidão   frequentemente
ocorre  nesse  período.  Às  vezes,  pode
manifestar-se até mesma uma depressão
e pensamentos pessimistas. Problemas
domésticos   também   podem   aparecer
agora, porque você está sentindo que de
alguma   maneira   seu   lar   não   está

oferecendo-lhe   o   que   precisa.   Esse
sentimento faz parte de algo maior que
o  leva  a  pensar  não  está  recebendo
assistência  e  apoio  de  ninguém.  Isso
pode ser verdadeiro ou não. O problema
real  é  que  você  desligou-se  de  suas
emoções, ou então seu lado emocional é
muito desagradável para ser considera-
do.   Esse   trânsito   pode   forçá-lo   a
experimentar por um curto espaço de
tempo seu lado negativo. Assim, há um
conflito muito grande entre o que você
pensa de si mesmo e o que você cogita
que deveria ser.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 

Quarta 20 jul. 2011

maio 2011 jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011 set. 2011

CH 3  00:56 BmT05:31 BoC12:57

BH 10  05:31 BpJ12:26 Bvdcl16:45

Ba21:55

Ritmo frenético

Válido durante vários meses : Durante
este período, você participará de muitas
conversas  e  debates,  conhecerá  novas
pessoas, poderá até fazer umas tantas
viagens e certamente terá mais chances
de  contato  com  parentes  e  vizinhos
mais próximos. Você terá a sensação de

que precisa se comunicar com o maior
número possível de pessoas. Será uma
ocasião muito propícia a todos os tipos
de  atividades  intelectuais.  Este  não  é
um período para se acomodar e relaxar.
Talvez  as  coisas  estejam  acontecendo
numa velocidade muito grande e será
difícil não entrar no mesmo ritmo. Você
deveria  tentar  se  desligar  um  pouco
desse   ritmo   frenético   de   vez   em
quando, pois corre o risco de deixar as
coisas  chegarem  a  um  ponto  em  que
deixará de pensar com clareza, distrai-
ndo-se muito. Por isso, este não é me-
lhor momento para chegar a conclusões
de nenhuma espécie.
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (veja 28.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Assuntos comerciais" (17.8.11) 
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Quinta 21 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

»

CqC BoQ18:01 BoA23:58

Atenção aos detalhes

Válido durante várias semanas : Hoje
sua    mente    está    bastante    lúcida,
permitindo-lhe  lidar  com  os  mais  in-
tricados tipos de raciocínio. Trabalhos
com  números  e  tarefas  que  exijam
atenção  a  detalhes  devem  chegar  a
muito bom termo. A única coisa a ob-
servar, todavia, é que talvez você não
ache esse tipo de trabalho interessante o
suficiente para executá-lo. Trata-se de
uma questão de temperamento. Certas
pessoas ficam inquietas sob essa influ-
ência  ao  deparar-se  com  trabalhos  de
rotina, mas outras lidam com eles com
muito mais eficiência do que normal-
mente.   Sua   facilidade   para   detectar
detalhes lhe proporciona agora uma boa
oportunidade        para        negociações
comerciais  ou  discussões  igualmente

delicadas. Os contratos e negócios que
fechar hoje sem dúvida correrão bem,
pois, com certeza incluirá neles tudo o
que é importante.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Ritmo frenético" (20.7.11) 

Sexta 22 jul. 2011
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Mantenha a calma **

A  energia  deste  trânsito  é  impulsiva.
Ela vem em explosões e pode ganhar
vida  própria.  A  principal  finalidade

dessa energia é ajudá-lo a atingir um
determinado  objetivo  ou  deixar  uma
marca no mundo. Porém, caso se sinta
frustrado    por    alguma    razão,    essa
energia   pode   expressar-se   de   uma
forma  que  contrarie  seus  interesses,
conforme     você     mesmo     acabaria
percebendo se estivesse um pouco mais
tranqüilo. Se conseguir controlar-se ao
longo deste trânsito, ele o ajudará a re-
alizar um bom volume de trabalho e dar
início a projetos que talvez relutasse em
adotar.  Com  este  trânsito,  a  autocon-
fiança  em  geral  é  alta.  Há  um  certo
risco   de   ocorrer   problemas   com   a
família  se  reprimir  alguma  raiva  no
trabalho,   deixando   ela   explodir   em
casa.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Atenção aos detalhes" (21.7.11) 
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"Algo diferente"

Influência fraca e transitória: Esta noite
você sente-se impulsivo e querendo agir
precipitadamente.     Seu     estado     de
espírito está mudando tão rápido que irá
surpreender você e os outros. É possível
que conviva nesse período com alguém
semelhante,     geralmente     do     sexo
feminino.        Provavelmente,        está
impaciente a respeito de suas rotinas e
pensando em fazer algo completamente
diferente.    Desde    que    esse    "algo

diferente"  seja  alguma  coisa  razoável
não há problema em ir avante. Procure
não se preocupar em ser disciplinado e
muito responsável nas próximas horas.
Se  tiver  trabalho  a  fazer  que  requer
muita   atenção,   não   será   capaz   de
concentrar  sua  mente  no  serviço,  ou
então trabalhará mal. Normalmente isso
não   significa   conflitos,   todavia   se
alguém  tentar  impedi-lo  de  expressar
seus impulsos, você poderá zangar-se.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 

Domingo 24 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

AH 2  02:57 BnF13:30 BpB06:04

BpI11:07 BqQ06:31 BqG06:40

BqA12:24

Ser e ter

Válido durante várias semanas : Neste
período, você deve refletir tanto sobre
seus valores quanto sobre os bens que
valoriza. Durante o mês em que trans-
corre este trânsito, você deve examinar
com atenção sua relação com os bens
materiais.  Agora,  você  precisa  se  ex-
pressar    através    de    seus    recursos
materiais  e  não  materiais,  usando-os
para definir quem você é para si mesmo

e  para  os  outros.  Agora,  mais  que
nunca, ocê deseja exercer mais controle
sobre sua vida através das coisas que
possui.   Materialmente   falando,   isso
talvez o leve a adquirir mais bens, a fim
de poder controlar melhor sua própria
vida e a dos outros. Do ponto de vista
psicológico, isso sugere uma necessida-
de  de  impor  seu  próprio  sistema  de
valores. Porém se lembre que os outros
têm  direito  a  manifestar  seus  valores
também. Você deve lutar para garantir
os seus, mas sem ignorar os alheios.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Antigos padrões" (13.7.11) 
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Segunda 25 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

»

CmD17:50 DmJ00:06 BoD18:39

BqT05:59 BqJ12:49 Bvdcb18:42

Bc22:04

Intelectual ou emocional?

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito    pode    ter    muitos    efeitos
diferentes. Em primeiro lugar, ele pode
estimular    seu    senso    estético,    seu
interesse  pela  arte,  música  e  poesia.
Além   disso,   pode   indicar   uma   de-

claração de amor ou uma conversa so-
bre  seu  relacionamento  com  alguém.
Este  trânsito  age  mais  sobre  a  mente
que sobre os sentimentos e muitas vezes
se   exprime   como   uma   admiração
intelectual   do   belo.   Entretanto,   em
grande  parte  ele  também  elimina  as
fronteiras entre o mental e o emocional.
Talvez se veja apreendendo com grande
intensidade    emocional    determinados
conceitos    abstratos    ou    então    ex-
pressando   suas   emoções   de   modo
intelectualizado.    A    área    em    que
sentimentos e intelecto podem ser me-
lhor sintetizados é a das artes. Assim,
você estará mais receptivo que habitua-
lmente a viver experiências por meio da
arte.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 

Terça 26 jul. 2011
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Ansiedade passageira

Influência fraca e transitória: Esse trân-
sito   pode   provocar   algum   tipo   de
ansiedade  passageira.  Esta  noite  você
tende a sentir-se só e desligado dos ou-
tros.    Algumas    vezes    toca-lhe    um
sentimento de que ninguém o ama, seja
isso   verdadeiro   ou   não.   É   muito
importante conscientizar-se de que nem
sempre  seu  estado  de  espírito  corres-
ponde à realidade. Os relacionamentos
podem   trazer-lhe   problemas,   nesse
momento, pois ser-lhe-á muito difícil a
convivência   emocional   com   outras
pessoas. É provável que se deixe levar
por   negativismos   ou   sinta-se   muito

distante e insensível a ponto de ignorar
os  sinais  emitidos  pelos  outros.  Esse
comportamento pode causar falhas de
comunicação     e     autênticos     mal-
entendidos. Obviamente esse não é um
período  indicado  para  envolver-se  em
situações emocionalmente delicadas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Intelectual ou emocional?" (25.7.11) 
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Comunicando-se ***

Hoje seu ego estará muito envolvido na
comunicação   com   as   pessoas.   Por
conseguinte, você estará mais suscetível
e  irritável  que  de  hábito,  além  de
propenso a discórdias. Sua raiva poderá
ser    despertada    pelas    coisas    mais
insignificantes.  Ou  então,  talvez  in-
conscientemente, você acabe provocan-
do  resistências  por  tecer  comentários
que   façam   as   pessoas   se   sentirem
ameaçadas. Por outro lado, estará em
condições de grandes esforços mentais

hoje. Se tiver de convencer alguém de
seu ponto de vista ou vender-lhe algo,
poderá fazê-lo com eficiência, contanto
que  não  recorra  a  pressões.  Partindo
desse princípio, poderá causar boa im-
pressão por seu entusiasmo e força de
vontade, mas se partir para antagonis-
mos afastará a todos.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Uma certa rebeldia" (28.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 

Quinta 28 jul. 2011
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Em agradável companhia

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia esse trânsito proporciona-
lhe uma agradável excitação e desejos
controlados  de  aventuras.  Você  pode
estar   sentindo-se   como   se   quisesse
sacudir a letargia de todos que vivem a
sua volta. Caso não sinta esse desejo, é
bem  provável  que  atraia  pessoas  que
irão sacudi-lo um pouco. Na verdade,
qualquer que seja a circunstância, você
quer  estar  em  companhia  de  pessoas
estimulantes  e  excitantes.  Tanto  em
casa como em outros ambientes íntimos

você   não   deseja   viver   as   mesmas
situações  antigas.  É  quase  certo  que
encontrará meios de mudar as circun-
stâncias   ou,   pelo   menos,   conseguir
algum tipo de excitamento temporário.
Hoje, é possível que faça novos amigos
do tipo bastante estimulantes, ou reen-
contre inesperadamente antigos compa-
nheiros.   Os   amigos   podem   trazer
oportunidades  para  seu  progresso  ou
ajudá-lo   a   sair   da   rotina   por   uns
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
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Sexta 29 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

DH 2  09:52 BmA05:58 BoE15:24

BH 1  00:43 BpF06:56 BpT21:34

BqI04:49 BmQ00:43 BpG00:51

BqB00:19 Bvdcd04:33

Gostos extravagantes

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito pode ser financeiramente bom
ou ruim, a depender de sua forma de
lidar   com   ele.   Talvez   surjam   boas
oportunidades financeiras, mas há uma
tendência a extravagâncias que podem
trazer-lhe   dificuldades.   Seus   desejos
podem   ser   mais   pródigos   que   seu
orçamento.      Você      estará      muito
interessado em boas roupas, jóias e ob-
jetos de arte para o lar. Este trânsito é
muito bom para negociações financei-
ras.  Você  administrará  bem  qualquer
tipo de transação, pois o período facilita
o    entrosamento    com    as    pessoas.

Investimentos feitos agora poderão ser
vantajosos,     principalmente     aqueles
relacionados    à    arte    e    decoração.
Contudo,  não  invista  tudo  que  tem  a
ponto  de  ficar  sem  dinheiro  para  os
gastos diários.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 

Sábado 30 jul. 2011
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Um pouco selvagem

Influência fraca e transitória: Esta noite
esse trânsito pode despertar seu espírito
independente e rebelde. Você tende a
fazer  exatamente  o  contrário  daquilo
que lhe for sugerido e a rejeitar tudo o
que  os  outros  disserem.  Pelo  mesmo
motivo, pode estar impaciente com res-

trições, deveres e responsabilidades. Há
uma  grande  necessidade  de  sentir-se
livre  e  de  fazer  algo  muito  diferente,
talvez até um pouco selvagem. Sob esse
trânsito  você  pode  ser  levado  a  fazer
coisas que jamais pensaria, consideran-
do  seu  modo  normal  de  agir.  Esse
comportamento pode ser bom ou mal,
dependendo do seu grau de conservado-
rismo e do quão pouco usual foi sua
atitude. Para algumas pessoas esse trân-
sito pode significar liberdade na medida
certa. Para outras, talvez traga liberdade
em excesso.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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<Lua nova 

Atividades compartilhadas

Este transito despertará seus impulsos
sexuais,  fazendo-o  desejar  estabelecer
um   relacionamento   com   alguém   do
sexo  oposto,  se  estiver  sozinho.  Este
trânsito,  aliás,  favorece  os  relaciona-
mentos existentes, pois você e seu par
serão    capazes    de    dar    e    receber,
gratificando-se bastante. As diversões e
entretenimentos     constituem     temas-
chave   deste   trânsito,   que   favorece
também as festas e reuniões informais.

Você  ficará  surpreso  com  o  grau  de
satisfação  que  terá  com  a  companhia
das  pessoas  e  os  divertimentos  em
geral. As atividades compartilhadas lhe
darão muito mais prazer. O período é
bom para as atividades artísticas, como
também  para  as  reuniões  cujo  tema
sejam as artes, dando-lhe oportunidades
de preencher ambas essas necessidades.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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Conversas significativas

Provavelmente  durante  esse  período,
sua  comunicação  com  os  outros  será
muito    subjetiva,    influenciada    por
considerações  pessoais  e  nem  sempre
factualmente  acurada.  Por  outro  lado,
suas conversas informais terão um tom
profundamente    emocional,    tornando
esses momentos muito importantes para

você.  Você  não  está  satisfeito  com  o
lado superficial que as pessoas lhe mos-
tram, nem estará disposto a apresentar-
lhes uma face artificial. Assim, se puder
manter suas emoções sob controle con-
sciente e não perder a objetividade, este
poderá  será  realmente  um  período  de
significativas  comunicações.  As  mu-
lheres  de  sua  família  podem  ter  um
papel   importante   na   sua   vida.   É
possível que uma delas ensine-lhe algo
sobre você mesmo.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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Terça 2 ago. 2011
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Não faça nada

Influência  fraca  e  transitória:  Embora
breve,    este    trânsito    pode    afetar
negativamente seus relacionamentos. O
problema é que você tende a conside-
rar-se muito só, como se não houvesse
ninguém   com   quem   se   comunicar.
Esses    pensamentos    podem    acabar
tornando-se   verdadeiros.   Talvez   in-
conscientemente esteja emitindo sinais
para os outros dizendo que não deseja
ser incomodado. É possível que entre

em  um  estado  de  espírito  depressivo
que afasta as pessoas de você, de forma
que   elas   não   irão   se   aproximar   e
desistirão  de  ajudá-lo.  Há  uma  forte
tendência para pensar sobre o lado ruim
da vida e reagir com mais ênfase às fa-
lhas  e  desapontamentos,  em  vez  de
reconhecer  o  incentivo  dos  outros.  A
melhor coisa a fazer agora é não fazer
nada. Não leve seus sentimentos muito
a sério durante esse período e não tome
decisões  com  base  naquilo  que  está
sentindo agora.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
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Exame de consciência

Esse é um bom período para recolher-se
ao seu canto e mergulhar em si mesmo.
Você   precisa   e   busca   suporte   para
aturar as demandas do mundo exterior,
e a melhor maneira de conseguir isso é
relaxar durante algum tempo em casa.
O momento é bom para examinar seu
interior e suas atitudes, sentimentos e
orientação emocional a cerca do mundo
a  sua  volta  Uma  boa  tentativa  para
alcançar isso será trazer à luz aquelas
coisas   que   usualmente   permanecem
escondidas em seu interior. Você deve
tomar   muito   cuidado   para   não   se
envolver      demasiado      com      esses
elementos   e   terminar   sem   nada   de

valor. Isso pode ser evitado, esforçan-
do-se para que seu exame interior seja
feito com plena consciência.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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Fortalecendo o espírito

Quase todo mundo sente algum tipo de
insegurança,       vulnerabilidade       ou
inferioridade   em   relação   ao   corpo
físico. O trânsito que está atuando hoje
perturba  exatamente  esse  sentimento,
porém  sem  causar  dor.  Encare  isso
como um aviso para aceitar a si mesmo
com todas suas mágoas, obtendo dessa

forma  alivio  e  cura.  Hoje  você  está
além de sua própria sensibilidade e, por
essa razão, em condições de ter mais
consideração   para   consigo   mesmo.
Proporcionar coisas boas ao seu corpo
nesse momento, por exemplo, uma bela
massagem  ou  uma  sauna  ajudará  a
fortalecer seu espírito também. O dia é
favorável para ouvir música romântica
e ler poesia.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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Uma atmosfera de acolhimento

Sua percepção estará bastante aguçada
durante esse período. Uma espécie de
sexto sentido quase infalível o ajudará a
perceber a sensibilidade oculta dos ou-
tros, o que poderá ser bom para realizar
trabalhos em grupo e nas conversações
em  geral.  Assim,  poderá  criar  uma
atmosfera   de   simpatia   e   abertura,
deixando seus interlocutores à vontade,
seguros  e  relaxados.  O  momento  é
muito  favorável  a  todos  os  contatos
pessoais   e   conversas   íntimas   com
aqueles que lhe são mais próximos. É
possível que essas pessoas conversem
sobre pequenas mágoas que frequente-
mente sentem. Se perceber que a causa
dessas mágoas é você, mesmo que não
tenha havido intenção alguma, é tempo
de resolver o assunto numa boa. Lem-

bre-se  que  até  mesmo  as  pequenas
feridas precisam cicatrizar.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Bom senso

A dificuldade deste trânsito consiste em
impeli-lo a fazer mais do que é capaz, a
envolver-se  em  projetos  que  exigem
mais energia do que a que possui ou a
dissipar     seus     recursos     além     do
aceitável. Porém essa mesma tendência
pode lhe dar força para tentar e levar a
cabo certas tarefas que costuma julgar
acima  de  sua  capacidade,  principal-
mente se tiver sido ponderado demais
ultimamente. Da mesma maneira, este
trânsito pode torná-lo generoso ou ex-
travagante,  dependendo  de  sua  forma
habitual de ser. Haverá dificuldades no
trato  com  as  pessoas  enquanto  durar
esta influência, porém você será capaz

de administrá-las, a menos que aja com
prepotência. Procure analisar os pontos
de vista dos demais, para encontrar uma
área onde todos possam cooperar.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Equilíbrio

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã   suas   necessidades   pessoais   e
profissionais  estão  equilibradas,  sem
tensões como ocorreu em outras épocas.
Da mesma forma, suas emoções estão
de  conformidade  com  seus  interesses,
ajudando-o a gerir seus negócios com
conhecimento  de  causa.  Sob  a  influ-
ência desse trânsito seu relacionamento

com os outros, em termos emocionais,
será    favorecido,    haja    vista    estar
vivenciando suas próprias emoções com
muita intensidade. Você está sensível às
necessidades  dos  outros,  e  compreen-
derá  com  clareza  como  usar  deforma
positiva  a  sensibilidade  das  pessoas.
Todavia, talvez prefira recolher-se a seu
mundo   pessoal.   Os   sentimentos   e
emoções que esse trânsito proporciona
podem  levá-lo  a  querer  ficar  só  ou
apenas na companhia de pessoas muito
íntimas.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Excessos

Este é um trânsito geralmente agradá-
vel, que o faz sentir-se bem e apreciar a
companhia  das  pessoas.  Se  não  tiver
outros  compromissos,  será  um  bom
período  para  fazer  algo  de  que  real-
mente  goste.  É  provável  que  tenha
pouca  autodisciplina.  Na  verdade,  é
provável que se permita algumas coisas
que não lhe são muito benéficas. Tenha
cuidado  com  as  compras.  Evite  os
supérfluos,  a  menos  que  tenha  algum
dinheiro     sobrando.     Haverá     uma

tendência   a   comprar   coisas   caras,
principalmente jóias, roupas finas e ob-
jetos  de  arte.  Por  outro  lado,  se  agir
com  disciplina  e  discernimento,  pode
fazer  bons  investimentos  agora.  Evite
fazer   qualquer   coisa   sob   impulso
porque, apesar de estar preparado para
tomar boas decisões, é provável que as
emoções o levem a excessos.

longo prazo:  "Paciência e perseverança" (veja 12.4.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Diálogo frutífero

Influência fraca e transitória: Esta noite
é possível que viva um real conflito en-
tre os sentimentos e a razão, ou talvez

mantenha um frutífero diálogo consigo
mesmo ou com outra pessoa a respeito
de  sua  alma.  Em  princípio,  hábitos
antigos,    restrições    e    padrões    de
comportamento infantis podem assumir
uma certa precedência sobre o que você
considera  controlável  pela  razão.  Ob-
viamente, esse não é um bom momento
para  discutir  assuntos  importantes.  O
período é favorável ao recolhimento, só
ou acompanhado, a fim de explorar os
sentimentos.  Na  hora  em  que  reco-
nhecer  que  suas  emoções  não  são  a
mesma   coisa   que   seus   julgamentos
racionais evitará os problemas que esse
trânsito poderá causar-lhe. Hoje, você
pode  aprender  muito  sobre  si  mesmo
porque   seus   sentimentos   estão   bem
visíveis.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Novos pontos de vista

Seu raciocínio estará bem mais volúvel
e impulsivo que o normal durante este
transito. Por um lado, isso o deixará um
tanto     imprevisível     e     até     pouco
confiável,  pelo  menos  na  opinião  das
pessoas  próximas.  Mas  também  lhe
dará  a  capacidade  de  romper  com  a
rotina. Você será capaz de considerar as

coisas a partir de novos pontos de vista
e de pensar com grande originalidade.
Mais especificamente, agora conseguirá
aplicar   sua   nova   percepção   à   vida
cotidiana.  Em  seu  impulso  de  viver
novas experiências, poderá fazer novas
amizades ou associar-se a pessoas mais
estimulantes,  as  quais  talvez  normal-
mente não procure por serem demasia-
do  instáveis  ou  imprevisíveis.  Agora
você    estará    mais    predisposto    a
relacionar-se     com     esse     tipo     de
personalidade.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Auto-afirmação

Este é um excelente período para a re-
alização de qualquer tipo de trabalho.
Terá muita energia e muita fé em sua
própria   capacidade.   Esta   influência
reforça suas boas condições de saúde e
é    extremamente    favorável    a    toda
espécie de atividade física. Com efeito,
seria prejudicial não se manter fisica-
mente    ativo,    pois    essas    energias
precisam ser extravasadas. Do contrá-
rio,  podem  causar  problemas  mesmo
quando    são    basicamente    positivas,
como é o caso neste trânsito. Seu humor
hoje é de auto-afirmação. Se tiver de

enfrentar  alguém  para  sustentar  uma
posição, terá condições de se sair bem.
Apesar    de    não    estar    exatamente
predisposto a recuar, se houver alguma
solução  em  que  possa  haver  acordo,
você a sugerirá.

longo prazo:  "Dignidade interior" (veja 10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Envolvendo-se

Este trânsito favorece os romances e o
início de amizades. Indica também, um
equilíbrio  entre  a  auto-afirmação  e  a
necessidade   de   relacionamentos.   No
sexo,  esse  equilíbrio  se  manifestará
através da capacidade de dar e receber.
Nas amizades, você não terá dificuldade
em    ser    autêntico.    As    atividades
artísticas  também  estarão  favorecidas.
Mesmo  que  não  seja  um  artista,  é
possível  que  passe  o  dia  procurando
embelezar  o  meio  em  que  vive.  Este
trânsito  poderá  proporcionar-lhe  boas
oportunidades   financeiras,   principal-
mente   em   termos   de   investimentos
numa  rara  e  inédita  empreitada.  Sua
individualidade será melhor expressa se

você  se  envolver,  seja  financeira  ou
emocionalmente,        com        projetos
diferentes e inovadores.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
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Sem muito esforço ***

Válido durante muitos meses : Normal-
mente as pessoas se sentem muito bem
com este trânsito, além de otimistas e
generosas.  Você  se  interessará  pelo
bem-estar dos que o cercam e desejará
proteger   as   pessoas   que   ama.   No
momento,   sem   muito   esforço,   você
estará atraindo recursos e circunstâncias
favoráveis.  Embora  se  sinta  tentado,
evite cair na ilusão de que tudo ficará
assim indefinidamente. É bem possível
que  as  pessoas,  principalmente  mu-

lheres, o procurem durante este trânsito
e, independente da razão, poderão influ-
ir a seu favor em questões profissionais
ou pessoais.

Este    trânsito    pode    estimular    em
algumas   pessoas   um   interesse   pelo
pensamento religioso ou espiritual, mas
nesse caso ele estaria mais relacionado
a questões como a ética e a moralidade
que  a  uma  abordagem  mais  propria-
mente mística da religião.
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Na pior das hipóteses, você pode contar
com  um  período  de  bem-estar  agora.
Mesmo    que    nada    de    espetacular
aconteça durante o trânsito, você terá
uma  sensação  de  satisfação  e  de  paz
consigo mesmo.
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Sentimentos fortes

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante  o  dia  hoje  você  gostaria  de
manter contatos emocionais com outras
pessoas   e   envolver-se   em   muitos
relacionamentos  sem  levar  muito  em
conta a qualidade deles. O importante
agora para você é o grau de envolvi-
mento - quanto mais intenso, melhor.
Por essa razão, o contato com pessoas

queridas pode ser tranquilo ou ríspido
sob  esse  trânsito.  Normalmente,  esse
tipo de contato é agradável, mas se você
sente-se de alguma forma negativo esse
trânsito  não  melhorará  as  coisas.  Por
outro  lado,  mesmo  que  discorde  das
pessoas queridas em seus contatos, isso
será mais benéfico que prejudicial, haja
vista   a   oportunidade   de   extravasar
tensões ocultas, de forma que ambos se
sentirão    melhor    após    a    explosão.
Procure usar esse período para aprender
mais   sobre   seus   relacionamentos   e
atitudes a respeito deles.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 
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Trabalhando em conjunto ***

Válido  durante  muitos  meses  :  Este
trânsito  é  extremamente  favorável  a
todos os tipos de contatos sociais. Você
receberá benefícios através das pessoas,
sendo provável que também beneficie
os  outros.  Se  decidir  fazer  as  coisas
sozinho,        provavelmente        estará
desperdiçando uma excelente oportuni-
dade,   pois   teria   enormes   vantagens
trabalhando em conjunto com amigos.
Além disso, terá a chance de realizar
projetos    que    podem    reverter    em

vantagens    particulares,    vindas    das
pessoas com quem convive no trabalho
ou  nas  vizinhanças,  pessoas  essas  de
quem  normalmente  não  se  esperaria
muito  além  das  gentilezas  sociais  de
praxe.

No  momento  você  terá  oportunidade
também de expandir seu contato com o
mundo. Às vezes este trânsito prenuncia
viagens, mas o certo é que encontrará
pessoas  cujo  ambiente  seja  cultural-

mente bastante diferente do seu e cuja
experiência  o  ajudará  a  ampliar  sua
visão. Muitas delas podem tornar-se su-
as amigas, gente cujo conhecimento lhe
trará benefícios.

Além    disso,    poderá    beneficiar-se
também  da  convivência  com  velhos
amigos. Talvez receba de um deles um
convite  para  uma  sociedade  ou  uma
dica para progredir de alguma forma.

Ao mesmo tempo, agirá com benevo-
lência  e  boa  disposição  para  com  os
amigos   e   conhecidos.   Você   estará
disposto a ajudar os que precisam de
seu   auxílio,   mostrando-se   gentil   e
receptivo a todos, pois não desejará ver
ninguém em más condições.

Essa   prestatividade   e   solicitude   lhe
permitirá  receber  muito  das  pessoas
também.  As  pessoas  perceberão  sua
imparcialidade na condução de todas as
questões,  reagindo  na  mesma  moeda.
Embora isso possa estar ocorrendo todo
o tempo, agora você terá condições de
vê-lo com mais clareza.
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jul. 2011 ago. 2011 set. 2011
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BH 10  13:10 BpJ20:04

Os prazeres da vida

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito tem a propriedade de tornar seu
ambiente  e  suas  atividades  cotidianas
mais alegres e agradáveis. Sua vida so-
cial  provavelmente  será  bem  agitada,
incluindo encontros com amigos e vizi-
nhos  para  se  divertir  ou  apenas  bater

papo.  O  trato  com  todos  será  leve  e
ameno. Você não estará propenso a dis-
cutir   assuntos   sérios   porque   nesse
período  estará  mais  interessado  nos
prazeres  da  vida.  Num  plano  mais
profundo,  este  trânsito  pode  lhe  dar
oportunidade de descobrir quanto amor
existe em sua vida cotidiana. Você não
precisará procurar a verdadeira afeição.
Muita gente passa pela vida sem sequer
perceber  o  amor  que  ganha  todos  os
dias. O período será bom para dizer aos
outros o quanto você gosta deles

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
longo prazo:  "Paciência e perseverança" (12.4.11) 

Quarta 17 ago. 2011
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Assuntos comerciais

Válido  durante  vários  meses  :  Neste
período,  sua  atenção  estará  natural-
mente voltada para as coisas que mais
valoriza   na   vida,   sejam   elas   bens
materiais, intelectuais ou espirituais. É
possível que precise definir com toda
clareza para alguém qual é seu conjunto
de valores, de forma que ele ou ela sai-

ba exatamente qual a sua posição em
determinada  questão.  Na  prática,  este
trânsito geralmente significa que você
estará muito interessado em negócios.
Isso é válido para um campo muito am-
plo de atividades, desde simples com-
pras     até     importantes     transações
comerciais. O importante é que aja com
bastante ponderação e planejamento em
tudo  que  fizer  nessa  área,  porque  os
negócios    estarão    mais    sofisticados
nesse período. Agindo assim terá como
fazer as situações correrem do jeito que
deseja.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Dignidade interior" (10.4.11) 
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Causas aparentes ***

Ao longo deste período, você terá de
mostrar a todos que é alguém confiável
e  disponível.  Ou  talvez  tenha  de  se
defender de uma pessoa que o ataque,
tendo-a provocado ou não. Este trânsito
tem  grande  possibilidade  de  produzir

conflitos,  raivas  e  ressentimentos.  O
melhor a fazer, caso sobrevenha algum
conflito,  é  partir  imediatamente  para
solucioná-lo. Se você não liberar essa
energia,  irá  guardar  rancores  que  ex-
plodirão   em   algum   momento   ainda
mais  impróprio.  Mas  se  resolver  as
coisas  agora,  vai  limpar  a  atmosfera.
Antes de explodir com alguém, procure
saber  qual  a  verdadeira  razão  de  sua
raiva,  a  fim  de  poder  compreendê-la.
Na  maioria  das  vezes,  os  conflitos
ocorrerão  devido  a  causas  aparentes,
que são meros símbolos de problemas
mais profundos.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Amizades favorecidas

Esse trânsito indica um período em que
os contatos emocionais com os amigos
serão  muito  importantes.  Agora  é  o
momento  para  conversar  com  alguém
sobre  aqueles  assuntos  pessoais  que
tocam profundamente o lado emocional
de ambos. As amizades estarão muito
favorecidas nesse momento. É possível
que  alguns  amigos  ou  uma  de  suas
amigas se torne muito importante em
sua  vida  agora.  De  modo  geral,  des-
frutará de um bom relacionamento com
todos   os   companheiros.   Sentir-se-á
mais protetor do que normalmente é ou

irá atrair alguém que lhe dará suporte as
suas necessidades emocionais.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Coisas Belas *

Esta é a hora de tomar iniciativas em
todos   os   relacionamentos,   principal-
mente  os  amorosos.  Se  declarar  seu
amor agora, ele poderá dar novo rumo
ao relacionamento. Mesmo que não te-
nha dúvidas quanto ao fato das pessoas
amadas  saberem  de  seus  sentimentos,
procure    reafirmá-los.    Este    trânsito
intensifica seu desejo pelas coisas belas,
influenciando-o    a    comprar    roupas,
cosméticos, objetos de arte e decoração
ou obras literárias e musicais. Procure
cercar-se  de  beleza  e  aproveitar  os

aspectos mais amenos e agradáveis da
vida.  Você  se  sentirá  mais  afetivo  e
desejoso  da  companhia  dos  amigos.
Você  estará  de  bom  humor,  sendo
capaz de se divertir com praticamente
tudo que ocorrer.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 

Domingo 21 ago. 2011
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Auto-expressão criativa *

A questão central deste dia será a auto-
expressão através da criatividade e dos
relacionamentos. Você será positivo em
suas  ações,  mas  apenas  para  obter  a

atenção  de  quem  ama  ou  gostaria  de
amar. Desejará que as pessoas o notem
e, em troca disso, estará disposto a dar
em retorno amor e atenção. O momento
é bom para sair e fazer novos contatos e
amizades.  Hoje  você  tem  tudo  para
atrair as pessoas. Sendo gentil e sociá-
vel, elas devem reagir da mesma forma.
Se estiver com vontade de dar alguma
festa, aproveite este dia. Este trânsito é
normalmente  favorável  às  atividades
financeiras, porém tenha cuidado para
não ser muito extravagante. Resista à
tentação  de  desperdiçar  dinheiro  em
compras impulsivas que no fundo não
representam muito para você.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Novos rumos

Durante este trânsito as exigências do
ego  não  serão  tantas,  permitindo-lhe
enxergar  com  maior  sensibilidade  o
mundo   que   o   cerca.   Além   disso,
perceberá  melhor  as  necessidades  de
amigos e vizinhos, dispondo-se a ajudá-
los  mais  que  de  hábito.  Sua  grande
gratificação  estará  nas  atividades  que
beneficiam os outros. É bem possível
que a percepção trazida por este trânsito
mude seus objetivos. Talvez descubra
que  o  rumo  tomado  em  determinada
área de sua vida na verdade não serve a
nada, nem a sua autogratificação. Com

essa  compreensão,  poderá  direcionar
melhor seus atos, tornando-os também
espiritualmente mais elevados.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Muitas energias ***

As energias de seu ego estarão em alta,
o  que  significa  que  hoje  terá  plenas
condições de se defender de quem quer

que seja. Estará muito confiante e não
permitirá que ninguém se aproveite de
você. Infelizmente, isso também pode
representar  brigas  e  discussões.  Tente
lembrar-se que os outros também têm
ego.   Você   não   precisa   derrotar   as
pessoas   para   manter   sua   posição.
Procure  ter  especial  cautela  ao  lidar
com   superiores.   Eles   provavelmente
não   estarão   dispostos   a   aturar   sua
momentânea  maré  de  auto-afirmação.
Você terá também muita energia física,
podendo  trabalhar  arduamente  o  dia
inteiro.  Se  você  souber  utilizar  essas
energias com inteligência, será capaz de
produzir muito mais que habitualmente.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Resultados favoráveis **

Durante  este  transito,  você  se  sentirá
bem e acreditará ser capaz de dar conta
de   qualquer   trabalho.   Este   trânsito
favorece    também    a    maioria    dos
negócios,    pois    seus    atos    estarão
abençoados   por   uma   percepção   tão
grande que terão chance de êxito onde
as  ações  dos  outros  falharem.  Pela
mesma razão, o momento é bom para
tomar decisões. Você terá uma noção
muito  clara  de  si  mesmo  e  de  suas
necessidades,   de   modo   que   poderá

deliberar    sem    ferir    seus    próprios
interesses.   Se   for   necessário   correr
riscos ou fazer algo cujo resultado não
consiga  prever,  o  melhor  momento  é
este. Seu presente otimismo criará uma
energia positiva, atraindo assim desfe-
chos   favoráveis   para   seus   palpites.
Além disso, terá amplas condições de
discernir e evitar as empreitadas muito
arriscadas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 

Quinta 25 ago. 2011

jul. 2011 ago. 2011 set. 2011

EH 1  BmQ10:19 BmA15:38

BH 1  10:19 BpG10:27 BpF16:36

BqB09:54 BqI14:28 BqO01:11

Bvdcd18:34

Personalidade dominante *

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
deverá   ser   um   período   de   muita
atividade em sua vida, quando tentará
fazer  o  possível  para  se  impor  e  se
aproximar  de  seus  próprios  objetivos.
Você terá uma boa chance de mostrar
do  que  é  capaz.  Como  seu  modo  de
abordar as pessoas estará mais incisivo
que  de  hábito,  provavelmente  causará
forte impressão a todos. Este transito,
torna  sua  personalidade  muito  mais
dominadora que de hábito. Entretanto,
isso  não  significa  que  você  tentará
impor seu poder aos outros, a menos
que  queiram  dominá-lo.  Tendo  total
liberdade  para  fazer  o  que  quer,  e  o
reconhecimento da sua individualidade

naquilo   que   faz,   você   se   sentirá
perfeitamente    feliz.    Seu    nível    de
energia física estará bem alto, permitin-
do-lhe trabalhar bastante ao longo deste
trânsito.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Impulsos inconscientes

Neste período você identificar-se-á com
seus bens materiais ou qualquer outra
coisa que valorize. Isso poderá levá-lo a
um forte apego aos objetos materiais e a
uma atitude de possessividade que pode
tornar-se  um  verdadeiro  problema  se
alguém   precisar   pedir-lhe   algo   em-
prestado.   Talvez,   identifique-se   com
seu  próprio  sistema  de  valores  de  tal
forma    que    poderá    considerar    um
desafio a si mesmo qualquer provoca-
ção feita a ele. É provável que procure
se  defender  em  áreas  nas  quais  nada
tem a ver. Tradicionalmente, esse trân-
sito é considerado ruim para compras

porque  suas  atitudes  em  relação  às
posses e bens estarão muito condiciona-
das  por  impulsos  inconscientes.  Isso
dificultará    a    tomada    de    decisões
inteligentes  na  compra  de  algo  que
atenda suas necessidades reais.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Prudência e cautela ***

Válido durante muitos meses : Durante
este  trânsito,  você  abordará  o  cresci-
mento  e  a  expansão  de  um  ponto  de

vista bastante cuidadoso e pragmático.
Tudo que fizer será caracterizado pela
prudência  e  pela  cautela.  Você  estará
interessado no que as coisas poderiam
ser,  mas  esse  interesse  será  contra-
balançado   pelo   próprio   estado   das
coisas agora. Em resumo, você não será
nem    idealista    nem    excessivamente
conservador.

Você não verá os deveres e obrigações
como limitações a sua vida, mas como
percursos   para   a   maturidade   e   a
sabedoria. Essa é uma visão fundamen-
talmente correta, porém é preciso con-
trabalançar a necessidade de liberdade
com a de cumprir o trabalho a fim de
poder ver as coisas dessa forma. E isso
é  o  que  estará  fazendo  agora.  Você
estará voltado para o trabalho e o dever,
mas também saberá perfeitamente que
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certas  responsabilidades  não  são  pro-
priamente suas nem lhe competem. E
não estará disposto a assumir a parte de
ninguém,   a   menos   que   possa   ver
vantagens nisso.

Em termos financeiros, você prospera-
rá.    Poderá    detectar    os    melhores
investimentos   e   aplicará   suas   eco-
nomias   com   cautela.   Por   isso,   tais
investimentos  geralmente  o  favorece-
rão.

Durante este período, você descobrirá
como  transformar  suas  idéias  em  re-
alidade, em parte por ver quais as metas
realistas  e  quais  as  quiméricas.  Você
descartará    tudo    aquilo    que    não
corresponder  à  realidade,  trabalhando
pacientemente  para  atingir  seus  ob-
jetivos e lançando sólidas bases para o
sucesso.

Geralmente este é um bom período para
os  negócios,  pois  a  prudência  e  a
parcimônia lhe permitirão discernir as
verdadeiras oportunidades das que são
ilusórias, trazendo-lhe assim ganhos re-
ais. Você se predisporá a ampliar suas
atividades, mas agirá com toda cautela.
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Fazendo descobertas

Este é um excelente trânsito para dar
início a novas atividades e para fazer
descobertas a seu respeito e a respeito
do mundo que o cerca. Neste momento
sua vida está repleta de uma empolga-
ção  que  nem  sempre  está  presente.
Aproveite esse entusiasmo para se co-
nhecer usando meios que normalmente
não   estão   disponíveis.   Sua   melhor
percepção   do   mundo   o   ajudará   a

promover mudanças com inteira com-
preensão de como as várias partes de
sua vida se inter-relacionam. Este é um
bom  momento  para  estudar  assuntos
que possam revelar-lhe facetas novas e
estimulantes  do  universo.  Encontra-se
favorecido   o   estudo   das   ciências,
tecnologia, astrologia e outros ramos do
ocultismo.  Você  deseja  ampliar  sua
compreensão, e quanto mais excitante
for   o   assunto,   mais   interesse   lhe
despertará.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Transformação radical ***

Válido durante muitos meses : Este será
um momento de transformação criativa
e radical na sua vida ou na das pessoas
que o cercam. Você tentará promover
mudanças   que   separarão   claramente
este período do passado. Ao invés de se
deixar   levar   pela   rebeldia   e   pela

insensatez,   você   seguirá   um   plano
meticuloso,  com  um  ponto  de  vista
bastante  abrangente.  Por  conseguinte,
as mudanças que fizer agora serão não
apenas integrais como duradouras.

Se tiver oportunidade, será capaz de re-
alizar  algo  de  excepcional,  ao  menos
em termos de suas próprias expectati-
vas. As mudanças e atividades de agora
ampliarão seus horizontes, permitindo-
lhe  fazer  mais  que  o  normal.  Além
disso,    há    uma    possibilidade    de
envolvimento  em  alguma  coisas  sem
precedentes em sua vida, o qual terá o
mesmo efeito expansivo.

Talvez  você  passe  a  interessar-se  por
idéias  completamente  novas,  e  isso  o
levará a novas amizades. Independente
de manter seus velhos amigos ou não,
você certamente conviverá com novas
pessoas,  refletindo  sua  evolução  inte-
rior.

É possível que não só as circunstâncias
e pontos de vista que o limitavam como
também  os  relacionamentos  desneces-
sariamente  restritivos  se  afastem  de
repente de sua vida. Ao invés de perda,
sua sensação será de liberdade e novo
alento. Agora você poderá dedicar-se a
tudo   aquilo   que   antes   lhe   parecia
impossível.

Este trânsito poderá expandir sua vida
de todas as formas, rompendo com es-
truturas que o tolhiam no passado. Isso
lhe dará a chance de saber melhor quem
é e o que pode fazer de sua vida.
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Experiências compartilhadas *

Hoje  talvez  se  sinta  romântico  e  so-
nhador,  podendo  convidar  seu  amor
para  ir  com  você  a  um  lugar  bem
tranquilo. Este não é um trânsito muito
erótico. Apesar de ser bom para sexo irá
também   criar   momentos   para   duas
pessoas   manifestarem   suas   afeições
com tranqulidade. Você terá vontade de
procurar alguém com quem tenha muita
coisa  em  comum  ou  que  haja  vivido
experiências a seu lado. Entre amigos,
procurará falar dos velhos tempos e de
coisas  que  aconteceram  no  passado.
Hoje  os  relacionamentos  se  basearão
mais  nas  experiências  compartilhadas
que em qualquer outra coisa. Será um
bom   dia   para   ficar   em   casa.   Os
ambientes  familiares  o  atrairão  e  lhe
será fácil demonstrar seus sentimentos.

Seu amor pela família será muito forte
sob este trânsito.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 

Quarta 31 ago. 2011
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Energias do ego **

Durante este trânsito, procure evitar as
ações impulsivas e precipitadas, pois a
longo prazo alienarão os outros, crian-
do-lhe inimigos e sabotando seus pró-
prios interesses. As energias de seu ego
entrarão em alta, mas de uma forma que
provavelmente farão você se impor de
modo    inadequado.    Essas    energias
poderão provocar disputas desnecessá-
rias com as pessoas que o cercam. O
trânsito irá ajudá-lo a levar a cabo seus
objetivos,   caso   consiga   controlar   o
comportamento  impulsivo.  As  tarefas
mais   favorecidas   são   aquelas   que
requerem  apenas  energia  física,  com

pouca   necessidade   de   perfeição   e
atenção aos detalhes. Esse tipo de tarefa
permite  a  liberação  das  energias  re-
presadas  sem  suprimir  inteiramente  a
impulsividade desse momento.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Refinamento *

Em seu auge, este trânsito denota uma
refinada espiritualidade no amor, com
total ausência de egoísmo e a sensação
de  completa  união  entre  duas  almas.
Por  outro  lado,  ele  pode  levá-lo  a
decepções com uma pessoa querida que
não  realizou  as  suas  expectativas,  as
quais provavelmente eram irrealistas. O
devaneio,  efeito  muito  comum  neste
trânsito, não lhe será prejudicial caso se
mantenha consciente da realidade. Você
terá  uma  fina  apreciação  do  belo  e
desejará que seu meio ambiente seja o
mais amoroso possível. Todavia, como

no momento seus parâmetros não serão
os mais práticos, é melhor adiar tudo
que exija discernimento em termos de
relacionamentos ou finanças. Um efeito
positivo    deste    trânsito    sobre    os
relacionamentos é querer viver um tipo
despojado de amor.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Sem duplas intenções *

Este trânsito coloca em evidência sua
vida  pessoal,  doméstica  e  emocional.
Você  se  sentirá  mais  integrado  e  à
vontade  consigo  mesmo  mais  do  que
nunca.  Seus  relacionamentos  com  as
pessoas,  principalmente  com  as  mu-
lheres, estarão mais harmoniosos. Isso
ocorrerá  porque  você  abordará  tudo
como um ser integralizado, sem duplas
intenções. Você só terá problemas com
este trânsito se tiver medo de seus pró-
prios sentimentos. Nesse caso, poderá
haver  turbulências,  pois  você  estará
confrontando um aspecto de si mesmo
do qual não gosta. Porém o problema
não  está  em  suas  emoções,  e  sim  no
fato de você não gostar delas. Caso se
sinta  perturbado  durante  este  trânsito,
será bom analisar sua atitude diante de
suas emoções.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Limitações

Hoje você estará mais consciente das
limitações que lhe são impostas pelas
circunstâncias.  Sua  tarefa  é  não  se
deixar abater. Esse trânsito pode causar
uma  sensação  de  solidão.  É  como  se
houvesse  uma  barreira  intransponível
entre você mesmo e os outros. Mas isso
é justamente a barreira que de fato sem-
pre há entre as pessoas. Não deixe que
essa verdade o abata. Talvez não sinta o
efeito  deste  trânsito  psicologicamente,
como descrito acima. Ao invés disso,
pode  sentir-se  realmente  incapaz  de
comunicar-se com as pessoas ou achar

que elas estão tentando atravessar seu
caminho  e  detê-lo.  É  preciso  fazer
concessões. Se for sincero na expressão
de suas necessidades e pedir aos outros
que façam o mesmo, terá condições de
resolver as coisas a contento.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Emoções reprimidas

Este é um período no qual se sentirá in-
clinado  a  colocar  suas  emoções  em
segundo  plano,  valorizando  mais  as
necessidades imediatas da vida. A influ-
ência  desse  trânsito  pode  causar  re-
pressão   de   emoções.   Se   reagir   re-
primindo-se   poderá   tornar-se   muito
crítico,  adotando  um  comportamento
cheio de sentimentos reprimidos, usual-
mente direcionados a alguém. Outra ex-

pressão negativa desse trânsito é a tática
de   bancar   o   mártir,   demonstrando
exteriormente   que   acha   tudo   certo,
todavia, ao mesmo tempo emite sinais
sutis  de  que  não  é  bem  assim.  É
possível  que,  inconscientemente,  tente
fazer os outros se sentirem culpados por
algo que fizeram. Para seu bem, é me-
lhor encarar seus sentimentos, mesmo
que eles não pareçam adequados para
uma determinada situação.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 

 p. 137   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Segunda 5 set. 2011

1
Qi

2
Sx

3
Sb

4
Dm 

5
Sg

6
Tr

7
Qa

8
Qi

9
Sx

10
Sb

11
Dm 

12
Sg

13
Tr

14
Qa

15
Qi

AmI09:45 BoT16:46 BqE10:30

BnN01:08 BnC23:28

Desejo de fuga *

Este    trânsito    estimula    muito    sua
percepção,   de   forma   muitas   vezes
difícil   de   se   compreender   racional-
mente.  Você  estará  mais  sensível  às
pessoas   e   perceberá   intuitivamente
como se sentem. Ao mesmo tempo, se
interessará mais pelo bem-estar delas e
menos pelo seu. A anulação do ego que
lhe    permite    identificar-se    com    as

pessoas e ajudá-las pode manifestar-se
como    uma    sensação    de    cansaço
psicológico e incapacidade de lidar com
o mundo. Talvez sinta vontade de fugir
da realidade cotidiana e refugiar-se num
mundo  próprio.  O  devaneio  também
pode  vir  à  tona  sob  a  forma  de  uma
evasão mais radical da realidade. Caso
sinta que precisa a todo custo evitar a
labuta do cotidiano, o mais indicado é
praticar meditação.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 

Terça 6 set. 2011
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Tomando a iniciativa **

Este   será   um   momento   de   muita
autoconfiança, que lhe proporcionará os
recursos físicos e materiais necessários
para atingir qualquer objetivo que tenha
em  mente.  Se  for  preciso,  trabalhará

bastante  para  reunir  as  pessoas  que
podem ajudá-lo e para obter o respaldo
de que necessita. Você se aplicará a su-
as tarefas com grande zelo e energia. E
não suportará esperar receber ordens de
ninguém,    tomando    a    iniciativa    e
finalizando      rapidamente      qualquer
serviço.  Além  disso,  empenhará  tudo
que   tem   em   seus   esforços.   Estará
confiante  no  sucesso  o  bastante  para
correr riscos, que aliás têm tudo para
dar certo. Esse processo se dará de tal
maneira que, além de aprender mais a
respeito de si mesmo, você fará todos
saberem   exatamente   qual   é   a   sua
posição.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Atenção aos detalhes" (21.7.11) 
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Estados de espírito dis-
cordantes

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã  com  algumas  energias  em  alta,
provavelmente  você  sentir-se-á  fisica-
mente bem disposto e querendo realizar
grandes    trabalhos.    Todavia,    essas
energias podem não estar trabalhando
harmoniosamente,  haja  vista  que  no
momento  diversas  áreas  de  sua  vida
podem estar em conflito. Você terá de
trabalhar duro para harmonizar sua vida

profissional e o lar, sua personalidade
consciente   e   o   inconsciente,   assim
como,  sua  mente  e  os  sentimentos.
Poderá realizar muitas coisas desde que
não   se   deixe   levar   por   conflitos
existentes  nessas  áreas.  Na  verdade,
para que tudo corra bem agora, ambos
os  lados  da  vida  mencionados  acima
devem   trabalhar   juntos.   Estados   de
espírito    discordantes    podem    criar
dificuldades nos relacionamentos, nesse
momento,   especialmente   se   estiver
passando por algum conflito emocional.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
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Um lugar tranquilo

O período será bom para ficar tranquila-
mente em casa. Seu espaço mais íntimo
e pessoal será o lugar onde mais gostará
de estar. Além de, desejar a companhia
das pessoas que lhe são mais próximas
e mais importantes. O trânsito favorece
às recepções feitas em casa, pois hoje
será capaz de tornar seu lar um lugar
alegre e aconchegante para todos. Este
trânsito o deixará satisfeito a ponto de
não ter a menor vontade de conquistar o
mundo. Será um período para apreciar
aquilo que está ao seu redor todos os
dias. É provável que se sinta muito afe-

tuoso e, a depender das circunstâncias,
poderá  encontrar  um  novo  amor.  É
provável que conheça essa pessoa nas
vizinhanças de sua casa.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Intelectual ou emocional?" (25.7.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
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Sexta 9 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 out. 2011
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Momentos de paz

Válido  durante  várias  semanas  :  Um
período de tranquilidade, no qual terá
prazer em ficar calmamente em casa, a
sós   ou   recebendo   visitas   informais.
Exceto se houver indicação contrária de
outro trânsito, esta será uma época em
que não desejará se impor nem badalar.
Por  outro  lado,  tampouco  se  sentirá
tímido ou retraído. Você será amigável
e apreciará ter a seu redor pessoas em
sintonia  com  seu  estado  de  espírito.
Bom  período  para  redecorar  a  casa,
pois, seu desejo de viver num ambiente
elegante e agradável estará bem ativo.
Além   de   sensível,   você   deve   estar
também em sintonia com seus próprios
sentimentos,   assim   suas   iniciativas

neste   campo   serão   bem   sucedidas.
Procure    não    ceder    a    uma    certa
tendência de gastar além da conta. Te-
nha sempre em mente uma perspectiva
prática.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Sábado 10 set. 2011
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Equilíbrio psicológico

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia nesse momento você está
mais  consciente  a  respeito  de  seus
sentimentos  e  com  maior  capacidade
para  expressá-los.  Provavelmente,  não
está  sentindo  aquele  tipo  de  pressão
psicológica que leva as pessoas a falar
sobre sentimentos, mas está sentindo-se

capaz de ouvir mais atentamente os pro-
blemas   dos   outros.   Na   verdade,   o
momento de equilíbrio psicológico que
está vivendo agora o credencia a ajudar
as pessoas. Esse trânsito representa um
estado de equilíbrio entre o emocional e
o intelectual. Você será capaz de pensar
usando    as    faculdades    emocionais,
porém sem perder o processo lógico de
raciocínio. Independente de seu sexo, a
comunicação   com   as   mulheres   será
bastante facilitada durante esse período,
proporcionando-lhe muitas informações
positivas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Energia criativa ***

Este    transito    representa    um    forte
estímulo  a  todas  as  ambições,  mas  o
perigo  é  que  sua  energia  pode  ser
bastante  violenta  e  ruptora,  pois  re-
presenta  uma  explosão  indomável  da
energia do ego, que não aceita de bom

grado  as  limitações.  Em  seu  aspecto
positivo, este trânsito é excelente para
trabalhos  pesados,  principalmente  os
que   implicarem   grandes   mudanças.
Mesmo   que   não   se   considere   uma
pessoa   interessada   pelo   poder,   terá
grande satisfação em exercê-lo. Não há
perigo de não saber usar criativamente
esse poder. Apenas não tente se enganar
achando  que  não  estará  pensando  em
seus  próprios  interesses.  Você  estará
sim, e não há nada demais nisso, a não
ser que esses interesses entrem em con-
flito com os desejos de todos.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 

Segunda 12 set. 2011
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Novas soluções

Este  trânsito  o  fará  sentir-se  mental-
mente    mais    desperto    que    nunca.
Embora possa faltar a seu raciocínio um
certo  cuidado  e  disciplina,  isso  será
compensado   pela   ampliação   da   sua

intuição.  O  dia  será  excelente  para
atacar os problemas que você já tenha
tentado   resolver   com   soluções   co-
nhecidas.  Novas  idéias  lhe  chegarão
com maior rapidez que de hábito. As
soluções,   que   lhe   haviam   escapado
anteriormente, agora estarão bem diante
de  você,  e  a  sua  visão  será  bastante
abrangente. Todas as novidades o atrai-
rão,  principalmente  a  idéia  de  viajar
para o exterior. Se tiver chance, quebre
a rotina e saia a passeio durante o dia.
Se o fizer, se gratificará com o frescor
que essa pequena ação colocará em sua
vida.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Prudência e cautela" (27.8.11) 
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Prudência e cautela ***

Válido durante muitos meses : Durante
este  trânsito,  você  abordará  o  cresci-
mento  e  a  expansão  de  um  ponto  de
vista bastante cuidadoso e pragmático.
Tudo que fizer será caracterizado pela
prudência  e  pela  cautela.  Você  estará
interessado no que as coisas poderiam
ser,  mas  esse  interesse  será  contra-
balançado   pelo   próprio   estado   das
coisas agora. Em resumo, você não será
nem    idealista    nem    excessivamente
conservador.

Você não verá os deveres e obrigações
como limitações a sua vida, mas como
percursos   para   a   maturidade   e   a
sabedoria. Essa é uma visão fundamen-
talmente correta, porém é preciso con-

trabalançar a necessidade de liberdade
com a de cumprir o trabalho a fim de
poder ver as coisas dessa forma. E isso
é  o  que  estará  fazendo  agora.  Você
estará voltado para o trabalho e o dever,
mas também saberá perfeitamente que

certas  responsabilidades  não  são  pro-
priamente suas nem lhe competem. E
não estará disposto a assumir a parte de
ninguém,   a   menos   que   possa   ver
vantagens nisso.

Em termos financeiros, você prospera-
rá.    Poderá    detectar    os    melhores
investimentos   e   aplicará   suas   eco-
nomias   com   cautela.   Por   isso,   tais
investimentos  geralmente  o  favorece-
rão.

Durante este período, você descobrirá
como  transformar  suas  idéias  em  re-
alidade, em parte por ver quais as metas
realistas  e  quais  as  quiméricas.  Você
descartará    tudo    aquilo    que    não
corresponder  à  realidade,  trabalhando
pacientemente  para  atingir  seus  ob-
jetivos e lançando sólidas bases para o
sucesso.

Geralmente este é um bom período para
os  negócios,  pois  a  prudência  e  a
parcimônia lhe permitirão discernir as
verdadeiras oportunidades das que são
ilusórias, trazendo-lhe assim ganhos re-
ais. Você se predisporá a ampliar suas
atividades, mas agirá com toda cautela.
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Trabalhando em conjunto ***

Válido  durante  muitos  meses  :  Este
trânsito  é  extremamente  favorável  a
todos os tipos de contatos sociais. Você
receberá benefícios através das pessoas,
sendo provável que também beneficie
os  outros.  Se  decidir  fazer  as  coisas
sozinho,        provavelmente        estará
desperdiçando uma excelente oportuni-
dade,   pois   teria   enormes   vantagens
trabalhando em conjunto com amigos.

Além disso, terá a chance de realizar
projetos    que    podem    reverter    em
vantagens    particulares,    vindas    das
pessoas com quem convive no trabalho
ou  nas  vizinhanças,  pessoas  essas  de
quem  normalmente  não  se  esperaria
muito  além  das  gentilezas  sociais  de
praxe.

No  momento  você  terá  oportunidade
também de expandir seu contato com o
mundo. Às vezes este trânsito prenuncia
viagens, mas o certo é que encontrará
pessoas  cujo  ambiente  seja  cultural-

mente bastante diferente do seu e cuja
experiência  o  ajudará  a  ampliar  sua
visão. Muitas delas podem tornar-se su-
as amigas, gente cujo conhecimento lhe
trará benefícios.

Além    disso,    poderá    beneficiar-se
também  da  convivência  com  velhos
amigos. Talvez receba de um deles um
convite  para  uma  sociedade  ou  uma
dica para progredir de alguma forma.

Ao mesmo tempo, agirá com benevo-
lência  e  boa  disposição  para  com  os
amigos   e   conhecidos.   Você   estará
disposto a ajudar os que precisam de
seu   auxílio,   mostrando-se   gentil   e
receptivo a todos, pois não desejará ver
ninguém em más condições.

Essa   prestatividade   e   solicitude   lhe
permitirá  receber  muito  das  pessoas
também.  As  pessoas  perceberão  sua
imparcialidade na condução de todas as
questões,  reagindo  na  mesma  moeda.
Embora isso possa estar ocorrendo todo
o tempo, agora você terá condições de
vê-lo com mais clareza.
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Autocrítica

Neste  período  você  irá  se  preocupar
com  uma  área  que  os  outros  podem
considerar   abstrata:   sua   identidade.

Você tenderá a se concentrar em pro-
blemas de relacionamento, isolamento,
solidão, e pensamentos depressivos. Na
verdade, o que precisa é de uma boa
dose de alegria e pensamento positivo.
O importante é lembrar que seus pro-
blemas     provavelmente     são     mais
imaginários que reais, independente do
quanto pareçam concretos. Assumindo
que  você  é  capaz  de  controlar  seus
pensamentos negativos, este trânsito lhe
traz    a    vantagem    de    aguçar    sua
capacidade      crítica.      Assim,      terá
condições  de  perceber  prontamente  o
que há de errado numa situação e fazer
as  correções  necessárias.  Mas  não  se
demore analisando as falhas; apenas as
detecte e as corrija.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 
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Imaginação poderosa

Neste período você estará pensando e
expressando-se   com   muita   sutileza,
podendo manifestar idéias e sentimen-
tos que normalmente não consegue. Por
isso,  todas  as  formas  de  expressão
artística estarão favorecidas. Por outro
lado,  esse  poder  "imaginativo"  pode
fugir  de  seu  controle,  transformando
imaginação em ilusão. Submeta ao teste
do  tempo  as  idéias  que  lhe  vierem  à
cabeça agora, a fim de descobrir se são
realmente    promissoras    ou    apenas
fantasias  momentâneas.  Este  trânsito
pode provocar pensamentos obscuros e
confusos. Esteja atento a sua comunica-
ção, pois os outros poderão interpretá-lo
mal mesmo que as coisas estejam bem
claras para você. Evite situações cujo
sucesso dependa da clareza e honestida-
de absoluta das pessoas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Trabalhando em conjunto" (15.8.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 144 

Sábado 17 set. 2011

8
Qi

9
Sx

10
Sb

11
Dm 

12
Sg

13
Tr

14
Qa

15
Qi

16
Sx

17
Sb

18
Dm 

19
Sg

20
Tr

21
Qa

22
Qi

CqF05:14 BnF04:16 BqT21:06

BpI01:51 BqA03:09

Um padrão genérico

Hoje  sua  atenção  se  voltará  para  as
questões maiores que há na sua vida,
levando-o a pensar mais em seus planos
genéricos para o futuro. Seus desejos e

esperanças  terão  grande  importância,
pois    as    questões    rotineiras    não
conseguirão evitar que pense em coisas
mais substanciais. Você não se satisfará
cumprindo simplesmente as exigências
do dia-a-dia e desejará compreender a
maneira  como  elas  se  encaixam  num
padrão mais abrangente. Perceber clara-
mente  o  que  você  quer  da  vida  o
ajudará muito no trato com as pessoas.
Estão  favorecidos  todos  os  tipos  de
transações comerciais, discussões con-
tratuais e os trâmites legais. Tudo isso
se deve à auto-compreensão que você
demonstra hoje e uma certa generosida-
de nos sentimentos para com os outros.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Sem muito esforço" (13.8.11) 
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Realinhamento de intenções

Sob  este  trânsito  você  será  capaz  de
promover mudanças em seu ambiente
mais imediato e de transformar circun-
stâncias   com   que   vem   há   tempos
lutando.  Aproveite  qualquer  oportuni-
dade  que  possa  ajudá-lo  a  assumir  o
controle  das  forças  criativas  do  bem.
Entretanto,  é  importante  lembrar  que
tais energias devem ser usadas para a
melhoria  e  o  bem-estar  de  tudo  e  de
todos.   Apenas   incidentalmente   esse
poder deve beneficiar finalidades pura-
mente  pessoais.  É  provável  que  hoje
tenha de enfrentar o poder de um grupo
ou associação com os quais lide diaria-

mente, porém os resultados deverão ser-
lhe vantajosos. Você terá de realinhar
suas intenções em conformidade com as
intenções do grupo - amigos, vizinhos
ou  colegas  de  trabalho  -,  mas  isso
deverá favorecê-lo.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Sem muito esforço" (13.8.11) 
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Atividade mental

Hoje  será  um  dia  de  muita  atividade
mental, pois idéias e notícias lhe estarão
chegando com grande rapidez. E você

terá de compreender não apenas o que
se encontra na superfície da comunica-
ção, mas também seu significado sub-
jacente. Ao conversar com as pessoas,
preste  especial  atenção  ao  que  elas
possam  deixar  escapar  em  termos  de
suas próprias motivações. Este trânsito
tende  a  produzir  interações  nas  quais
você   terá   de   pôr   sua   clareza   de
raciocínio   à   prova,   obrigando-o   a
demonstrar  que  o  que  diz  é  válido.
Você certamente não achará que este é
um  dia  monótono.  A  menos  que  não
seja  ponderado  na  comunicação  e  no
raciocínio,   poderá   atingir   tudo   que
desejar. O único problema a considerar
é uma possível resistência contra suas
idéias  e  objetivos,  a  qual  pode  se
intensificar posteriormente. Por isso é
que  será  importante  não  apenas  ex-
pressá-los,    mas    também    ouvir    as
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Terça 20 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 out. 2011
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Desejo de compartilhar *

Válido durante várias semanas : Neste
momento, tenderá a identificar seu ego
com o que possui e com seus valores. É
possível  que  considere  sua  situação
financeira  um  símbolo  de  seu  valor
como pessoa. Se tiver dinheiro, achará
que é uma boa pessoa. Caso contrário,
pode   sentir-se   triste   e   desanimado,
esquecendo-se  de  tudo  que  já  conse-
guiu. Sua tendência será agir como se
fosse  aquilo  que  possui.  Você  pode
tornar-se tão suscetível em suas crenças
e opiniões pessoais a ponto de entrar

em discussões para defender seu mérito
ou  valor.  Por  outro  lado,  você  estará
disposto    a    investir    seus    recursos
materiais na realização de seu trabalho.
A   partir   do   instante   em   que   tiver
superado alguns probleminhas com seu
ego por causa das suas posses, acabará
deixando que os outros também façam
uso delas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Sem muito esforço" (13.8.11) 
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Desejos pessoais

A ocasião é propícia para planejar sua
vida pessoal e pensar em seus objetivos,
não em termos de sua carreira, mas em
termos  de  seus  desejos  pessoais.  Em
geral, as exigências do mundo exterior
são tantas que esquecemos o que real-
mente queremos da vida e passamos o
tempo tentando satisfazer as expectati-
vas alheias. Pior ainda, internalizamos
essas expectativas e nos convencemos
de que são nossas. Agora é o momento

para rever todas essas idéias e refletir
sobre o que deseja realmente. O período
também favorece os planos relativos ao
lar e à família ou à casa em que vive. A
compra    de    imóveis    também    está
favorecida.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Sem muito esforço" (13.8.11) 

Quinta 22 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 out. 2011
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Recolhimento intelectual

Válido    durante    várias    semanas    :
Embora este seja um período de reco-
lhimento do ponto de vista intelectual,
não   se   trata   de   recolhimento   num
sentido negativo. Você não se recolherá
para fugir da realidade, mas para refletir
e ponderar acerca de todas as idéias que
vem  tendo  ultimamente.  É  uma  boa
ocasião para examinar sua vida pessoal
e avaliar até que ponto está satisfazendo
suas  próprias  necessidades.  Este  trân-
sito   favorece   enormemente   as   dis-
cussões  em  família  sobre  as  questões
que afetam a todos. Seus pensamentos
poderão  transportar-se  muitas  vezes  a
fatos    que    ocorreram    no    passado,

levando-o a perguntar-se por que não
consegue  se  concentrar  nas  coisas  do
presente.    Como    você    estará    em
condições de verbalizar até seus mais
íntimos   pensamentos,   deverá   fazê-lo
sempre que sentir que algo precisa ser
dito.   Não   deixe   que   se   acumulem
pressões  dentro  de  você  por  não  ex-
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Seja flexível

Hoje você passará boa parte do tempo
se comunicando através de conversas,
cartas, telefonemas, gestos etc. Use esse
intercâmbio para testar suas idéias e ver
como as pessoas reagem a elas. Se por
acaso decidir intransigentemente adotar
determinadas  posições  e  não  permitir
críticas, talvez se aborreça com algumas
dessas  reações.  Porém  essa  não  é  a
atitude  mais  recomendável  a  tomar.
Agora, você poderá corrigir seu modo
de pensar em vários pontos sem grandes
dificuldades,  ao  passo  que  depois  as

mudanças serão mais complicadas. Seja
flexível. Mesmo com as melhores das
intenções, hoje você está sujeito a en-
frentar discordâncias. Isso não significa
necessariamente que você esteja errado,
mas que deve reexaminar sua posição.
Se achar difícil chegar a acordos, adie
debates ou negociações para um outro
dia.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 

Sábado 24 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 out. 2011
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Voltando-se para si

Válido durante várias semanas : Neste
período, você se concentrará no aspecto
mais pessoal e íntimo de sua vida e nas
pessoas  que  mais  influem  sobre  ele:
seus  pais  e  sua  família.  Você  terá
vontade de estar em locais que lhe são
familiares  para  sentir  que  possui  um
lugar em que pode construir uma base
sólida para suas atividades. Para muita
gente,  isso  significa  um  lar.  Embora
deva   continuar   cumprindo   com   as
exigências  do  mundo  exterior,  já  que
sua vida pessoal tem relação direta com
ele, você deve voltar para dentro de si a
maior parte de sua atenção. "Para den-
tro" não significa aqui apenas sua vida
particular,  mas  também  tem  sentido
psicológico.  Se  necessário,  fique  um
pouco sozinho para meditar um pouco.

Talvez reveja certos fatos que acontece-
ram no passado, rememorando antigas
lembranças e pesando as conseqüências
dos fatos que ainda o afetam.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
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Experiências gratificantes

Esse   trânsito   pode   trazer-lhe   uma
experiência profundamente gratificante
e libertadora. Talvez curta você mesmo
com mais gosto e liberdade e aproveite
o que a vida tem de melhor. Haverá um

encontro muito importante no decorrer
desse trânsito que poderá ser com sua
parceira, alguém de sua intimidade ou
uma  pessoa  estranha.  Esse  encontro
será tão profundo e pessoal que lhe dará
oportunidade  de  perceber  e  conversar
sobre coisas que tem mantido em se-
gredo e que gostaria de suprimir de sua
consciência. Assim, agora terá a chance
de  comportar-se  de  forma  diferente  e
reconhecer suas mágoas e sensibilida-
des,  sem  o  medo  de  ser  ferido  ou
rejeitado mais uma vez.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Devaneios

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã um período de grande sensibilidade
ao  meio  em  que  vive  e  de  maior
empatia  com  as  pessoas  a  sua  volta.
Talvez  seja  confidente  ouvindo  pro-
blemas de amigos ou venha a discutir
suas próprias dificuldades com alguém
próximo.    Há    uma    tendência    para
absorver  os  sentimentos  dos  outros,
como se você fosse uma esponja. Tenha
cuidado  para  não  se  envolver  com
pessoas   negativas   que   não   desejam
conversar sobre os problemas delas de
uma  maneira  racional.  Esse  trânsito
também pode estimular agradavelmente
suas   fantasias,   fazendo-o   relaxar   e
mergulhar  em  seu  mundo  íntimo.  O
lado negativo desse período é o perigo

de se exceder no consumo de bebidas e
outras drogas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Mudanças criativas **

Durante    este    trânsito    as    pessoas
investidas  de  autoridade,  parentes  e
amigos,  serão  prováveis  alvos  de  sua
revolta  se  sentir  necessidade  de  se
rebelar.    Você    estará    muito    mais
suscetível à irritação que de hábito, já
que  interpretará  qualquer  coisa  como
uma  ameaça  a  seu  ego.  Sentirá  que,
acima de tudo, precisa afirmar seu ego a
seu  próprio  modo.  E,  se  não  estiver
consciente da necessidade de mudanças
criativas em sua vida, talvez reaja com
explosões.  Entretanto,  pode  ser  que
essas  "explosões"  sejam  um  sinal  de
que precisa se libertar de algo, embora
o que isso seja possa não estar tão claro.
A  ocorrência  de  acidentes  pode  ser

indício de frustração de energias do ego
transmutadas em forças destrutivas.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Quarta 28 set. 2011

ago. 2011 set. 2011 out. 2011
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Terríveis disputas ***

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
pode ser um período de grandes frus-
trações, levando-o a sentir-se como se
estivesse batendo a cabeça contra uma
parede. Mas também pode ser a época
de realizar muito trabalho pesado. Os
resultados desse trânsito dependerão de
como você irá lidar com a energia dele.
Embora seu significado primordial seja
"energia  reprimida",  ele  pode  trans-
formar-se em "energia dirigida" se você
não se empenhar em fazer coisas muito
diferentes ao mesmo tempo.

Em  seu  aspecto  negativo,  a  energia
deste   trânsito   pode   acarretar   uma
intensa irritabilidade. Você terá a im-
pressão de que mesmo o detalhe mais

insignificante   consegue   fazê-lo   ex-
plodir. Infelizmente, não é raro que os
problemas  deste  trânsito  sejam  mais
que  meros  "detalhezinhos".  Pode  ser
que  as  pessoas  e  as  circunstâncias  se
coloquem  em  seu  caminho  em  tudo
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aquilo  que  quiser  fazer.  No  trabalho,
por  exemplo,  será  a  ocasião  de  seus
chefes  ou  superiores  posicionarem-se
contra suas idéias sem nenhuma razão
aparente   ou   sobrecarregarem-no   de
trabalho, não lhe dando tempo de fazer
mais nada.

Às vezes, as pessoas se defrontam com
terríveis  batalhas  de  ego  durante  este
trânsito. Se for seu caso, talvez tenha
vontade  de  atribuí-las  a  um  complô
contra você, mas não é provável que a
razão  seja  essa.  Mais  provavelmente,
você  terá  demonstrado  algum  tipo  de
energia que parece ameaçadora aos ou-
tros,  independente  de  suas  intenções
serem  as  melhores.  Assim,  a  reação
deles será a de tentar detê-lo. Portanto,
mesmo que seu desejo não seja ameaçar
ninguém,  procure  de  todas  as  formas
não    fazer    as    pessoas    sentirem-se
ameaçadas.

O problema com este período é que ele
refreia a energia das pessoas. Procure
assumir apenas projetos de âmbito mais
restrito, mas que exijam muito afinco e
concentração  dentro  de  seu  raio  de
ação. Se conseguir dirigir sua atenção
para  objetivos  mais  limitados,  poderá
utilizar  essa  energia  construtivamente.
Porém,   se   tentar   dar   seguimento   a
planos mais abrangentes ou ambiciosos,
provavelmente se deparará com os pio-
res dentre os efeitos deste trânsito.
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Seja você mesmo

Agora é preciso ser você mesmo e saber
quem realmente é. Nos relacionamen-
tos, você projetará muito mais emoção
do  que  usualmente  faz.  Se  algumas
pessoas   não   gostam   dessa   atitude,
talvez   tenha   que   reconsiderar   sua
amizade  com  elas.  No  amor  você  irá
viver   experiências   emocionais   mais
profundas que o normal e, consequente-
mente,  sua  vida  com  o  bem-amado-
amada   será   muito   mais   intensa.   O
perigo aqui é que você poderá ser muito
possessivo. Outro problema é que você

poderá ver-se tão envolvido com seus
próprios sentimentos que não perceberá
como os outros se sentem. O relaciona-
mento com as mulheres será, em geral,
incrementado   durante   esse   período.
Independente  do  seu  próprio  sexo,  a
convivência  com  as  mulheres  muito
provavelmente    aumentará    seu    co-
nhecimento sobre você mesmo.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

 p. 151   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Sexta 30 set. 2011
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Paixão física *

Este  trânsito  desperta  forte  atração  e
desejo  pelo  sexo  oposto.  Você  terá
muito mais iniciativa que o normal para
sair  à  procura  de  possíveis  parceiras.
Este trânsito é geralmente um sinal de
paixão  física.  Sob  esta  influência,  os
relacionamentos sexuais costumam ser
muito   satisfatórios   para   ambas   as
partes.  Mesmo  sem  sexo,  você  terá
muito  prazer  em  estar  na  companhia
dos outros. Vai sentir-se mais atraente e

cheio de vivacidade, podendo tornar-se
a alma de qualquer festa. Este trânsito o
fará esforçar-se para ganhar a aprova-
ção    de    todos,    tamanha    será    sua
necessidade   de   calor   e   afeto.   As
atividades     artísticas     também     são
indicadas,  pois  o  significado  global
deste trânsito reside na auto-expressão
por  intermédio  do  amor  e  da  cria-
tividade.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
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Tagarelice e desentendimentos

Normalmente   este   trânsito   favorece
todas  as  formas  de  comunicação,  os
passeios e os contatos com as pessoas.
Sua   mente   estará   mais   ágil   e   não
suportará o ócio. Esta influência o torna
ávido por trocar idéias, e talvez lhe dê
vontade  de  passar  o  dia  conversando
com  alguém.  Mas  essa  energia  é  tão
forte que poderá levá-lo a perder muito
tempo tagarelando consigo mesmo, em
vez de fazer coisas mais úteis. Embora
seja bem fácil expressar-se durante este
trânsito,   não   espere   que   os   outros
concordem necessariamente com você,
principalmente se falar tanto que eles
cheguem a pensar que jamais terão a
chance de abrir a boca na sua frente.
Eles podem discordar de você só para

conseguir fazê-lo parar e ouvi-los.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
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Visão distorcida

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã devaneios e ilusões podem tornar-
se  mais  importantes  que  a  realidade.
Para algumas pessoas isso manifesta-se
como  tendências  a  sonhar  acordadas,
sem    criar    problemas    de    qualquer

espécie.  Afinal,  sonhar  acordado  não
prejudica  ninguém.  O  período  não  é
favorável   para   tomar   decisões   ou
assumir tarefas que exigem pensamen-
tos claros e precisos. Frequentemente,
esse  trânsito  aumenta  a  influência  do
subconsciente que pode distorcer seus
pontos de vista a respeito de quase tudo.
Atitudes  antigas,  hábitos  formados  na
infância e preconceitos podem conduzi-
lo a decisões erradas. Problemas com
alcoolismo   ou   consumo   de   drogas
também são influenciados por esse trân-
sito que leva as pessoas a desejar fugir
do mundo real, aumentando assim esse
tipo de dependência.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 

Segunda 3 out. 2011
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Profundo entendimento

Esse trânsito pode ajudá-lo a desenvol-
ver  um  profundo  entendimento  sobre
aquelas áreas psicológicas conectadas a
experiências   de   sofrimentos,   dor   e
rejeição. O momento é muito bom para
aprofundar seu conhecimento sobre as
interrelações    e    pressentimentos    de
como   o   processo   de   cura   e   auto-
desenvolvimento pode ser percebido. É
importante  que  converse  com  outras
pessoas interessadas sobre esse tema. O
período também é indicado para estudar
as complexas conexões existentes entre
o comportamento humano, a psique e as
primeiras   experiências   marcantes   de
uma  pessoa,  diferenciando  causa  de
efeito, quer o objeto desse estudo seja
você ou alguém de quem seja confiden-
te.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
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Terça 4 out. 2011
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Confrontos emocionais

Durante  este  período  você  voltará  a
atenção para seus relacionamentos mais
íntimos, nos quais poderá expressar-se
de um modo mais emocional do que o
faz usualmente. Esse trânsito afetará o
casamento, o contato com oponentes e

as   confrontações   emocionais.   Nesse
momento, as pessoas queridas e sócios
tornar-se-ão   muito   mais   importantes
que o normal. Elas lhe proporcionarão
sentimentos  de  segurança  e  apoio  e,
para   ser   justo,   você   adotará   um
comportamento  recíproco.  Caso  esteja
vivendo  agora  um  estado  emocional
negativo, este trânsito poderá torná-lo
excessivamente ciumento e possessivo
ou   poderá   agir   de   uma   forma   in-
consciente ou automática diante de seus
entes queridos. As confrontações, tanto
positivas quanto negativas, que venha a
ter com as mulheres, tendem a ser mais
intensas do que com os homens, neste
período.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 

Quarta 5 out. 2011

29
Qi

30
Sx

1
Sb

2
Dm 

3
Sg

4
Tr

5
Qa

6
Qi

7
Sx

8
Sb

9
Dm 

10
Sg

11
Tr

12
Qa

13
Qi

DoJ15:54 DpC20:51 BnJ11:54

BH 8  22:06 BqT05:25 Bvdcj11:28

Bk20:48

Mudanças indesejadas

Em  seu  melhor  aspecto,  este  trânsito
indica experiências emocionais intensas
nos    relacionamentos,    que    podem
perturbá-lo a ponto de alterar momenta-
neamente  sua  consciência.  É  possível
que venha a perceber mudanças dentro
de  um  relacionamento  às  quais  será
obrigado   a   acomodar-se.   Elas   não
poderão  ser  ignoradas,  pois  isso  im-

plicaria num rompimento. A mudança
em si não é algo bom ou ruim. Mas o
fato é que todos desejamos a estabilida-
de em nossos relacionamentos, e isso
não estará a seu alcance agora. De nada
adiantará fingir que não há mudanças.
Todo  relacionamento  precisa  crescer
para  poder  permanecer  vivo  e  sadio.
Resista à tentação de empregar táticas
subversivas,  como  a  manipulação  do
sentimento de culpa ou de dever, para
controlar a pessoa a quem ama.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 
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Quinta 6 out. 2011
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Irritabatilidade

Este trânsito proporciona uma tremenda
energia mental e intelectual. Você será
capaz  de  grandes  trabalhos  mentais  e
assim chegar a muitas realizações. Ao
mesmo  tempo,  estará  intelectualmente
competitivo  e  propenso  a  debates.  0
lado  negativo  deste  trânsito  é  que  se
levar demasiado a sério seus interesses
próprios, arrisca-se a falar e agir como
se  estivesse  pronto  para  uma  guerra.

Talvez esteja bem irritável e se aborreça
por  bobagens,  agindo  defensivamente
em questões que não têm na verdade a
menor importância. Um dos problemas
deste trânsito é que você pode não saber
detectar  a  hora  em  que  realmente  é
necessário     defender     sua     posição,
tendendo a identificar seu ego com tudo
em que pensa, diz, faz ou acredita.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Terríveis disputas" (28.9.11) 

Sexta 7 out. 2011

set. 2011 out. 2011 nov. 2011

DH 5  01:46 BpE07:48 BH 9  18:10
BpC21:56

Tempo para diversões

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito indica um período apropriado
às   diversões   e   entretenimentos   Sua
autodisciplina pode entrar em acentuada
baixa  ao  longo  do  período,  mas  todo
mundo precisa de uma folga de vez em
quando.    Por    isso,    divirta-se,    mas
procure  não  se  exceder.  Você  poderá
relacionar-se muito bem com as crian-
ças , pois o momento é bom para jogos
e   brincadeiras.   O   período   não   é
recomendável   para   atividades   mais
sérias,   até   porque   você   não   está
disposto   a   agir   com   seriedade.   As
relações    amorosas    também    serão
beneficiadas. Seu relacionamento com
as pessoas de quem gosta atravessará

uma  fase  de  bonança  sem  que  sinta
estar   abrindo   mão   de   sua   própria
identidade.  Este  trânsito  possibilitará
que os outros o apreciem pelo que real-
mente   é.   Não   haverá   necessidade
alguma de fingir ser diferente.
longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Sábado 8 out. 2011
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Para sua vantagem

Este  trânsito  trará  alegria  e  descon-
tração.  Hoje  todos  os  seus  contatos,
tanto    os    profissionais    quanto    os
pessoais,   correrão   muito   bem,   em
função principalmente de seu carinho e

interesse pelas pessoas. Talvez venha a
angariar benefícios futuros a partir de
novos  relacionamentos  iniciados  hoje.
Este  trânsito  é  um  bom  indício  de
sucesso em um novo romance. O dia
será  bom  para  um  rápido  passeio  a
lugares bonitos, onde poderá dar ampla
vazão a sua necessidade de contato com
a   beleza.   As   transações   financeiras
serão  beneficiadas  por  este  trânsito,
dando-lhe     condições     de     realizar
negócios vantajosos. Tudo que comprar
hoje   provavelmente   representará   um
bom investimento. Você achará que a
vida em geral corre mais fácil que de
hábito,  com  tudo  indo  parar  em  seus
devidos lugares sem grandes esforços.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 

Domingo 9 out. 2011
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Cuidado para não machucar

Nesse  momento  irá  se  defrontar  com
seus   sentimentos   de   mágoa   porque
alguns de seus ferimentos psicológicos
antigos serão magoados por algum in-
cidente ou, então, um ponto delicado de
sua personalidade será perturbado outra
vez. Talvez sinta-se um pouco fraco e
consciente  de  uma  certa  aversão  aos
contatos diários normais. É como sentir
aquela depressão causada por um res-
friado. Caso tenha necessidade de ficar
só,  procure  realmente  fazer  isso.  Se
exigir muito de si ou não for deixado
em paz agora poderá ser uma ameaça
para  os  outros.  Por  exemplo,  seus  fi-

lhos, caso seja pai ou mãe, poderão so-
frer  com  sua  indiferença.  Felizmente,
esse trânsito dura apenas metade de um
dia.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Demonstrando emoções

Esse trânsito influencia seus negócios e
profissão, trazendo-os à baila de forma
a testar sua capacidade. Agora sua vida

pessoal e íntima está sujeita a tornar-se
pública,    sendo-lhe    difícil    esconder
certos fatos a respeito de si mesmo. É
lógico que se não tiver nada a esconder,
melhor. É possível que demonstre em
público seu lado emocional, mesmo que
seja normalmente reservado a respeito
disso. Por exemplo, poderá discutir com
o cônjuge em locais públicos ou ter um
extravasamento  de  emoções  na  rua.
Talvez  queira  ajudar  alguém  que  co-
nhece  no  trabalho  e  transformar  esse
relacionamento   profissional   em   algo
mais.  Se  houver  possibilidade  de  sair
perdendo   caso   não   faça   uma   boa
distinção       entre       relacionamentos
pessoais e profissionais, tenha cuidado
porque  estará  sujeito  a  cometer  esse
engano.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 

Terça 11 out. 2011
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Sede de ação

Durante   esse   período   poderá   haver
fortes  discussões  no  seu  círculo  de
amizades  e  de  colegas  de  trabalho.
Você está cheio de energia e decidido,
talvez   até   um   pouco   impaciente   e
beligerante,   com   pouca   vontade   de
levar em conta as fraquezas e sensibili-

dades alheias. Presumivelmente não há
más intenções de sua parte, você apenas
deseja que as coisas sejam feitas. Sua
sede  de  ação  poderá  levá-lo  a  pensar
que pode superar todas as objeções e
obstáculos, mas talvez encontre alguém
que o enfrente e o faça raciocinar com
os  pés  no  chão  outra  vez.  Se  isso
acontecer   hoje,   é   provável   que   in-
conscientemente você rejeitou ou igno-
rou  alguém,  descobrindo  que  aquela
situação    seria    extremamente    desa-
gradável se ocorresse consigo.

longo prazo:  "Transformação radical" (veja 29.8.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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>Lua cheia 

Vigor e irritabilidade *

Este  será  um  excelente  dia  para  dar
início a novos projetos, principalmente
aqueles  em  que  puder  trabalhar  por
conta  própria,  sem  ter  de  obedecer
ordens ou coordenar ações de terceiros.
Você sentirá bastante vigor e terá muita
energia  física,  necessitando  manter-se
ativo  durante  o  dia.  Uma  das  piores
formas de se lidar com este trânsito é
ficar sentado no escritório. Você verá
que  logo  ficará  irritado  e  inquieto,  à
medida em que as energias reprimidas

buscam   uma   válvula   de   escape.   É
importante que identifique-se com tudo
o que fizer hoje. Seu ego estará alta-
mente energizado, impelindo-o a fazer-
se  reconhecer  enquanto  indivíduo.  Se
não tiver tal reconhecimento, é provável
que   fique   com   raiva   e   acabe   se
envolvendo em discussões. A não ser
que  arranje  um  modo  de  ocupar-se
totalmente, estará muito mais sujeito à
irritação que o normal.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Rompendo normas

Talvez  se  veja  impelido  a  procurar
atividades e experiências estimulantes e
excitantes hoje. Você não se satisfará
com o cotidiano de seus relacionamen-
tos.  É  possível  que  haja  alguns  pro-
blemas na relação amorosa, na medida
em  que  você  ou  a  parceira  tentem
libertar-se de restrições e tensões não
resolvidas.  Talvez  haja  um  flerte  que
desestabilize      seu      relacionamento.

Contudo, a menos que as tensões sejam
graves,  não  é  provável  que  os  danos
sejam irreversíveis. Tudo que fizer no
sentido  de  se  divertir  hoje  servirá  ao
propósito  de  romper  com  as  normas.
Portanto, procure atividades interessan-
tes, conheça pessoas diferentes e viva
novas aventuras. Isso não lhe trará pro-
blemas, a não ser que receie ou resista a
novas experiências.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Sexta 14 out. 2011

ago. 2011 set. 2011 out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

CH 5  BnF10:23 BpI07:58

BqA09:17 BpB02:51 BqQ03:19

BqG03:28

Espírito brincalhão

Válido durante vários meses : Este é um
grande  momento  para  expressar  seus
pensamentos   aos   outros   e   a   você
mesmo.  Você  poderá  emitir  opiniões
com muita clareza, sendo capaz de ex-
plicar muito bem todas as questões que
lhe  ocuparem  a  mente.  Além  disso,
pode ser que sinta vontade de usar a
cabeça para se distrair, seja lendo, es-
crevendo,  jogando  ou  fazendo  coisas
que  exijam  agilidade  mental.  Talvez
muitas das idéias que lhe cruzarem a
mente  não  tenham  nenhuma  função
específica,  a  não  ser  a  diversão  que
proporcionam. Tenha cuidado para não

transferir esse espírito brincalhão para
sua relação com as pessoas a ponto de
se divertir à custa delas. Durante esse
trânsito,  você  estará  mais  inclinado  a
extravasar sua energia interior do que
receber as energias emitidas pelos ou-
tros.  Assim,  talvez  você  esteja  bem
pouco sensível às necessidades alheias
se não ficar atento.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 

Sábado 15 out. 2011
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BqT03:13 Bvdcb16:21 Bc19:45

Problemas obscuros ***

Válido   durante   muitos   meses   :   É
possível que durante este trânsito haja
problemas       nos       relacionamentos,
principalmente     no     relacionamento
amoroso,  devido  a  uma  falta  de  re-
alismo  sua  ou  da  parceira.  É  comum
haver    desilusão    e    desapontamento
quando  a  cortina  do  romantismo  se
levanta e a verdade do relacionamento
se  evidencia.  Todos  nós  idealizamos
mais ou menos um novo amor, pois isso
faz parte da própria paixão. Porém este

trânsito indica a possibilidade de pro-
blemas devido a sua falta de disposição
para  aceitar  a  realidade  como  ela  é.
Você   estará   propenso   a   buscar   na
parceira  e  nos  relacionamentos  uma
fuga   das   atribulações   do   cotidiano,
como  se  eles  fossem  seu  passaporte
para um mágico mundo de fantasias e
belas ilusões. Infelizmente, porém, não
lhe resta alternativa a não ser escolher
um  ser  humano  para  parceira,  e  as
pessoas    que    conseguem    colocar-se
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verdadeiramente à altura deste tipo de
sonho são raríssimas. Assim, você cria-
rá uma bela imagem em sua mente e
fingirá que uma determinada pessoa é
capaz de incorporá-la. E provavelmente
tentará   ir   adiante   com   essa   idéia,
mesmo  que  todos  vejam  -  inclusive
você, se abrir os olhos - que sua amada
não   é   como   você   fantasia.   Essa
constitui  uma  das  manifestações  mais
extremas deste trânsito e não é das mais
incomuns.

O trânsito poderá provocar também ou-
tros tipos de dificuldade nos relaciona-
mentos,  como  por  exemplo  obscuros
problemas  numa  relação  já  existente.
Talvez   você   enfrente   problemas   de
comunicação com a parceira ou um dos
dois faça alguma coisa às escondidas do
outro, abalando assim a confiança recí-
proca.

A maior utilidade deste trânsito será o
estímulo a sua imaginação criadora. Se
pensarmos   bem,   veremos   que   toda
ilusão  ou  desilusão  é  na  verdade  um
mau  uso  da  imaginação  criadora  ou
uma  confusão  entre  imaginação  e  re-
alidade.   Se   conseguir   manter   uma
afastada da outra, poderá beneficiar-se
muito deste trânsito, principalmente se
tiver  aptidão  artística.  Esta  influência
aumenta  a  criatividade,  podendo  in-
clusive   tornar   seus   relacionamentos
mais interessantes se não esquecer da
verdadeira natureza deles.

Domingo 16 out. 2011
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Estimulante cerebral

Talvez  precise  refrear  a  mente  hoje,
pois  tenderá  a  pensar  e  falar  muito
rápido. Os outros lhe parecerão lentos
demais, mas em sua pressa pode perder
algo significativo. Em seu extremo, este
trânsito  o  fará  sentir-se  dispersivo  e
nervoso.  Porém,  no  aspecto  positivo,
ele funciona como um estimulante cere-
bral. Você estará interessado em novas
experiências e impaciente com a rotina.
Faça coisas diferentes ou procure novas

pessoas  que  desafiem  seu  modo  de
pensar.   Mesmo   os   velhos   amigos
podem   mostrar-lhe   aspectos   de   si
mesmos   que   você   desconhece.   Nas
conversas,  você  tenderá  a  se  mostrar
muito cáustico. Não se exceda e evite
dizer  coisas  que  choquem  os  outros.
Esteja preparado para sustentar depois o
que disser no presente.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Espírito brincalhão" (14.10.11) 
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Segunda 17 out. 2011
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Apenas diversão

O trânsito é excelente para as diversões
e entretenimentos. Antes de programar
qualquer serviço mais importante, lem-
bre-se  que  provavelmente  colocará  o
prazer e a diversão acima do trabalho.
Você vai achar muito difícil abrir mão
de  algo  que  deseje  fazer  apenas  para
cumprir     alguma     obrigação.     Sua
generosidade  e  abnegação  estarão  em
alta. Você se sentirá mais afetuoso que
de hábito, demonstrando um verdadeiro
carinho pelos que o rodeiam. Trata-se
apenas de um momento em que o amor,
o afeto e o prazer terão mais importân-
cia  em  sua  vida  que  o  trabalho.  O

período  é  bom  para  ir  a  festas  ou
organizá-las. Além disso, ele favorece
os   instantes   passados   ao   lado   das
pessoas queridas, como sua parceira ou
seus filhos, os quais deverão proporcio-
nar-lhe muita alegria.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 

Terça 18 out. 2011

13
Qi

14
Sx

15
Sb

16
Dm 

17
Sg

18
Tr

19
Qa

20
Qi

21
Sx

22
Sb

23
Dm 

24
Sg

25
Tr

26
Qa

27
Qi

AoJ BqO16:44 BqD03:43

Bvdcc03:48 Bd07:08

Deixando acontecer

Neste dia talvez encontre e até enfrente
fortes  pressões  externas  e  internas.  A
forma   como   vem   vivendo   e   em-
pregando  suas  energias  será  posta  à
prova,     podendo     haver     mudanças
radicais  nas  áreas  em  que  não  estar
agindo  bem.  A  melhor  maneira  de
aproveitar esta influência é abandonar
os   padrões   de   comportamento   que
tiverem sua validade contestada pelos
fatos do dia. Apegar-se a eles tornará
sua  vida  mais  difícil  e,  se  abrir  mão
deles,  dará  espaço  às  mudanças  cria-

tivas que o momento prenuncia. Talvez
precise   resolver   problemas   causados
pela quebra de aparelhos ou colapso de
situações.  As  coisas  que  funcionam
com  dificuldade  no  dia-a-dia  deverão
piorar  hoje.  Este  é  o  momento  certo
para  resolver  pendências  ou  consertar
problemas mecânicos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Quarta 19 out. 2011
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A arte da persuasão

Este    trânsito    facilitará    bastante    o
contato com seus próprios sentimentos
e os sentimentos das pessoas. Você será
capaz  de  perceber  qual  o  verdadeiro
estado de ânimo delas e assim pautar

suas  palavras  e  atos  conforme  o  que
elas estiverem sentindo. Essa capacida-
de  é  especialmente  útil  nos  trabalhos
em grupo. Este é um excelente trânsito
para falar em público e convencê-lo de
seu ponto de vista através da argumen-
tação.  Por  outro  lado,  você  também
ouvirá  os  pontos  de  vista  dos  outros
excepcionalmente   bem.   As   pessoas
perceberão   seu   interesse   e   poderão
pedir sua ajuda para resolver problemas
pessoais. Isso não o incomodará, pois
você    estará    muito    interessado    no
conteúdo emocional de sua comunica-
ção,  especialmente  ajudando  alguém
dessa maneira.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Espírito brincalhão" (14.10.11) 

Quinta 20 out. 2011

13
Qi

14
Sx

15
Sb

16
Dm 

17
Sg

18
Tr

19
Qa

20
Qi

21
Sx

22
Sb

23
Dm 

24
Sg

25
Tr

26
Qa

27
Qi

EqE09:53 CpQ02:17 CpG03:28

DmF07:22 BmJ06:56 BH 2  16:51
BpT00:31 ?d09:00 Bvdcd09:00

Be15:36

Autoconfiança

Você se sentirá cheio de vigor e energia
ao longo deste trânsito. Sua saúde física
será boa, o que lhe permitirá participar
de atividades que dêem vazão a toda a
sua  energia.  Ficando  parado  você  vai
desperdiçar uma preciosa oportunidade.
Terá prazer em tudo que fizer apenas
porque a atividade o fará sentir-se vivo.
Caso  tenha  de  valer-se  de  recursos
pessoais  para  o  sucesso  profissional,
terá condições de atingir os resultados
desejados.   Este   trânsito   lhe   dará   a
autoconfiança   necessária   para   influ-
enciar os outros e causar-lhes boa im-
pressão. Este trânsito favorece também

as viagens e as oportunidades de se ex-
pressar através de novas experiências e
novos  encontros.  Você  estará  intelec-
tualmente  incansável,  desejando  fazer
coisas diferentes.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Sexta 21 out. 2011
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Devaneios

Este trânsito estimula a imaginação de
maneira      bastante      positiva.      Sua
sensibilidade  e  percepção  em  relação
aos aspectos mais sutis do mundo que o
cerca   estarão   bem   maiores   que   de

hábito. Às vezes ocorre um período de
devaneios,  no  qual  você  passará  boa
parte  do  tempo  a  sonhar.  No  contato
com as pessoas, terá uma noção muito
nítida do que se passa na cabeça delas.
Se  conseguir  guardar  para  si  o  que
perceber,    ficará    surpreso    com    as
verdades que este trânsito pode revelar
sobre as pessoas. O raciocínio claro não
será seu ponto forte hoje, por isso, deve
evitar   recorrer   muito   ao   racional.
Procure valer-se mais de seus sentimen-
tos e intuição.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Espírito brincalhão" (14.10.11) 

Sábado 22 out. 2011
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Larga visão

Psicologicamente falando, esse trânsito
amplia  sua  compreensão  de  assuntos
pelo qual se interessa, além de ampliar
também  seu  entendimento  da  própria
vida.   Você   estará   preocupado   em
conseguir a melhor visão possível em
relação  às  coisas,  incorporando  novas
informações  a  seu  modo  de  ver  o
mundo.   Ao   mesmo   tempo,   estará
intelectualmente mais tolerante quanto
a outros pontos de vista, encarando-os
não como ameaças, mas com predispo-
sição para ampliá-los. Sua habilidade de
perceber as coisas de uma forma mais

ampla   lhe   permitirá   planejar   com
previdência.   Onde   aparentemente   só
houver confusão, você detectará um pa-
drão   e   chegará   a   conclusões   sur-
preendentes.   Nos   negócios   ou   nas
atividades    sociais,    será    capaz    de
agrupar e dirigir as pessoas certas para
realizar um determinado trabalho.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Espírito brincalhão" (14.10.11) 
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Domingo 23 out. 2011

set. 2011 out. 2011 nov. 2011
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Alegria e diversão

Válido durante várias semanas : Neste
período,  você  se  sentirá  no  auge  da
liberdade para se expressar e ser você
mesmo. Seu impulso primordial será no
sentido  de  fazer  o  que  quer  e,  tanto
quanto  possível,  estabelecer  suas  pró-
prias prioridades. Apesar de não ter ne-
nhum interesse particular em dominar
ninguém, será capaz disso agora, pois
fará qualquer coisa para impedir que o
afastem daquilo que deseja conseguir.

Sua atitude em relação a seus relaciona-
mentos  estará  muito  mais  leve  agora,
como se você os visse como um palco
para  suas  representações.  Assim,  dará
uma preferência maior que a habitual
aos  relacionamentos  que  lhe  tragam
divertimentos.  Esta  é  a  hora  de  ser
quem você é, mas também é tempo de
se conscientizar quanto a quem você é.
Uma coisa é ser você mesmo, e outra é
se  conhecer.  Este  período  poderá  ser
aproveitado para fazer ambas.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 

Segunda 24 out. 2011
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Preocupações subjetivas

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã seu desejo hoje é ficar em casa com
a família. Esse não é um bom período
para  mostrar-se  e  aparecer,  nem  para
apresentar-se  em  público.  A  melhor
maneira de relacionar-se bem com as
pessoas   agora   é   trazê-las   para   seu
ambiente   íntimo.   Há   uma   grande
necessidade de sentir-se no seu terreiro.
Esse  trânsito  é  bom  para  ficar  só,
meditar e decidir sobre seus sentimen-
tos a respeito de muitas coisas. Ser-lhe-
á   difícil   escapar   de   seus   próprios
sentimentos, haja vista que eles estarão
influenciando  bastante  sua  percepção.
Nesse período, suas preocupações sub-

jetivas   serão   mais   importantes   para
você  do  que  as  demandas  do  mundo
exterior.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Desejo de compartilhar" (20.9.11) 
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Terça 25 out. 2011
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Atenção aos desafios

Influência fraca e transitória: Esta noite
você enfrentará algum tipo de desafio
em sua rotina diária, mais especifica-
mente  na  vida  doméstica,  relaciona-
mentos  íntimos  e  contatos  rotineiros.
Todos  nós  temos  tensões  ocultas  que
nos levam a agir de formas às vezes in-
compreensíveis. Esse trânsito provoca o
aparecimento  dessas  tensões.  Assim,
talvez não se sinta confortável consigo
mesmo e tenha um pouco de dificulda-
de   para   conviver   com   os   outros,

principalmente  com  pessoas  do  sexo
oposto. Agora, várias áreas de sua vida
podem passar por crises que o forçarão
a   dar   mais   atenção   ao   que   está
ocorrendo.  Isso  pode  acontecer  mais
facilmente com situações ou pessoas as
quais  você  aceita  pacificamente.  Use
um pouco de seu tempo para corrigir os
pequenos  problemas  assim  que  eles
surgirem,  dando-lhes  a  atenção  que
merecem.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

Quarta 26 out. 2011
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Atividade criadora

O  período  é  bom  para  todo  tipo  de
atividade criadora. Se trabalhar em algo
relacionado a essa área, o dia deverá ser
singularmente produtivo. Quaisquer que
sejam  as  circunstâncias,  o  momento
favorece o envolvimento com as artes
ou outra atividade associada à beleza.
Além  disso,  é  também  favorável  à
decoração do lar e ao embelezamento
do meio ambiente. Seu gosto pelo belo
será intensificado, tornando-o bem mais
sensível à estética de tudo aquilo que o
cerca. Será também um período em que
você  se  sentirá  muito  afetuoso,  tendo

grande  necessidade  de  expressar  seus
sentimentos. Normalmente este trânsito
é bastante ameno, pois torna as pessoas
mais agradáveis. Os outros perceberão
o que sente em relação a eles, reagindo
positivamente.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
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Quinta 27 out. 2011
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<Lua nova 

Ambiente saudável

O  período  é  indicado  para  trabalhos
mentais. Você terá condições de traçar
planos com eficácia e clara percepção
dos  fatos,  além  de  pensar  cuidadosa-
mente  nos  detalhes.  Sua  mente  terá
facilidade  para  analisar  as  mais  com-
plexas   questões,   decompondo-as   em
partes que serão examinadas separada-

mente,  levando-o  a  conclusões  muito
válidas. Esta é uma boa ocasião para
conversar.     Sua     objetividade     im-
pressionará as pessoas e elas não terão
receio  de  serem  forçadas  a  assumir
posições    que    não    desejam.    Você
acabará criando um ambiente em que
qualquer assunto poderá ser trazido à
baila  e  discutido.  Por  isso,  o  período
também  é  bom  para  as  negociações.
Você saberá perfeitamente o que quer e,
ouvindo   também   o   que   os   outros
querem, chegará a um bom acordo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

Sexta 28 out. 2011
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Inquietude

Hoje será um dia de surpresas em todos
os   contatos   e   relacionamentos   mais
íntimos. É difícil prever exatamente o
que  acontecerá,  exceto  que  será  algo
diferente  do  normal.  Num  relaciona-
mento  íntimo  como  o  que  você  tem
com sua parceira, por exemplo, um dos
dois  talvez  se  mostre  extremamente
inquieto. Nesse caso, existe algo nessa
relação que está provocando impaciên-
cia e intolerância. O resultado pode ser

uma discussão. Ou talvez um dos dois
faça algo radicalmente diferente e sur-
preendente,  que  perturbe  o  relaciona-
mento ou os obrigue a enfrentar uma
nova faceta dele. No caso de uma socie-
dade  comercial  ou  profissional,  você
poderá ter de fazer uma revisão radical
provocada por fatores inesperados que
entrarão no jogo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
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Sábado 29 out. 2011
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Sem chance de vencer

Sentimentos, desejos e humores tendem
a dirigir-lhe nesse momento para coisas
não  muito  benéficas  que  facilmente
poderão  minar  sua  autoconfiança.  É
difícil prever como isso irá acontecer.
Talvez  compre  ou  use  roupas  que  o

façam   parecer   estranho,   ou   desafie
alguém para uma competição ou jogo
no qual você não terá a mínima chance
de vencer. De uma forma ou de outra,
você   pode   estar   inconscientemente
determinado a ser objeto de risos ou se
exibir.  É  possível  que  aja  assim  para
impressionar os outros, sem querer. As
crianças e mulheres de sua intimidade
são as vítimas potenciais desse tipo de
comportamento.  Felizmente,  a  influ-
ência desse trânsito é bastante fraca e
dura no máximo metade de um dia.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

Domingo 30 out. 2011
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Busca interior

Hoje você estará interessado no que se
passa  abaixo  da  superfície  dos  fatos,
dispondo-se  a  desencavar  o  que  for
preciso  até  descobrir  a  verdade.  Essa
energia  também  pode  voltar-se  para
dentro,  o  que  é  muito  proveitoso.  É
aconselhável  ficar  a  sós  para  não  ser
perturbado em sua busca interior. Por
isso, é provável que se sinta atraído por
assuntos   relacionados   às   dimensões
mais  recônditas  da  psique,  como  a
psicologia ou astrologia. Pode encontrar
pessoas  cujas  idéias  provoquem  um
grande  impacto  sobre  sua  mente.  O
momento é bom para aprender coisas
novas, pois o que aprender hoje pode
transformar   suas   convicções.   Além

disso, sua influência sobre a maneira de
pensar das pessoas também será forte.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

 p. 167   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Segunda 31 out. 2011
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Desprendimento verdadeiro

Influência fraca e transitória: Esse trân-
sito  fará  emergir  muitas  fantasias  do
subconsciente.  Esta  noite  você  pode
passar muito tempo sonhando acordado
sem conseguir realizar quase nada de
prático,   achando   todavia   que   está
agindo    bem.    Os    sonhos    podem
revitalizar seu espírito. Algumas vezes,

todos nós precisamos fugir um pouco
do mundo real e buscar nosso eu inte-
rior. Nesse momento você está muito
solícito para com os outros. O trânsito o
capacita a colocar-se no lugar deles e
saber  exatamente  o  que  sentem.  Na
verdade,    você    deseja    ajudar    todo
mundo,   sem   preocupar-se   nem   um
pouco   em   obter   benefícios   para   si
mesmo.   O   período   desperta   forte
interesse  pelos  assuntos  psíquicos  e
espirituais. Você está vivendo uma fase
de verdadeiro desprendimento que pode
levá-lo   a   dispender   bastante   tempo
ajudando pessoas que considera menos
afortunadas.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 

Terça 1º nov. 2011
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Evitando discórdias

Neste período a única área tensionada
será  a  de  seus  relacionamentos  mais
íntimos.  Empregue  essa  energia  para
discutir  a  relação  que  mantém  com
alguém  de  quem  goste.  Você  talvez
descubra   que,   ao   contrário   do   que
imaginava,  não  concorda  em  muitas
coisas   com   essa   pessoa.   Mas   se
conversar   com   espírito   desarmado,

ambos  terão  pouca  dificuldade  para
chegar a um acordo. Caso insista em
manter uma posição inflexível, haverá
tamanha discórdia e desacordo em seu
relacionamento   que   interromperá   a
comunicação  por  algum  tempo.  Sua
atitude tem a máxima importância neste
caso. Se comparecer a alguma reunião
social,   divirta-se,   mas   se   contenha.
Fique atento aos excessos e imponha-se
um limite razoável.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
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Quarta 2 nov. 2011
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Atividade mental

Este trânsito é excelente para todo tipo
de   atividade   mental,   principalmente
para traçar planos que exijam decisão e
firmeza. Você estará com boa disposi-
ção de espírito e terá muita segurança
de  sua  posição,  o  que  lhe  permitirá
causar uma impressão positiva. O trân-
sito  é  favorável  também  ao  trabalho
conjunto  de  forma  cooperativa.  Você
terá     condições     de     contornar     as
diferenças de opinião de tal modo que
poderá  defender  tudo  que  considerar
importante sem que ninguém se sinta
ameaçado por isso. O período é bom
para viagens a trabalho. Como seu nível

de  energia  estará  alto,  você  desejará
fazer muitas coisas. Durante estes dias
se sentirá seguro de si mesmo, de suas
idéias e do impacto que sua comunica-
ção exerce sobre os outros.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

Quinta 3 nov. 2011
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Planejando a vida

Este   trânsito   lhe   traz   uma   grande
oportunidade de conhecer a si mesmo
através de sua relação com o ambiente
em que vive e dos efeitos da influência
que exerce sobre ele. Você estará in-
crivelmente  disciplinado  e  será  capaz
de canalizar suas energias para o ob-
jetivo  que  quiser  atingir.  Existe  uma
relação muito estreita entre o que você
é  e  aquilo  que  faz.  Aproveite  esta
oportunidade para analisar sua vida e as
estruturas que impôs a ela. Hoje você

poderá traçar um plano genérico sobre a
maneira como deseja organizar sua vida
e, a partir daí, colocá-la em ordem. Já
que trabalhará com afinco e meticulosi-
dade, seus esforços serão recompensa-
dos   com   resultados   duradouros.   O
momento   também   será   bom   para
dedicar-se a assuntos ou técnicas que
exijam concentração e atenção aos deta-
lhes.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
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Sexta 4 nov. 2011

set. 2011 out. 2011 nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012

»

EH 3  BnD09:22 BH 9  00:19
BpC04:03 BqO22:34 Bvdck09:10

Bl12:48

Tom desafiante *

Válido durante vários meses : Você se
identificará com suas próprias idéias e
opiniões,   mostrando   inclusive   certa
tendência a brigas. Se alguém discordar
de você, isso lhe parecerá uma afronta
pessoal.     Assim,     você     estará     se
arriscando   a   entrar   em   discussões
supérfluas. Você será muito incisivo ao
expor  suas  idéias,  e  isso  pode  ser
entendido como provocação. Talvez até
mesmo em sua comunicação mais sim-
ples haja um tom de desafio, principal-
mente se achar que os outros têm tido
mais oportunidades que você de dar a
última palavra. Por outro lado, caso te-
nha de "vender" uma idéia sua a alguém

no trabalho, por exemplo, o período é
muito bom. Você terá condições de im-
pressionar  as  pessoas  pela  força  com
que exprime suas idéias, contanto que
evite dar a impressão de estar atacando-
as.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

Sábado 5 nov. 2011
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Calmo e previdente

Esta é uma época de equilíbrio em sua
vida,   quando   terá   de   enfrentar   um
mínimo  de  obstáculos  por  parte  das
pessoas ou das circunstâncias para ser
você mesmo. Sua vida estará em plena

ordem em vários setores, levando-o a
pensar que tudo correrá sempre às mil
maravilhas    como    agora.    Mas    na
verdade  esta  é  a  hora  de  consolidar
todas as questões para resistir aos pro-
blemas  que  poderão  vir  mais  tarde.
Você    deve    rever    os    planos    que
funcionaram bem nos últimos meses e
prepará-los  para  um  futuro  próximo,
quando atingirão seu ponto culminante.
O  sucesso  nessas  questões  está  logo
adiante e por isso você deve empregar
este tempo aprontando-se para ele.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 
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Domingo 6 nov. 2011

27
Qi

28
Sx

29
Sb

30
Dm 

31
Sg

1
Tr

2
Qa

3
Qi

4
Sx

5
Sb

6
Dm 

7
Sg

8
Tr

9
Qa

10
Qi

AmF11:31 BmT08:02 BoC15:31

BH 10  08:02 BpJ14:59

Novas experiências *

Hoje  você  desejará  avidamente  novas
experiências   e   atividades.   Não   lhe
bastará   ficar   exatamente   no   mesmo
lugar onde tem estado. Porém, ao invés
de deixá-lo insatisfeito, como aliás seria
de esperar, esse desejo o levará a buscar
o que quer com a de certeza de que o
conseguirá.  No  plano  intelectual,  este

trânsito pode representar estudos ou ou-
tro tipo de investigação mental. Você
estará imbuído da vontade de saber e
entender, inclusive as idéias que geral-
mente considera além de sua compreen-
são. É importante que aja com muita
disciplina e evite deixar-se levar por ca-
prichos e compulsões que lhe cruzarem
a mente. Pode assumir todos os projetos
que se acha capaz de administrar e até
acrescentar  alguns  planos  extras,  mas
não  muitos.  Administre  seus  recursos
com inteligência e tome cuidado para
não se precipitar por causa de otimis-
mos excessivos.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Uma súbita reviravolta" (1º.7.11) 

Segunda 7 nov. 2011
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Relacionando-se com proveito

Influência fraca e transitória: Esta noite
você experimentará emoções fortes em
seus  relacionamentos,  o  que  pode  ser
bom ou mal, dependendo de como irá
administrar  esses  contatos.  Pelo  lado
positivo, isso aumenta sua sensibilidade
em relação aos outros. Será capaz de
perceber   o   estado   de   espírito   das
pessoas  imediamente,  adaptando-se  às
demandas individuais ou coletivas. No
momento,  você  valoriza  os  contados
emocionais, projetando calor humano e
atenção  para  com  os  outros.  O  lado
negativo desse trânsito é que ele o torna
tão    envolvido    com    seus    próprios
sentimentos  que  o  fará  abrir  mão  do
autocontrole em prol do relacionamento
com  outras  pessoas.  Nesse  período,

seus humores irão mudar muito rapida-
mente,  de  forma  que  não  deve  levar
muito a sério suas emoções nesse dia.
Procure esforçar-se para estar junto de
outras pessoas, pois qualquer relaciona-
mento produzirá bons resultados.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Terça 8 nov. 2011
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Energias criadoras ***

É   bem   provável   que   este   trânsito
desperte seu interesse pelo sexo oposto.
Você poderá ter vontade de fazer amor
com   uma   pessoa,   mesmo   que   não
mantenha  nenhum  vínculo  emocional
com esta, ou entrar em discussão com a
pessoa  amada,  se  não  conseguir  ex-
travasar  essa  energia.  Entretanto,  os
efeitos deste trânsito não se limitam ao
amor físico. Num sentido mais amplo,
ele desperta todas as energias criadoras.
O período é bom para envolver-se em
atividades   criativas   que   fisicamente
exijam movimentação. A criação abs-
trata ou intelectual, como a música ou a
poesia,   também   seria   excelente.   O
mesmo  vale  para  o  vigoroso  trabalho

exigido    pela    escultura    ou    outra
manifestação   artística   que   requeira
energia física, como a dança.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Quarta 9 nov. 2011

set. 2011 out. 2011 nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012

CH 6  BH 11  07:13 BpD09:42

BqC04:11 BoJ03:40 BmO23:19

Bvdca11:16 Bb13:15

Trabalho mental

Válido durante vários meses : Este é um
excelente momento para todos os tipos
de trabalho mental. Você estará muito
mais atento aos detalhes que de hábito e
particularmente interessado em utilizar
as  melhores  técnicas  de  que  dispõe.
Você  exigirá  perfeição  em  tudo  que
fizer,   planejando   e   esmiuçando   as

coisas com antecedência. Desse modo,
não terá surpresas. Essa vontade de se
superar lhe trará um bom relacionamen-
to com superiores e subalternos. É uma
boa ocasião para reunir com uns e ou-
tros  e  conversar  sobre  eventuais  pro-
blemas. Um dos pontos a observar é a
crítica: este trânsito pode acentuar sua
capacidade  nesse  sentido.  Se  por  um
lado você vai estar menos preocupado
com seu ego e suas próprias necessida-
des, por outro pode também não estar
atento aos interesses dos outros. Mesmo
agindo em prol do que acha que seja a
verdade "objetiva", procure não pisotear
os sentimentos alheios.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Quinta 10 nov. 2011
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Sensibilidade e empatia

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante  o  dia  hoje  você  está  muito
sensível aos humores dos outros, com
tendência  a  julgar  as  pessoas  muito

rapidamente. Existe um forte desejo de
proteger  emocionalmente  os  amigos,
dispondo-se a ouvi-los com simpatia e
paciência.  É  muito  importante  nesse
período conviver em paz e harmonia no
seu próprio ambiente. Na verdade, você
não    deseja    envolver-se    com    os
sentimentos  alheios,  a  não  ser  para
tentar  melhorá-los.  Sua  sensibilidade
para com as pessoas facilitará qualquer
relacionamento   com   grupos.   Sendo
capaz de adaptar sua comunicação ao
espírito do grupo, você vivenciará facil-
mente  as  mudanças.  Esse  período  é
favorável para se apresentar em público
e indicado para situações que requeiram
habilidades de persuasão e técnicas de
vendas. Esse trânsito o capacita a fazer
os  outros  sentirem  que  você  é  como
eles.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 

Sexta 11 nov. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

DH 6  BqT09:14 BqJ16:11

BoD22:09 >18°05b01:46

>Lua cheia 

Bvdcb21:57

Ef09:45

Acordos tácitos

Válido durante várias semanas : Você
descobrirá ser necessário subordinar seu
desejo  de  diversão  às  exigências  do
presente.  Nos  relacionamentos,  talvez
seja  impossível  contornar  problemas
que  não  resolveu  antes.  Esse  tipo  de
problema  às  vezes  surge  quando  os
acordos  tácitos  não  são  muito  claros

para as partes envolvidas. Esta será uma
boa hora para discutir tais acordos mais
abertamente. O trânsito favorece todas
as questões relativas a seu trabalho ou
profissão.  Enquanto  ele  durar,  você
deve   gozar   de   boas   relações   com
superiores    e    subordinados.    Estará
disposto  a  trabalhar  em  conjunto  e  a
resolver   quaisquer   dificuldades   que
possam    ocorrer.    Talvez    seja    sur-
preendido por favores financeiros ou de
outra   espécie,   vindos   de   seu   em-
pregador.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Comunicação difícil" (24.12.11) 
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Sábado 12 nov. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

CoI18:06 DoI11:33 BoB21:04

BoG21:41 BH 12  12:41 Bc01:40

Nubulosidade

Válido durante várias semanas : Hoje,
talvez  sinta  vontade  de  guardar  se-
gredos ou omitir informações a fim de
evitar confrontos. Essa decisão não será
a melhor, pois apenas contribuirá para
aumenta a aura de nebulosidade que o
cerca  hoje.  Pela  mesma  razão,  evite
qualquer    forma    de    distorção    ou
apresentação dúbia da verdade, mesmo
que considere estratégico iludir alguém.
Hoje  você  deve  tentar  a  todo  custo
manter    sua    comunicação    e    seu
raciocínio  claros,  lúcidos,  factuais  e
ancorados na realidade. Se tentar evitar
discussões agindo de maneira ambígua,
arrisca-se  a  enfrentar  situações  ainda

mais difíceis depois. Precavenha-se em
qualquer negócio ou transação comer-
cial hoje, pois está sujeito a ser vítima
de embustes.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Trabalho mental" (9.11.11) 

Domingo 13 nov. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

CnN09:27 DnN00:55 BoT20:48

BpE13:54 BoI02:05 BmN03:27

Sérios questionamentos

Válido durante várias semanas : Esse
período pode trazer-lhe muitos questio-
namentos     difíceis,     desafiantes     e
importantes. Por exemplo, as rejeições
sofridas ao longo da vida são necessária
ou não? Será que existe algo como so-
frimento  desnecessário?  Basicamente,
essas questões surgem da necessidade
de examinar seus próprios sofrimentos
ou os de outra pessoa. Todo mundo faz
esse tipo de análise, uma vez que a vida
leva as pessoas a se confrontarem mais
de   uma   vez   com   esses   problemas.
Entender o porque das mágoas antigas é
tão   difícil   em   relação   aos   questio-
namentos   dinâmicos,   quanto   às   re-
flexões  sérias  que  fazemos.  Se  você

rebelar-se  contra  essas  coisas,  encare
isso  como  algo  natural  e  necessário.
Você  deve  fazer  essas  perguntas  a  si
mesmo para evitar ferir outras pessoas
que se sentirão inseguras se forem con-
frontadas por esses assuntos.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Nubulosidade" (12.11.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Segunda 14 nov. 2011
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Trabalho diligente

Agora você terá uma idéia muito nítida
daquilo  que  vem  fazendo  e  do  que
pretende. Se aperceberá de quem é e,
por conseguinte, terá certeza de poder
atingir seus objetivos. Porém com este
trânsito   sempre   há   necessidade   de
adquirir  conhecimentos  e  maestria  de
técnicas   e   recursos   materiais   para
alcançar suas metas. Por isso, hoje você
deve   trabalhar   com   diligência   em
qualquer tarefa que estabeleça para si,
prestando  muita  atenção  aos  detalhes
além  de  empregar  todos  os  recursos
materiais  que  o  ajudarão  a  levá-la  a
cabo. Terá orgulho por saber que fez
um bom trabalho e que assim deu mais
um passo rumo a seus objetivos. Dessa
forma,    acabará    o    dia    sentindo-se

respeitado por todos, independente do
que fez.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Terça 15 nov. 2011
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Relacionamento condicionado

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã suas emoções estarão em alta hoje.
Isso  tanto  pode  ser  bom  como  ruim,
dependendo naturalmente de como você
administra     esses     sentimentos.     É
possível   que   se   relacione   com   as

pessoas   de   uma   forma   automática,
condicionada    pelo    hábito.    Talvez
responda inconscientemente a pequenos
sinais emitidos pelos outros de forma
sutil. O problema é que você não será
capaz de perceber situações novas. Por
outro lado, se for capaz de administrar
as  emoções  que  irão  surgir,  poderá
relacionar-se  com  grande  empatia  e
riqueza de sentimentos. Esse trânsto é
excelente      para      envolver-se      em
relacionamentos profundos e intensos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

 p. 175   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Quarta 16 nov. 2011

10
Qi

11
Sx

12
Sb

13
Dm 

14
Sg

15
Tr

16
Qa

17
Qi

18
Sx

19
Sb

20
Dm 

21
Sg

22
Tr

23
Qa

24
Qi

BmJ12:58 BpT06:28 BH 2  23:03
Bvdcd10:52 Be21:47

Profundas emoções

Esse trânsito pode produzir experiênci-
as emocionais bastante fortes, uma vez
que  tende  a  provocar  movimentos  de
energia  das  partes  mais  profundas  da
pisque  para  a  superfície.  Esse  é  um
período  muito  produtivo  para  sessões
de análise psicológica. Mesmo que não
esteja    fazendo    qualquer    tipo    de
psicoterapia,    terá    oportunidade    de
interagir  com  outra  pessoa  e  realizar
alguma    forma    de    auto-análise.    A

ocorrência   de   alguns   eventos   hoje
durante o dia irá fazê-lo aprender mais
sobre    seus    sentimentos    reais.    O
relacionamento  com  as  mulheres  será
muito intenso agora. O trânsito pode ser
bom ou ruim para as relações amorosas.
Cuidado  com  jogos  emocionais  entre
você e sua parceira com o objetivo de
ganhar  poder.  Esteja  atento  também
para evitar sentimentos de possessivida-
de e ciúmes.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Quinta 17 nov. 2011
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Envolvendo-se

Este trânsito favorece os romances e o
início de amizades. Indica também, um
equilíbrio  entre  a  auto-afirmação  e  a
necessidade   de   relacionamentos.   No
sexo,  esse  equilíbrio  se  manifestará
através da capacidade de dar e receber.
Nas amizades, você não terá dificuldade
em    ser    autêntico.    As    atividades
artísticas  também  estarão  favorecidas.
Mesmo  que  não  seja  um  artista,  é

possível  que  passe  o  dia  procurando
embelezar  o  meio  em  que  vive.  Este
trânsito  poderá  proporcionar-lhe  boas
oportunidades   financeiras,   principal-
mente   em   termos   de   investimentos
numa  rara  e  inédita  empreitada.  Sua
individualidade será melhor expressa se
você  se  envolver,  seja  financeira  ou
emocionalmente,        com        projetos
diferentes e inovadores.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
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Energias transformadoras

Este trânsito o levará a viver experiên-
cias fortes e intensas para aprender todo
o  possível  sobre  o  funcionamento  do
mundo e o de sua vida, em particular. O
período é excelente para iniciar estudos
ou  investigações.  Olhe  dentro  de  si
mesmo  a  fim  de  detectar  o  que  o
motiva, o que quer da vida e quais as

mudanças que deve promover para que
tudo   corra   mais   tranquilamente.   As
energias transformadoras em ação neste
momento     permitem-lhe     mudanças
fáceis e recompensadoras. No contato
com  as  pessoas,  poderá,  se  o  quiser,
impor-se  com  decisão  e  impacto.  O
período  é  favorável  para  causar  uma
boa   impressão,   mas   evite   empregar
estas energias para finalidades egoístas
ou pouco louváveis.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 

Sábado 19 nov. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

CqE08:40 BmB20:41 BnG21:13

BpO12:27 BqQ21:05 BmD00:44

Bvdce00:35 Bf03:49

Falando com firmeza

Válido durante várias semanas : Muito
provavelmente,    terá    de    convencer
alguém  de  alguma  coisa.  Talvez  não
chegue a uma discussão, mas será uma
situação  em  que  terá  de  colocar  seu
ponto  de  vista  com  vigor  e  firmeza.

Contudo,  se  a  situação  for  o  inverso,
isto  é,  se  alguém  tentar  convencê-lo,
você defenderá sua própria posição com
veemência e se sairá bem. Este trânsito
não  é  muito  propício  a  debates.  As
pessoas não o verão como se estivesse
pronto   a   entrar   numa   guerra   nem
estarão   dispostas   a   brigas   gratuita-
mente. Pelo contrário, elas o respeitarão
por  defender  aquilo  em  que  acredita.
Sua   confiança   em   suas   idéias   e
convicções  o  ajudará  a  promover  e
detectar  as  oportunidades.  Não  relute
em tirar proveito delas, pois, tem tudo
para se sair bem.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Transformação radical" (29.8.11) 
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Um dia ambíguo

Para a maioria das pessoas, este é um
bom trânsito, uma época em que se quer
estar com alguém e manifestar o pró-
prio  amor.  Para  os  que  amam,  este
costuma  ser  um  período  muito  bom.
Você terá a forte impressão de não ser
uma   pessoa   completa   estando   só,
precisando   de   alguém   que   o   faça
inteiro.  Isso  não  decorre  de  nenhuma
insegurança pessoal, mas de uma real
necessidade de dar e receber amor. En-
tretanto, para certas pessoas, este trân-
sito pode ter um efeito negativo, quase

o  oposto  do  que  foi  descrito  acima.
Nesse caso, você se veria tão envolvido
consigo   mesmo   a   ponto   de   não
conseguir relacionar-se com os demais.
Ou poderia exigir mais amor do que se
dispõe   a   dar.   Porém,   para   que   tal
aconteça, é preciso que sua natureza já
apresente alguma predisposição.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Crescimento pessoal" (21.11.11) 

Segunda 21 nov. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

»

EpO14:04 AoD03:54 BoQ23:09

Bvdcf03:51 Bg06:46

Crescimento pessoal **

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
será um momento de novas atividades e
novos     contatos,     alguns     bastante
inesperados, que lhe trarão emoções e
crescimento. Sob esta influência, você
não estará satisfeito com sua rotina diá-
ria, o que prenuncia a chegada de uma
época que lhe permitirá romper com os
condicionamentos do dia-a-dia e intro-
duzir  em  sua  vida  novos  elementos,
podendo  assim  manter-se  psicologica-
mente vivo. Em razão de tudo isso, será
capaz de realizar coisas quase extraor-
dinárias durante este trânsito. Em tudo
que  fizer,  terá  a  chance  de  mostrar
facetas suas que talvez ninguém ainda
tenha percebido, inclusive você mesmo.
Por conseguinte, este é um trânsito de
descobertas e crescimento pessoal que

pode adquirir muita importância em seu
desenvolvimento  psicológico,  além  de
ser interessante e emocionante.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Vá com calma

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante   o   dia   esse   período   não   é
recomendável    para    discussões    de
assuntos importantes porque você terá
dificuldade  para  manter  o  equilíbrio,
podendo perder o controle da situação.
Por  outro  lado,  se  alguém  o  desafiar
sem  motivos,  certamente  você  o  en-
frentará.    O    problema    é    que    sua
perspectiva  pode  estar  tão  distorcida
que não lhe permitirá separar o que é
importante   do   trivial,   levando-o   a
defender   ambos   com   igual   vigor.
Também há riscos de agir impulsiva-

mente, sem planejamento ou considera-
ção   pelo   futuro.   Parece-lhe   que   o
importante agora é exercer sua força de
vontade e fazer as coisas andarem do
seu jeito. Obviamente, enquanto durar
esse trânsito, você deve tentar acalmar-
se  e  procurar  dar  atenção  a  outros
assuntos que não sejam tão críticos para
você.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Crescimento pessoal" (21.11.11) 

Quarta 23 nov. 2011
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Consequências emocionais

O período favorece a comunicação no
amor e nos relacionamentos. O trânsito
não   influi   no   sentido   de   tornar   a
comunicação boa ou ruim, mas no de
garantir que ela aconteça. Você refletirá
sobre suas amizades, romances e outros
tipos de relacionamentos e desejará dis-
cuti-los. O período é bom para colocar a
parceira  a  par  de  quaisquer  possíveis

problemas.   Você   terá   condições   de
minimizar os atritos, pois estará calmo,
racional e imparcial. O lado racional de
sua  personalidade  não  lhe  permitirá
levar as questões emocionais muito a
sério. O trânsito favorece as conversas e
trocas intelectuais, sem levar em conta
consequências      emocionais.      Esteja
atento ao que vai dizer sobre os amigos
e entes queridos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Harmonia interior

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã   você   sentir-se-á   em   harmonia
consigo  mesmo  e  capaz  de  realizar
qualquer coisa que dependa somente de
si.  Suas  energias  fluirão  com  pouca
resistência. Seu relacionamento com os
outros    será    tranquilo    porque    eles
perceberão   sua   harmonia   interior   e
serão   atraídos   por   esse   estado   de
espírito.  Obviamente  esse  é  um  bom
período para atividades em grupo, pois,

será capaz de equacionar seus interesses
pessoais   com   as   expectativas   das
pessoas   com   as   quais   esteja   traba-
lhando,  de  forma  que  todos  lucrarão
com o que fizer. Pela mesma razão, seu
relacionamento com o sexo oposto será
incrementado.  Esse  é  um  período  de
compreensão especialmente favorável a
um  casamento  harmonioso.  No  plano
físico, essa harmonia interior pode se
expressar   como   uma   sensação   de
vitalidade,  mesmo  que  não  se  sinta
motivado a realizar grandes trabalhos.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
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Dia de sorte

Este é um trânsito agradável, benéfico
para todos os relacionamentos, mas é
possível  que  não  se  sinta  particular-
mente ativo. Hoje você esta tendendo a
atrair circunstâncias, pessoas ou objetos
que podem ser úteis no futuro. Trata-se
de  um  trânsito  que  espontaneamente

traz "sorte". As aspas são para lembrar
que  o  mais  importante  não  é  tanto  a
sorte em si, mas a atitude e a disposição
para deixar a vida correr sem resistên-
cia. Muitas coisas deixam de acontecer
na vida das pessoas simplesmente por
estarem tensas demais. Há ocasiões em
que, por causa da tensão, a gente in-
conscientemente   afasta   uma   pessoa
potencialmente   útil   ou   perde   boas
oportunidades  por  excesso  de  cautela
ou por simples falta de atenção. Este
trânsito ajuda a evitar estados de con-
sciência negativos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Sábado 26 nov. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011

»
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Tempo de crises ***

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito  talvez  represente  uma  época
difícil em sua vida. Em razão de circun-
stâncias   e   de   pessoas,   você   terá
dificuldade em promover as mudanças
que deseja no meio em que vive. Suas
metas  no  emprego  podem  ser  frus-
tradas,  por  exemplo.  É  possível  que
colegas ou superiores tentem impedi-lo
de obter o que quer. Financeiramente,
talvez tenha de cortar despesas simples-
mente  por  não  dispor  dos  recursos
suficientes.  Às  vezes  este  trânsito  é
como  uma  corrente  que  o  puxa  para
baixo. Sua provável reação será resistir
e lutar com todas as forças.

Contudo, a resistência não é a melhor
maneira de lidar com essa energia, já
que você deflagraria forças destrutivas

que estão além de seu próprio controle.
Este trânsito às vezes se associa a in-
cidentes    violentos,    portanto    tenha
cuidado.  A  melhor  solução  está  em

adotar um certo distanciamento. É com-
preensível que você se sinta perturbado
diante  dos  obstáculos  que  talvez  se
interponham  em  seu  caminho  agora,
mas  procure  vê-los  como  meios  de
descobrir quais as áreas de sua vida que
estão em ordem e quais não. Este trân-
sito representa uma chamada para que
se eliminem os elementos supérfluos de
sua vida. Ele exige que você abandone
as estruturas mortas e inúteis. Se o fizer
voluntariamente, tudo será mais fácil.

Você  sairá  da  crise  com  muito  mais
resistência    do    que    possuía    antes.
Preserve seus recursos e, se atravessar
dificuldades financeiras, reorganize sua
vida de modo a poder sobreviver com
menos gastos.
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»

GpC BpD05:38 BpO16:57

BnC01:06 Bvdci05:36 Bj08:34

Disciplina mental ***

Válido durante várias semanas : Nesta
altura  do  ciclo  Saturno-Mercúrio,  sua
mente, seu ponto de vista e estilo de
pensar  e  comunicar-se  atingiram  um
ponto   de   estabilidade.   Você   estará
bastante seguro acerca de todos eles, já
que  saberá  como  e  o  que  pensa  a
respeito de diversas coisas. Esta não é
uma   época   de   mudanças,   mas   de
preparativos para usar sua mente. Por
conseguinte, o período é excelente para
todas as tarefas que exijam muito traba-
lho e disciplina mental, como o estudo,
a pesquisa ou aprendizagem de novas
formas  de  usar  a  mente.  O  momento
não é bom para trabalhos que exijam
muita   inspiração,   intuição   e   cria-

tividade. Você terá bons resultados com
esforço  e  dedicação  e  não  através  de
intuições de inspiração "divina".

Este trânsito favorece o planejamento e
a organização de diversos aspectos de
sua  vida.  Você  terá  em  mente  uma

noção muito definida de ordem, a qual
poderá tornar-se manifesta em sua pró-
pria  vida.  O  período  é  propício  para
colocar suas idéias em prática no plano
material. Caso tenha pensado em algo
como a abertura de uma empresa, este é
um bom momento.

Há  risco  de  deixar  que  as  idéias  e
opiniões  se  tornem  demasiado  rígidas
durante este trânsito. É importante que
elas adquiram uma forma definida neste
momento,    pois    no    futuro    serão
bombardeadas    por    fortes    questio-
namentos. Você precisará estar relativa-
mente  seguro  de  si  a  fim  de  superar
esses   desafios.   Porém   a   rigidez   só
tornará  as  coisas  piores,  já  que  seu
raciocínio  deve  ser  flexível,  indepen-
dente de sua atual segurança.

No momento você terá uma excepcio-
nal  capacidade  de  ver  cada  uma  das
peças  que  compõem  o  todo,  e  sua
posição em relação à maioria das coisas
será bastante clara. Por conseguinte, sua
capacidade de crítica será maior que de
hábito, permitindo-lhe detectar rapida-
mente   tudo   que   estiver   errado   em
qualquer situação. Apenas evite deixar
que isso degenere em implicância.
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AH 6  08:48 BnA06:32 BoE15:48

BH 7  01:28 BpI05:25 BqF07:28

BqT21:57 BnQ01:28 BpB01:05

BqG01:36

Trabalho e deveres

Válido  durante  várias  semanas  :  O
único  problema  no  momento  é  que
provavelmente  não  é  você  quem  está
dando as cartas. Talvez tenha de agir de
acordo com a vontade ou a necessidade
dos outros. Mas, justamente por causa
disso,    você    poderá    descobrir    se
consegue   colocar   seu   ego   de   lado
quando   a   situação   exigir.   Se   não
conseguir, é quase certo que encontrará
pela frente situações de conflito. A casa
seis é a casa da prestação de serviço e
agora não é uma boa idéia desgastar-se
tentando  fazer  as  coisas  a  seu  modo.
Mesmo que seja seu próprio patrão, su-
as ações serão dirigidas pelas necessi-

dades  de  terceiros,  sejam  clientes  ou
fornecedores. Ou talvez, seu senso de
dever seja interior Apesar de tudo, ob-
terá bons resultados por estar fazendo
bem  o  que  deve  fazer  -  e  isso  re-
presentará  mais  para  você  agora  que
qualquer outro tipo de satisfação.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Encontros emocionais

Durante este período suas experiências
emocionais serão muito mais intensas
do que o usual. Isso manifestar-se-á nos
tipos  de  pessoas  e  situações  para  as
quais se sentirá atraído. Por exemplo,

poderá envolver-se de uma forma muito
intensa   com   pessoas   poderosas   que
exercem    forte    efeito    sobre    você.
Frequentemente, através desses encon-
tros        emocionais,        experimentará
sentimentos   e   estados   de   espírito
bastante     diferentes     daquilo     que
considera "normal". Talvez pergunte-se
se realmente é você que está ali, pois
tudo  parece  tão  diferente.  É  possível
que deseje ter algo que pertence a ou-
trem, ou queira exercer forte controle
sobre uma coisa que partilha com outra
pessoa. Em ambos os casos, deve reco-
nhecer  que  esse  apego  não  conduz  a
nada de produtivo e, na verdade, é uma
fonte de problemas.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
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Mudança no ritmo

Este será um bom dia para fazer coisas
diferentes.   Provavelmente   se   sentirá
entediado com a rotina e desejará fazer
algo   que   provoque   uma   mudança
inédita e estimuladora no ritmo diário.
Você  não  procurará  isto  apenas  nas
diversões  mas  também  nos  relaciona-
mentos.   É   provável   que   encontre
pessoas  bem  diferentes  daquelas  com
quem     normalmente     convive.     Os
romances  iniciados  sob  este  trânsito
costumam ser elétricos, emocionantes,
instáveis e curtos. De qualquer maneira,

não    é    provável    que    você    esteja
procurando  uma  relação  mais  estável,
pois   desejará   o   não   convencional.
Talvez   proponha   algo   inusitado   à
parceira, como por exemplo a liberdade
para amar outras pessoas. Este trânsito
também    influi    no    estabelecimento
repentino de relacionamentos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 

Quinta 1º dez. 2011

nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012

»

EmB BnD16:53 BH 9  08:02
BpC11:41 Bvdck16:57 Bl20:15

A última gota ***

Válido    durante    várias    semanas    :
Durante este trânsito, você poderá estar
bem mais irritável e até implicante que
de hábito, embora não possa reconhecer

a razão de tanta irritação. Talvez o mais
intrigante  deste  trânsito  seja  o  fato
dessas   reações   parecerem   completa-
mente irracionais. Talvez elas no fundo
não o sejam, e a verdade é que essa
raiva pode estar em função de algo que
ocorreu um certo tempo antes. Certas
situações  podem  relembrar  raivas  que
não demonstrou no momento em que as
sentiu. Agora, elas terão tanta força que
será necessário traze-las à tona. Como
"a última gota que faltava", os mais tri-
viais incidentes, são capazes de defla-
grar reações verdadeiramente furiosas.
Amigos mais chegados ou membros de
sua própria família, serão os alvos mais
prováveis da sua raiva e irritação

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
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BpF22:28 =l15:22 Bvdcl23:36

Ponto crítico **

Válido  durante  várias  semanas  :  Para
muita gente, este é um trânsito extrema-
mente    irritante,    que    exige    muita
paciência  e  resignação,  além  de  boa
vontade  para  ficar  em  segundo  plano
por algum tempo. Outra característica
deste trânsito é a sensação de solidão e
isolamento,  como  se  fosse  impossível
chegar  até  as  pessoas  ou  motivá-las.
Você  será  capaz  neste  momento  de
executar todo tipo de trabalho que exija
muita    concentração    de    energia    e

cuidado meticuloso. Caso venha traba-
lhando     num     projeto     com     essas
características,  deve  preparar-se,  pois
ele se aproxima do seu ponto crítico. É
possível  que  muitas  vezes  as  pessoas
tenham impedido seu sucesso, mas você
também não deve ter se preparado para
os   desafios   que   costumam   surgir.
Procure  relaxar  e  não  submeter  seu
corpo a tensões desnecessárias.

longo prazo:  "A última gota" (veja 1º.12.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 

Sábado 3 dez. 2011

nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012

C#nN18:45 BmT14:56 BH 10  14:56
BpJ21:51 BoC22:22

Sérios questionamentos

Válido durante várias semanas : Esse
período pode trazer-lhe muitos questio-
namentos     difíceis,     desafiantes     e
importantes. Por exemplo, as rejeições
sofridas ao longo da vida são necessária
ou não? Será que existe algo como so-
frimento  desnecessário?  Basicamente,
essas questões surgem da necessidade

de examinar seus próprios sofrimentos
ou os de outra pessoa. Todo mundo faz
esse tipo de análise, uma vez que a vida
leva as pessoas a se confrontarem mais
de   uma   vez   com   esses   problemas.
Entender o porque das mágoas antigas é
tão   difícil   em   relação   aos   questio-
namentos   dinâmicos,   quanto   às   re-
flexões  sérias  que  fazemos.  Se  você
rebelar-se  contra  essas  coisas,  encare
isso  como  algo  natural  e  necessário.
Você  deve  fazer  essas  perguntas  a  si
mesmo para evitar ferir outras pessoas
que se sentirão inseguras se forem con-
frontadas por esses assuntos.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Ponto crítico" (2.12.11) 
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Suporte indireto

Este trânsito é excelente para todas as
questões relativas a sua vida doméstica,
pessoal e emocional. Os relacionamen-
tos  estarão  mais  fáceis  que  o  normal
porque  você  estará  imbuído  de  um
grande desejo de ser amigo e carinhoso
com   todos.   A   sinceridade   de   seus
sentimentos será notada pelas pessoas,
que reagirão na mesma moeda diante de
você. É provável que as relações com as
mulheres sejam as mais favorecidas ao
longo  deste  período.  Este  trânsito  re-
presenta   um   estímulo   às   relações

amorosas, não tanto pelo aumento do
impulso   sexual,   mas   por   fortalecer
indiretamente   o   amor   presente   nos
relacionamentos. As emoções serão das
mais  tranqüilas,  sendo  este  um  bom
momento para calmos encontros a sós
com a pessoa a quem ama.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 

Segunda 5 dez. 2011
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Máxima cautela

Durante esse período sentirá irritação e
insegurança,   podendo   facilmente   ser
magoado ou insultado. Embora existam
indícios que deflagrem essas situações,
na verdade não há causas óbvias. Seja
muitíssimo cauteloso em todos os seus
contatos  pessoais.  Procure  tratar  todo

mundo com luvas de pelica a fim de
evitar problemas em seus relacionamen-
tos ou magoar-se. Se estiver disputando
algo  com  alguém,  evite  encontrar-se
com essa pessoa no momento. Seja lá o
que  for  que  esteja  em  disputa,  até
mesmo  uma  diferença  de  opinião  ou
discussão que tentar solucionar agora,
resultará apenas em mágoas mútuas.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Tempo de crises" (26.11.11) 
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Em beneficio de todos

É mais provável que passe o tempo em
fantasias  e  devaneios  que  em  contato
com o mundo real. Porém este trânsito
será muito útil aos que estão envolvidos
em  atividades  criativas  que  precisem
ser  imaginadas  em  detalhes  antes  de
concretizadas.     Este     trânsito     lhe
permitirá usar de ternura e compaixão
no trato com as pessoas. Nos relaciona-
mentos íntimos, tenderá a agir para o

bem   de   todos   e   não   apenas   para
satisfazer   seus   próprios   desejos   e
necessidades.  Os  relacionamentos  ini-
ciados sob este trânsito terão um duplo
potencial:    altamente    espirituais    ou
ilusórios. O tempo dirá se aqueles que
surgiram   em   seu   caminho   são   do
primeiro ou do segundo tipo.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Compulsões inconscientes" (23.12.11) 

Quarta 7 dez. 2011
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Época para relaxar

Este trânsito pode tornar sua vida ainda
mais agradável em termos de diversões,
relações   amenas,   atração   sexual   e
amizades. Os problemas deste período
são  o  excesso  de  autocomplacência  a
falta de autodisciplina e de disposição
para   o   trabalho.   O   período   não   é
propício a atividades que exijam muito
de você nem a situações que demandem
uma   atitude   mais   enérgica,   pois   é
provável que esteja com preguiça. Se
não  for  obrigado  a  atingir  nenhuma
meta,  esse  espírito  não  o  atrapalhará.
Na verdade, a época é boa para relaxar.
Porém esteja atento para não abusar da
comida ou bebida. Suas energias cria-
doras  estarão  sendo  estimuladas,  mas
talvez  lhe  falte  a  autodisciplina  que
permite transformar os sentimentos que

surgem   aleatoriamente   numa   forma
artística.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Sem interesses particulares" (8.12.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
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EmI07:23 BqT16:01 BqJ22:57

Sem interesses particulares ***

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito é bastante curioso e geralmente
vem acompanhado de sentimentos es-
tranhos.  É  provável  que  se  sinta  ex-
tremamente  suscetível  e  irritável  sem

saber exatamente por quê. E, ao mesmo
tempo, talvez se sinta sem coragem e
capacidade de fazer qualquer coisa de
útil. É comum a presença de sensações
de  fraqueza  e  inferioridade  ao  longo
deste trânsito, o melhor é não levar ne-
nhuma   delas   a   sério.   Este   trânsito
favorece todas as atividades desvincula-
das  de  interesses  particulares  e  que
envolvam o serviço e assistência a ou-
tros. Entretanto, você deve ter certeza
de  não  estar  em  busca  de  vantagem
pessoal através dessas atividades. Se for
assim, saiba que ela não será obtida. No
plano  físico,  tome  cuidado  para  não
abusar   de   seu   corpo   durante   este
período.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Sexta 9 dez. 2011
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Sentimentos secretos

Talvez sinta-se tentado a afastar-se de
tudo e manter secretos seus sentimen-
tos,   principalmente   se   não   estiver
seguro  a  respeito  de  si  mesmo.  É
possível que sinta, como a maioria das
pessoas,  que  os  outros  deixariam  de
gostar  de  você  se  soubessem  como  é

realmente o seu interior. Por isso, você
tentará manter secreta sua vida emocio-
nal,  escondendo-a  dos  outros  e  de  si
mesmo.  Tudo  o  que  esconde  de  si
mesmo   poderá   controlá-lo   sem   que
esteja consciente disso. Esse momento
pode trazer-lhe dificuldades em relação
as suas atitudes e medos inconscientes.
Será preciso expressar a outra pessoa,
preferencialmente    alguém    em    que
confie,   seus   sentimentos   íntimos   e
pessoais.  Não  é  provável  que  esteja
muito sociável agora. Esse é um bom
período  para  ficar  a  sós  e  analisar
aspectos  de  sua  vida  que  reluta  en-
frentar.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Sem interesses particulares" (8.12.11) 
longo prazo:  "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Simpatia e receptividade

Há diversas maneiras de perceber a in-
fluência  desse  trânsito.  Talvez  sinta
muita irritação, reagindo com veemên-
cia   ao   menor   sinal   de   crítica   ou
rejeição, segundo sua interpretação dos
fatos. Assim, facilmente podem surgir

desentendimentos,  talvez  levando-o  a
retirar-se  um  pouco  magoado  consigo
mesmo, em vez de procurar resolver a
situação. Entretanto, se puder estimar o
quanto essas situações estão ligadas as
suas próprias ansiedades, verá que esse
trânsito  irá  aumentar  sua  simpatia  e
receptividade em relação aos outros. A
poesia  e  a  música  romântica  serão
muito apreciadas no momento, e você
sempre terá uma palavra de ajuda ou de
simpatia  para  aqueles  que  estiverem
vivenciando o mesmo estado de espírito
que você.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Otimismo contagioso" (11.12.11) 
longo prazo:  "Sem interesses particulares" (8.12.11) 

Domingo 11 dez. 2011
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Otimismo contagioso

Válido  durante  várias  semanas  :  Este
trânsito  favorece  os  negócios  e  tran-
sações comerciais, sendo excelente para
firmar  acordos  pessoalmente  vantajo-
sos. Suas metas e objetivos no tocante a
essas questões lhe parecerão bem mais
claros que de hábito, o que lhe permitirá
tratar as coisas com total discernimento
e,  assim,  obter  os  mais  proveitosos
resultados.  Uma  espécie  de  otimismo
contagioso, estará presente em tudo que
fizer, além de favorecer o sucesso. O

período é extremamente favorável para
tratar com autoridades, pois elas estarão
receptivas a suas idéias e se convence-
rão facilmente de seu ponto de vista.
Suas atividades ao longo deste trânsito
deverão   trazer-lhe   oportunidades   de
crescimento pessoal através da amplia-
ção de suas experiências.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
longo prazo:  "Espírito brincalhão" (14.10.11) 
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Explosão de energia

Influência fraca e transitória: Esta noite
você   sentirá   algo   como   um   efeito
passageiro da Lua Nova - um período
em   que   sua   mente   e   corpo   serão
recarregados para o próximo mês. Seus
sentimentos  podem  estar  sendo  forte-
mente    influenciados    por    algumas
emoções que lhe acompanham ao longo
da vida. Usualmente, esta influência é
sentida como uma explosão de energia
que harmoniza a vitalidade física e o
lado emocional. Aquela divisão entre a
mente  e  os  sentimentos  que  normal-
mente  nos  perturba  não  será  notada
agora.  Seus  relacionamentos,  notada-
mente   com   o   sexo   oposto   serão,
provavelmente, bem mais cordiais. Isso
é  uma  consequência  exterior  do  seu
estado de harmonia interna. Trabalhos
em grupos serão favorecidos por esse

trânsito que aumenta sua sensibilidade
em relação às necessidades das pessoas
a sua volta.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Otimismo contagioso" (11.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
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Liberando a tensão

Efeito fraco e temporário: Esta manhã
há   perigo   real   de   envolver-se   em
disputas desnecessárias, de irritibalida-

de, emocionalismo e ações precipitadas
que  podem  resultar  em  prejuízos  e
situações   incovenientes   mais   tarde.
Durante   um   certo   tempo   ser-lhe-á
difícil   compreender   as   pessoas.   O
desafio  desse  momento  é  deixar  ex-
travasar  a  tensão  sem  causar  baixas
desnecessárias.     Caso     sinta     com
frequência algum desânimo em relação
a si mesmo, tenha muito cuidado com
esse trânsito. Talvez, veja tudo em seu
caminho  como  uma  ameaça  e  reaja
defensivamente     demais.     Se     seu
temperamento é mais direto e autocon-
fiante, poderá agir apressadamente, ser
precipitado     e     supercrítico.     Outra
possibilidade é predispor-se a acidentes.
Sob   esse   trânsito,   nem   sempre   é
cuidadoso  como  deveria  ser,  podendo
fazer mal a si mesmo.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Otimismo contagioso" (11.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
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Uma influência alegre

De um modo muito positivo, este trân-
sito  o  fará  pensar  bastante  a  respeito
dos     relacionamentos.     Você     fará
qualquer coisa para manter a paz e a
harmonia, inclusive abrir mão do que
normalmente   considera   seus   direitos
mais  inalienáveis.  Estará  propenso  a
concessões por achar que poucos pro-
blemas valem uma briga. Naturalmente,
isso pode ser positivo ou negativo, mas

para a maior parte das pessoas, o trân-
sito  costuma  exercer  uma  influência
alegre e favorável. Você se disporá a
fazer  o  possível  para  ajudar  a  todos,
nem  que  seja  apenas  com  palavras
amigas. Infelizmente, se estiver só no
momento, desejará mais do que nunca
ter  alguém  a  seu  lado.  Por  isso,  este
trânsito pode representar uma época de
solidão, se por alguma razão tiver de
continuar só.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
longo prazo:  "Otimismo contagioso" (11.12.11) 

Quinta 15 dez. 2011
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Uma chance justa

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia Você tem capacidade de
trabalhar bem tanto só quanto com ou-
tras  pessoas.  Se  trabalhar  com  outras
pessoas,   terá   que   ser   com   muita

autonomia   ou   com   algum   tipo   de
liderança para sentir que está tendo uma
chance justa. E provavelmente você terá
essa  chance.  Sua  vontade  de  tomar  a
iniciativa  estará  bem  maior  que  de
hábito, pois sua coragem e sua sensação
de autoconfiança também serão maio-
res. Ao trabalhar com as pessoas, você
lhes transmitirá a sensação de que seus
objetivos e os delas são os mesmos, de
forma que elas terão mais disposição no
trabalho. Se seus pontos de vista forem
questionados e você tiver que defendê-
los,  o  fará  com  vigor  e  energia.  As
pessoas o respeitarão por isso, mesmo
que não concordem. Você não sentirá
necessidade  de  fazer  nenhum  ataque
injustificado    só    para    manter    sua
posição.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
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Movimentação inesperada

Efeito fraco e transitório: Esta noite é
muito   provável   que   deseje   ardente-
mente    estímulos    emocionais,    algo
diferente da rotina do dia-a-dia de sua
vida.  É  possível  também  que  almeje
encontrar-se com pessoas fora de seu
círculo de conhecidos. Talvez passe o
dia em um local diferente do usual. Ao
mesmo  tempo  em  que  se  sente  um
pouco  impulsivo,  perceberá  que  anda
mais   ativo,   sem   tendência   a   agir

apressada   ou   impensadamente.   Em
situações mais calmas, poderá usar essa
energia  para  fazer  mudanças  em  sua
vida pessoal ou no ambiente doméstico.
Embora   os   outros   possan   sentir-se
chocados com sua aparente movimenta-
ção  inesperada,  essas  mudanças  serão
construtivas  e  as  pessoas  que  fazem
parte  de  sua  vida  as  aceitarão.  Ao
relacionar-se com grupos ou com o pú-
blico  em  geral,  certamente  irá  propor
mudanças e novas diretrizes.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
longo prazo:  "Espírito brincalhão" (14.10.11) 
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Calma e serenidade

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã você está passando por um período
de  calma  e  serenidade.  Pode  parar  e
analisar-se sem sentir a pressão usual
dos  eventos  diários.  Mesmo  que  as
coisas  não  estejam  lá  tão  tranquilas,
esse  trânsito  dar-lhe-á  um  pouco  de
espaço  para  respirar.  Se  tem  vivido
apressado    terá    agora    uma    breve
oportunidade   para   relaxar   e   assim
sentir-se muito melhor. Seu relaciona-
mento   com   grupos   e   amigos   está
bastante  favorecido.  Você  compreen-
derá  as  necessidades  dos  outros  sem
perder  vista  seus  próprios  desejos  de
autorealização. Algumas oportunidades
capazes de melhorar sua vida poderão

surgir   de   lugares   inesperados.   Hoje
você poderá beneficiar-se vivendo mais
externamente,  fazendo  tantos  contatos
quantos sejam possíveis.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
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Domingo 18 dez. 2011
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Diálogo fácil

Este   trânsito   proporciona   um   forte
estímulo à mente e a todos os tipos de
comunicação e intercâmbio. Hoje você
se verá num diálogo quase que contínuo
com os demais, e esse diálogo deverá
mostrar-lhe   exatamente   qual   a   sua
posição em relação a eles e qual a re-
ação  deles  com  referência  a  você.  É
absolutamente  importante  que  mante-
nha uma atitude receptiva a tudo que
lhe    for    apresentado.    Caso    seus

pensamentos   estejam   tão   dominados
pela preocupação com você mesmo a
ponto de impedi-lo de ouvir os outros, é
bem  provável  que  o  dia  traga  muitas
discussões e disputas nada construtivas.
Contudo,  terá  a  chance  de  aprender
muita coisa se for receptivo. Ao mesmo
tempo, poderá promover suas idéias se
conseguir deixar bem claro que elas não
são uma ameaça a ninguém.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Segunda 19 dez. 2011

out. 2011 nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012 fev. 2012

CH 6  01:17 BoQ06:33 BoA11:31

BmE20:29 BpN11:35

Trabalho mental

Válido durante vários meses : Este é um
excelente momento para todos os tipos
de trabalho mental. Você estará muito
mais atento aos detalhes que de hábito e
particularmente interessado em utilizar
as  melhores  técnicas  de  que  dispõe.
Você  exigirá  perfeição  em  tudo  que
fizer,   planejando   e   esmiuçando   as
coisas com antecedência. Desse modo,
não terá surpresas. Essa vontade de se
superar lhe trará um bom relacionamen-
to com superiores e subalternos. É uma
boa ocasião para reunir com uns e ou-
tros  e  conversar  sobre  eventuais  pro-

blemas. Um dos pontos a observar é a
crítica: este trânsito pode acentuar sua
capacidade  nesse  sentido.  Se  por  um
lado você vai estar menos preocupado
com seu ego e suas próprias necessida-
des, por outro pode também não estar
atento aos interesses dos outros. Mesmo
agindo em prol do que acha que seja a
verdade "objetiva", procure não pisotear
os sentimentos alheios.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
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Bons investimentos

Hoje   sua   sensibilidade   estética   está
aguçada,  capacitando-o  a  apreciar  a
beleza e o bom acabamento dos objetos.
A compra de roupas e peças de arte,
bem como os planos para redecorar sua
casa, estarão favorecidos. Você sentirá
uma  grande  vontade  de  satisfazer  os
próprios sentidos, mas não a ponto de
ser   compulsivo   nem   perdulário.   Se
gastar  dinheiro  com  algo  que  deseja

muito,  é  provável  que  faça  um  bom
investimento. Na verdade, as melhores
compras de hoje são objetos cujo valor
aumenta com o tempo, tais como jóias e
antiguidades.    Seus    relacionamentos
serão  positivamente  influenciados  por
este   trânsito,   havendo   inclusive   a
chance de iniciar um novo romance. O
momento   também   é   bom   para   es-
clarecer quaisquer problemas que possa
ter com outras pessoas.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Quarta 21 dez. 2011
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Instintos maternais

Influência   fraca   e   transitória:   Esse
período é bom para todos os tipos de
relacionamentos     esta     manhã     que
necessitem calor humano e envolvimen-
to  emocional.  Hoje  você  deseja  uma
conexão pessoal com qualquer pessoa
que encontre. Ao mesmo tempo, você
sente   uma   grande   necessidade   de

proteger  aqueles  que  estão  por  perto.
Há uma mescla do instinto maternal no
modo  como  você  deseja  atender  as
pessoas. Na verdade, você está muito
sensível   às   necessidades   emocionais
dos  outros,  e  isso  o  capacita  a  com-
preender profundamente essas pessoas.
Agora você deseja sentir que pertence a
um grupo ou associação de pessoas. Su-
as  emoções  estão  muito  próximas  do
seu exterior, quase visíveis para você.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
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Seriedade

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia as emoções e os sentimen-
tos  estão  muito  fortes  e,  ao  mesmo
tempo, a sensibilidade está alta. Você
está   percebendo   as   coisas   com   se
fossem  muito  mais  poderosas  do  que
são,   considerando   tudo   com   muita
seriedade.   Isso   poderá   conduzi-lo   a
encontros de alto potencial. O relacio-
namento sexual será consideravelmente
bom nesse período, haja vista que esse
trânsito      evita      as      comunicações
superficiais que podem estar afastando-
o da pessoa amada. No geral, a vida irá
despertar-lhe   sentimentos   de   paixão.
Dependendo     de     sua     reação,     as
experiências     desse     período     serão

gratificantes e lhe ensinarão muito so-
bre seus sentimentos.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Sexta 23 dez. 2011

nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012
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BoI13:48 BnN14:56 BH 6  02:39
BqE23:43

Compulsões inconscientes

Válido    durante    várias    semanas    :
Aproveite  este  dia  para  saber  o  que
sente    exatamente    em    relação    aos
acontecimentos.     Nem     tudo     será
agradável, mas também nem tudo será
totalmente desagradável tampouco. Seu
modo de pensar estará sendo muito in-
fluenciado por seus sentimentos, e sua
comunicação  com  as  pessoas  talvez
esteja  tão  sujeita  a  compulsões  in-
conscientes que lhe cause dificuldades.
Não  é  possível  isolar  cada  uma  das
convicções  que  estão  na  origem  dos
preconceitos,  mas  você  pode  dar  um
passo em direção a isso, agora. Como
as mulheres são muitas vezes o alvo de
nossas        projeções        inconscientes
(independente  de  qual  o  nosso  sexo),

este   trânsito   costuma   provocar   dis-
cussões com elas. Entretanto, qualquer
um  que  possa  ativar  convicções  in-
conscientes  será  uma  fonte  de  pro-
blemas neste momento.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Comunicação difícil" (24.12.11) 
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Comunicação difícil

Válido durante várias semanas : Este é
um  dia  bom  para  tarefas  que  exijam
esforço mental e raciocínio organizado.
Suas faculdades críticas estão aguçadas
e seus padrões, altos. Entretanto, talvez
não  consiga  se  comunicar  facilmente
com  os  outros,  seja  por  não  se  fazer
entender ou por passar uma impressão
mais   negativa   do   que   deseja.   O
momento  não  favorece  as  transações
comerciais porque a comunicação entre
você  e  as  outras  partes  poderá  sofrer

adiamentos  ou  ser  mal  interpretada.
Além disso, será difícil causar boa im-
pressão numa situação como esta, por
isso adie contatos dessa natureza para
um  dia  melhor.  Hoje  será  levado  a
pensar em coisas práticas, mas não deve
deixar que essa predisposição se trans-
forme em algum tipo de visão estreita.

longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Compulsões inconscientes" (23.12.11) 
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Confiante e cauteloso

Influência   fraca   e   transitória:   Hoje
durante o dia é provável que se sinta
como se estivesse só, mergulhado em
seus   pensamentos.   Seu   estado   de
espírito  não  está  ruim,  você  simples-
mente    deseja    refletir    com    calma.
Provavelmente  não  está  pensando  em
frivolidades. Na verdade, deseja agora a
companhia     de     pessoas     sérias     e
envolver-se em conversas sobre tópicos
importantes. Esse trânsito pode levá-lo
a consultar alguém cuja opinião você
respeita. Você será capaz de contrapor
às necessidades emocionais seu senso
de    dever    e    compromisso.    Seus
sentimentos     não     o     sobrepujarão

enquanto estiver consciente deles. Em
todos os momentos será cauteloso, in-
clusive em relação a qualquer tipo de
trabalho em que se envolva agora. Não
é provável que se atrapalhe com tarefas
a   realizar,   nem   que   alguém   seja
chamado para fazer aquilo que não fez.
longo prazo:  "Problemas obscuros" (veja 11.2.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 196 

Segunda 26 dez. 2011

nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012
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Sérios questionamentos

Válido durante várias semanas : Esse
período pode trazer-lhe muitos questio-
namentos     difíceis,     desafiantes     e
importantes. Por exemplo, as rejeições
sofridas ao longo da vida são necessária
ou não? Será que existe algo como so-
frimento  desnecessário?  Basicamente,
essas questões surgem da necessidade
de examinar seus próprios sofrimentos
ou os de outra pessoa. Todo mundo faz
esse tipo de análise, uma vez que a vida
leva as pessoas a se confrontarem mais
de   uma   vez   com   esses   problemas.
Entender o porque das mágoas antigas é

tão   difícil   em   relação   aos   questio-
namentos   dinâmicos,   quanto   às   re-
flexões  sérias  que  fazemos.  Se  você
rebelar-se  contra  essas  coisas,  encare
isso  como  algo  natural  e  necessário.
Você  deve  fazer  essas  perguntas  a  si
mesmo para evitar ferir outras pessoas
que se sentirão inseguras se forem con-
frontadas por esses assuntos.
longo prazo:  "Nubulosidade" (veja 12.11.11) 
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (29.12.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 

Terça 27 dez. 2011
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Fazendo descobertas

Este é um excelente trânsito para dar
início a novas atividades e para fazer
descobertas a seu respeito e a respeito
do mundo que o cerca. Neste momento
sua vida está repleta de uma empolga-
ção  que  nem  sempre  está  presente.
Aproveite esse entusiasmo para se co-
nhecer usando meios que normalmente

não   estão   disponíveis.   Sua   melhor
percepção   do   mundo   o   ajudará   a
promover mudanças com inteira com-
preensão de como as várias partes de
sua vida se inter-relacionam. Este é um
bom  momento  para  estudar  assuntos
que possam revelar-lhe facetas novas e
estimulantes  do  universo.  Encontra-se
favorecido   o   estudo   das   ciências,
tecnologia, astrologia e outros ramos do
ocultismo.  Você  deseja  ampliar  sua
compreensão, e quanto mais excitante
for   o   assunto,   mais   interesse   lhe
despertará.

longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (veja 29.12.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Sérios questionamentos" (13.11.11) 
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Quarta 28 dez. 2011
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Irradiando autoconfiança

Influência fraca e transitória: Esta ma-
nhã você tende a valorizar-se de uma
maneira  positiva.  É  provável  que  se
sinta mais disposto e autoconfiante, ex-
pressando  isso  através  de  iniciativas
para manter contatos do tipo emocional.
Seu modo de falar será direto e decisivo
sem        demonstrar        agressividade,
angariando    assim    o    respeito    das
pessoas. Esse é um período bom para
agir  como  líder.  Você  será  capaz  de
combinar seus objetivos pessoais com
as metas dos outros. Normalmente isso
será feito conversando com as pessoas e
convencendo-as a adotar seu ponto de
vista.  Esse  trânsito  proporciona-lhe  a
capacidade   de   irradiar   um   tipo   de
excitação  interior,  como  se  estivesse
pronto para agir. O período é favorável

para começar novos projetos, todavia,
esteja consciente de que essa influência
é de curta duração e que seus efeitos
não persistirão por longo tempo.
longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (veja 29.12.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 

Quinta 29 dez. 2011

nov. 2011 dez. 2011 jan. 2012

GqD BqO14:38 BnD01:58

BnB23:45 B`12:52 Bvdck03:01

Bl05:15

Relacionamentos sólidos ***

Válido  durante  várias  semanas  :  No
momento  você  terá  condições  de  ver
seus relacionamentos de uma maneira
bastante   prática.   Você   entenderá   o
quanto precisa que os outros estejam de
seu  lado,  dispondo-se  a  satisfazer  as
necessidades    das    pessoas    se    elas

fizerem o mesmo com relação a você.
Neste  ponto  de  sua  vida,  não  estará
sendo particularmente idealista.

Os   relacionamentos   profissionais   e
comerciais prestam-se perfeitamente ao
simbolismo  deste  trânsito,  pois  neles
ambas as partes se preocupam com as
expectativas   recíprocas   e   ambas   se
dispõem     a     cumprir     os     acordos
estabelecidos. Quando há divergências,
os    envolvidos    se    empenham    em
contorná-la,     evitando     sentar-se     e
esperar que se resolvam por si mesmas.

Ao longo deste trânsito, é possível que
inicie  um  romance  com  alguém  de

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 198 

idade bastante diferente da sua. O mais
velho dos dois agirá como os pais ou
professores agem em relação a seus fi-
lhos e alunos. Mesmo que a diferença
de  idade  não  seja  muito  grande,  é
provável que se verifique uma postura
como a descrita acima em um de vocês.

Este trânsito lhe dará a capacidade de
trabalhar   bem   nos   mais   precisos   e
minuciosos projetos envolvendo a cria-
tividade,     principalmente     os     que
exigirem   recursos   e   técnicas   traba-
lhosas.  Qualquer  trabalho  artesanal  a
que  se  dedique  agora  provavelmente
visará à produção de objetos úteis.

No geral, todos os seus relacionamentos
atingirão um bom grau de estabilidade.
Em última análise, os relacionamentos
que   se   mantêm   são   aqueles   que
satisfazem  as  reais  necessidades  das
pessoas     envolvidas.     Você     estará
particularmente consciente disso agora,
portanto     procure     examinar     seus
relacionamentos  de  acordo  com  essa
conscientização.  Quanto  mais  sólidos
forem    seus    relacionamentos    neste
momento, melhor.

Sexta 30 dez. 2011
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Calor humano e afeto

Influência  fraca  e  transitória:  É  uma
pena  que  esse  trânsito  seja  tão  curto,
haja vista que ele produz um agradável
bem-estar.  Esta  manhã  você  hoje  se
sentirá bem e amigável entre as pessoas
e predisposto a oferecer apoio emocio-
nal e físico a quem esteja precisando.
Você receberá das pessoas exatamente
aquilo  que  estará  oferecendo,  isto  é,

calor   humano   e   afeto.   Basicamente
estará    atraindo    pessoas    felizes    e
positivas  com  as  quais  passará  bons
momentos. Isso não é resultado de um
ponto de vista irreal que não reconhece
os problemas e dores da humanidade, e
sim o produto de um desejo verdadeiro
de pertencer e compreender os outros.
De  um  modo  muito  claro  você  está
percebendo  que  ajudando  aos  outros
ajuda-se    a    si    mesmo.    Em    outra
dimensão,   esse   trânsito   dirige   sua
atenção para o bem-estar em geral.

longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (veja 29.12.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Tom desafiante" (4.11.11) 
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Sábado 31 dez. 2011
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Excessos

Este é um trânsito geralmente agradá-
vel, que o faz sentir-se bem e apreciar a
companhia  das  pessoas.  Se  não  tiver
outros  compromissos,  será  um  bom
período  para  fazer  algo  de  que  real-
mente  goste.  É  provável  que  tenha
pouca  autodisciplina.  Na  verdade,  é
provável que se permita algumas coisas
que não lhe são muito benéficas. Tenha
cuidado  com  as  compras.  Evite  os

supérfluos,  a  menos  que  tenha  algum
dinheiro     sobrando.     Haverá     uma
tendência   a   comprar   coisas   caras,
principalmente jóias, roupas finas e ob-
jetos  de  arte.  Por  outro  lado,  se  agir
com  disciplina  e  discernimento,  pode
fazer  bons  investimentos  agora.  Evite
fazer   qualquer   coisa   sob   impulso
porque, apesar de estar preparado para
tomar boas decisões, é provável que as
emoções o levem a excessos.

longo prazo:  "Relacionamentos sólidos" (veja 29.12.11) 
longo prazo:  "Problemas obscuros" (11.2.11) 
longo prazo:  "Falando com firmeza" (19.11.11) 

Domingo 1º jan. 2012
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JANEIRO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 6 4113 10j12'11 29h14 19i50 23h34 18j22 26l33 16g40 26l58 26k44 5j20 2j18 2j46 27k37

D 2 6 45 9 11°13'21 12i39 20° 9 24°32 19° 9 26°41 16°42 26°59 26°46 5°22 2°15 2°46 27°40
S 3 6 49 6 12°14'32 25°51 20°35 25°30 19°55 26°49 16°45 27° 0 26°48 5°24 2°12 2°47 27°43
T 4 6 53 3 13°15'43 8j49 21° 8 26°29 20°42 26°58 16°47 27° 2 26°49 5°26 2° 9 2°R47 27°47
Q 5 6 5659 14°16'54 21°34 21°46 27°28 21°28 27° 6 16°49 27° 3 26°51 5°28 2° 6 2°46 27°50
Q 6 7 056 15°18'04 4k 5 22°30 28°28 22°15 27°15 16°52 27° 5 26°53 5°31 2° 3 2°45 27°53
S 7 7 452 16°19'15 16°24 23°19 29°28 23° 2 27°24 16°54 27° 6 26°55 5°33 1°59 2°43 27°56
S 8 7 849 17°20'25 28°31 24°12 0i29 23°48 27°33 16°56 27° 8 26°57 5°35 1°56 2°41 28° 0

D 9 7 1245 18°21'35 10l30 25° 9 1°30 24°35 27°42 16°58 27°10 26°58 5°37 1°53 2°38 28° 3
S 10 7 1642 19°22'44 22°24 26° 9 2°32 25°22 27°51 16°59 27°11 27° 0 5°39 1°50 2°36 28° 7
T 11 7 2038 20°23'53 4a15 27°12 3°33 26° 8 28° 1 17° 1 27°13 27° 2 5°41 1°47 2°35 28°10
Q12 7 2435 21°25'01 16° 9 28°18 4°36 26°55 28°10 17° 3 27°15 27° 4 5°43 1°44 2°D34 28°13
Q13 7 2831 22°26'09 28°10 29°27 5°38 27°42 28°20 17° 4 27°17 27° 6 5°45 1°40 2°34 28°17
S 14 7 3228 23°27'16 10b24 0j37 6°41 28°29 28°30 17° 6 27°19 27° 8 5°48 1°37 2°35 28°20
S 15 7 3625 24°28'23 22°53 1°50 7°44 29°16 28°40 17° 7 27°20 27°10 5°50 1°34 2°36 28°24

D16 7 4021 25°29'29 5c44 3° 4 8°48 0k 3 28°50 17° 8 27°22 27°12 5°52 1°31 2°38 28°28
S 17 7 4418 26°30'34 18°57 4°20 9°52 0°49 29° 0 17° 9 27°24 27°14 5°54 1°28 2°39 28°31
T 18 7 4814 27°31'39 2d36 5°37 10°56 1°36 29°10 17°10 27°27 27°16 5°56 1°24 2°R40 28°35
Q19 7 5211 28°32'43 16°39 6°56 12° 0 2°23 29°20 17°11 27°29 27°18 5°58 1°21 2°39 28°39
Q20 7 56 7 29°33'47 1e 3 8°16 13° 5 3°10 29°31 17°11 27°31 27°20 6° 0 1°18 2°37 28°42
S 21 8 0 4 0k34'49 15°43 9°37 14°10 3°57 29°42 17°12 27°33 27°22 6° 2 1°15 2°34 28°46
S 22 8 4 1 1°35'52 0f31 10°59 15°15 4°44 29°52 17°13 27°35 27°24 6° 4 1°12 2°29 28°50

D23 8 757 2°36'53 15°19 12°22 16°20 5°31 0a 3 17°13 27°37 27°26 6° 6 1° 9 2°25 28°54
S 24 8 1154 3°37'54 0g 1 13°47 17°26 6°19 0°14 17°13 27°40 27°29 6° 8 1° 5 2°21 28°57
T 25 8 1550 4°38'55 14°29 15°12 18°32 7° 6 0°25 17°14 27°42 27°31 6°10 1° 2 2°18 29° 1
Q26 8 1947 5°39'55 28°41 16°38 19°38 7°53 0°36 17°R14 27°44 27°33 6°12 0°59 2°16 29° 5
Q27 8 2343 6°40'55 12h34 18° 4 20°45 8°40 0°47 17°14 27°47 27°35 6°14 0°56 2°D16 29° 9
S 28 8 2740 7°41'54 26° 9 19°32 21°51 9°27 0°59 17°13 27°49 27°37 6°16 0°53 2°17 29°13
S 29 8 3136 8°42'53 9i26 21° 0 22°58 10°14 1°10 17°13 27°52 27°39 6°17 0°50 2°19 29°17

D30 8 3533 9°43'51 22°28 22°30 24° 5 11° 2 1°22 17°13 27°54 27°41 6°19 0°46 2°20 29°21
S 31 8 3930 10k44'48 5j17 24j 0 25i12 11k49 1a33 17g12 27l57 27k44 6j21 0j43 2°R21 29k25

FEVEREIRO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

T 1 8 4326 11k45'44 17j53 25j30 26i20 12k36 1a45 17°R12 27l59 27k46 6j23 0j40 2°R20 29k29
Q 2 8 4723 12°46'40 0k20 27° 2 27°27 13°23 1°57 17g11 28° 2 27°48 6°25 0°37 2j16 29°33
Q 3 8 5119 13°47'34 12°37 28°34 28°35 14°11 2° 9 17°10 28° 5 27°50 6°27 0°34 2°11 29°37
S 4 8 5516 14°48'28 24°46 0k 7 29°43 14°58 2°21 17° 9 28° 7 27°53 6°29 0°30 2° 3 29°41
S 5 8 5912 15°49'20 6l48 1°40 0j51 15°45 2°33 17° 9 28°10 27°55 6°30 0°27 1°55 29°45

D 6 9 3 9 16°50'11 18°45 3°14 1°59 16°33 2°45 17° 7 28°13 27°57 6°32 0°24 1°46 29°49
S 7 9 7 5 17°51'00 0a37 4°50 3° 8 17°20 2°58 17° 6 28°16 27°59 6°34 0°21 1°37 29°53
T 8 9 11 2 18°51'48 12°28 6°25 4°16 18° 7 3°10 17° 5 28°18 28° 2 6°35 0°18 1°30 29°57
Q 9 9 1459 19°52'35 24°20 8° 2 5°25 18°55 3°22 17° 3 28°21 28° 4 6°37 0°15 1°24 0l 1
Q10 9 1855 20°53'21 6b19 9°39 6°34 19°42 3°35 17° 2 28°24 28° 6 6°39 0°11 1°21 0° 5
S 11 9 2252 21°54'04 18°28 11°18 7°43 20°29 3°47 17° 0 28°27 28° 8 6°41 0° 8 1°D19 0° 9
S 12 9 2648 22°54'47 0c52 12°57 8°52 21°17 4° 0 16°59 28°30 28°11 6°42 0° 5 1°19 0°13

D13 9 3045 23°55'27 13°36 14°36 10° 1 22° 4 4°13 16°57 28°33 28°13 6°44 0° 2 1°20 0°17
S 14 9 3441 24°56'06 26°45 16°17 11°10 22°51 4°26 16°55 28°36 28°15 6°45 29i59 1°R21 0°21
T 15 9 3838 25°56'44 10d22 17°59 12°19 23°39 4°39 16°53 28°39 28°17 6°47 29°56 1°21 0°25
Q16 9 4234 26°57'19 24°27 19°41 13°29 24°26 4°51 16°51 28°42 28°20 6°48 29°52 1°19 0°29
Q17 9 4631 27°57'53 9e 0 21°24 14°38 25°13 5° 4 16°49 28°45 28°22 6°50 29°49 1°14 0°33
S 18 9 5028 28°58'25 23°55 23° 8 15°48 26° 1 5°18 16°46 28°48 28°24 6°52 29°46 1° 7 0°37
S 19 9 5424 29°58'56 9f 5 24°53 16°58 26°48 5°31 16°44 28°51 28°27 6°53 29°43 0°58 0°42

D20 9 5821 0l59'25 24°18 26°39 18° 8 27°36 5°44 16°42 28°54 28°29 6°54 29°40 0°49 0°46
S 21 10 217 1°59'53 9g25 28°26 19°18 28°23 5°57 16°39 28°57 28°31 6°56 29°36 0°40 0°50
T 22 10 614 3° 0'20 24°15 0l14 20°28 29°10 6°10 16°36 29° 0 28°33 6°57 29°33 0°33 0°54
Q23 10 1010 4° 0'45 8h42 2° 3 21°38 29°58 6°24 16°34 29° 4 28°36 6°59 29°30 0°28 0°58
Q24 10 14 7 5° 1'08 22°43 3°52 22°49 0l45 6°37 16°31 29° 7 28°38 7° 0 29°27 0°25 1° 2
S 25 10 18 3 6° 1'31 6i19 5°43 23°59 1°33 6°51 16°28 29°10 28°40 7° 1 29°24 0°D24 1° 6
S 26 10 22 0 7° 1'52 19°31 7°34 25° 9 2°20 7° 4 16°25 29°13 28°42 7° 3 29°21 0°25 1°10

D27 10 2557 8° 2'12 2j22 9°27 26°20 3° 7 7°18 16°22 29°17 28°45 7° 4 29°17 0°R25 1°14
S 28 10 2953 9l 2'30 14j57 11l20 27j31 3l55 7a32 16g19 29l20 28k47 7j 5 29i14 0j24 1l18
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MARÇO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

T 1 10 3350 10l 2'47 27j19 13l13 28j41 4l42 7a45 16°R15 29l23 28k49 7j 6 29i11 0°R21 1l22
Q 2 10 3746 11° 3'02 9k32 15° 8 29°52 5°30 7°59 16g12 29°26 28°51 7° 8 29° 8 0j15 1°27
Q 3 10 4143 12° 3'16 21°37 17° 3 1k 3 6°17 8°13 16° 9 29°30 28°54 7° 9 29° 5 0° 6 1°31
S 4 10 4539 13° 3'27 3l36 18°58 2°14 7° 4 8°27 16° 5 29°33 28°56 7°10 29° 1 29i54 1°35
S 5 10 4936 14° 3'37 15°32 20°54 3°25 7°52 8°40 16° 2 29°36 28°58 7°11 28°58 29°40 1°39

D 6 10 5332 15° 3'46 27°25 22°50 4°36 8°39 8°54 15°58 29°40 29° 0 7°12 28°55 29°26 1°43
S 7 10 5729 16° 3'52 9a17 24°45 5°47 9°26 9° 8 15°54 29°43 29° 3 7°13 28°52 29°12 1°47
T 8 11 125 17° 3'56 21° 9 26°41 6°58 10°14 9°22 15°51 29°46 29° 5 7°14 28°49 29° 0 1°51
Q 9 11 522 18° 3'58 3b 3 28°36 8° 9 11° 1 9°36 15°47 29°50 29° 7 7°15 28°46 28°50 1°55
Q10 11 919 19° 3'59 15° 3 0a29 9°21 11°48 9°50 15°43 29°53 29° 9 7°16 28°42 28°42 1°59
S 11 11 1315 20° 3'57 27°11 2°22 10°32 12°35 10° 4 15°39 29°56 29°11 7°17 28°39 28°38 2° 3
S 12 11 1712 21° 3'53 9c32 4°13 11°43 13°23 10°19 15°35 0a 0 29°13 7°18 28°36 28°36 2° 6

D13 11 21 8 22° 3'47 22°11 6° 1 12°55 14°10 10°33 15°31 0° 3 29°16 7°19 28°33 28°36 2°10
S 14 11 25 5 23° 3'38 5d13 7°48 14° 6 14°57 10°47 15°27 0° 7 29°18 7°20 28°30 28°36 2°14
T 15 11 29 1 24° 3'28 18°40 9°31 15°18 15°44 11° 1 15°23 0°10 29°20 7°20 28°27 28°35 2°18
Q16 11 3258 25° 3'15 2e38 11°10 16°29 16°32 11°15 15°19 0°14 29°22 7°21 28°23 28°32 2°22
Q17 11 3654 26° 3'00 17° 4 12°46 17°41 17°19 11°30 15°14 0°17 29°24 7°22 28°20 28°26 2°26
S 18 11 4051 27° 2'42 1f57 14°17 18°53 18° 6 11°44 15°10 0°20 29°26 7°23 28°17 28°18 2°30
S 19 11 4448 28° 2'23 17°10 15°43 20° 4 18°53 11°58 15° 6 0°24 29°28 7°23 28°14 28° 8 2°33

D20 11 4844 29° 2'01 2g32 17° 4 21°16 19°40 12°13 15° 1 0°27 29°30 7°24 28°11 27°56 2°37
S 21 11 5241 0a 1'38 17°51 18°19 22°28 20°27 12°27 14°57 0°31 29°32 7°25 28° 7 27°45 2°41
T 22 11 5637 1° 1'12 2h57 19°27 23°40 21°14 12°41 14°53 0°34 29°34 7°25 28° 4 27°36 2°45
Q23 12 034 2° 0'45 17°39 20°29 24°52 22° 1 12°56 14°48 0°37 29°36 7°26 28° 1 27°29 2°48
Q24 12 430 3° 0'16 1i54 21°24 26° 3 22°48 13°10 14°44 0°41 29°38 7°26 27°58 27°25 2°52
S 25 12 827 3°59'45 15°39 22°12 27°15 23°35 13°25 14°39 0°44 29°40 7°27 27°55 27°23 2°56
S 26 12 1223 4°59'13 28°56 22°52 28°27 24°22 13°39 14°35 0°48 29°42 7°27 27°52 27°23 2°59

D27 12 1620 5°58'39 11j49 23°25 29°39 25° 9 13°53 14°30 0°51 29°44 7°28 27°48 27°23 3° 3
S 28 12 2017 6°58'03 24°21 23°51 0l51 25°56 14° 8 14°25 0°55 29°46 7°28 27°45 27°22 3° 6
T 29 12 2413 7°57'25 6k37 24° 8 2° 3 26°43 14°22 14°21 0°58 29°48 7°28 27°42 27°19 3°10
Q30 12 2810 8°56'45 18°43 24°19 3°16 27°30 14°37 14°16 1° 1 29°50 7°29 27°39 27°13 3°13
Q31 12 32 6 9a56'04 0l41 24°R21 4l28 28l17 14a51 14g11 1a 5 29k52 7j29 27i36 27i 5 3l17

ABRIL 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 12 36 3 10a55'20 12l34 24°R17 5l40 29l 4 15a 6 14°R 7 1a 8 29k54 7j29 27i33 26°R53 3l20
S 2 12 3959 11°54'35 24°26 24a 5 6°52 29°51 15°20 14g 2 1°12 29°55 7°30 27°29 26i40 3°24

D 3 12 4356 12°53'48 6a18 23°47 8° 4 0a37 15°35 13°57 1°15 29°57 7°30 27°26 26°26 3°27
S 4 12 4752 13°52'58 18°11 23°23 9°17 1°24 15°49 13°53 1°18 29°59 7°30 27°23 26°13 3°30
T 5 12 5149 14°52'07 0b 7 22°53 10°29 2°11 16° 4 13°48 1°22 0l 1 7°30 27°20 26° 1 3°34
Q 6 12 5546 15°51'14 12° 7 22°19 11°41 2°57 16°18 13°43 1°25 0° 2 7°30 27°17 25°51 3°37
Q 7 12 5942 16°50'18 24°14 21°40 12°53 3°44 16°33 13°39 1°28 0° 4 7°30 27°13 25°44 3°40
S 8 13 339 17°49'20 6c28 20°58 14° 6 4°31 16°48 13°34 1°32 0° 6 7°30 27°10 25°40 3°44
S 9 13 735 18°48'21 18°54 20°14 15°18 5°17 17° 2 13°30 1°35 0° 8 7°R30 27° 7 25°38 3°47

D10 13 1132 19°47'18 1d35 19°28 16°30 6° 4 17°17 13°25 1°38 0° 9 7°30 27° 4 25°D38 3°50
S 11 13 1528 20°46'14 14°35 18°42 17°43 6°50 17°31 13°20 1°42 0°11 7°30 27° 1 25°R38 3°53
T 12 13 1925 21°45'07 27°57 17°56 18°55 7°37 17°46 13°16 1°45 0°12 7°30 26°58 25°38 3°56
Q13 13 2321 22°43'58 11e44 17°11 20° 8 8°23 18° 0 13°11 1°48 0°14 7°30 26°54 25°37 3°59
Q14 13 2718 23°42'47 25°58 16°27 21°20 9°10 18°14 13° 7 1°51 0°16 7°30 26°51 25°33 4° 2
S 15 13 3115 24°41'33 10f37 15°47 22°33 9°56 18°29 13° 2 1°55 0°17 7°30 26°48 25°27 4° 5
S 16 13 3511 25°40'17 25°36 15°10 23°45 10°42 18°43 12°58 1°58 0°19 7°30 26°45 25°19 4° 8

D17 13 39 8 26°38'59 10g47 14°36 24°57 11°29 18°58 12°53 2° 1 0°20 7°30 26°42 25°10 4°11
S 18 13 43 4 27°37'39 26° 1 14° 7 26°10 12°15 19°12 12°49 2° 4 0°21 7°29 26°38 25° 2 4°13
T 19 13 47 1 28°36'17 11h 5 13°43 27°22 13° 1 19°27 12°44 2° 7 0°23 7°29 26°35 24°54 4°16
Q20 13 5057 29°34'53 25°52 13°23 28°35 13°47 19°41 12°40 2°11 0°24 7°29 26°32 24°49 4°19
Q21 13 5454 0b33'27 10i14 13° 8 29°48 14°33 19°55 12°35 2°14 0°26 7°28 26°29 24°46 4°22
S 22 13 5850 1°32'00 24° 8 12°58 1a 0 15°19 20°10 12°31 2°17 0°27 7°28 26°26 24°D45 4°24
S 23 14 247 2°30'31 7j33 12°D54 2°13 16° 5 20°24 12°27 2°20 0°28 7°28 26°23 24°46 4°27

D24 14 643 3°29'00 20°32 12°54 3°25 16°51 20°38 12°23 2°23 0°30 7°27 26°19 24°47 4°29
S 25 14 1040 4°27'28 3k 8 12°59 4°38 17°37 20°53 12°19 2°26 0°31 7°27 26°16 24°R47 4°32
T 26 14 1437 5°25'54 15°26 13°10 5°51 18°23 21° 7 12°14 2°29 0°32 7°26 26°13 24°47 4°34
Q27 14 1833 6°24'19 27°31 13°25 7° 3 19° 9 21°21 12°10 2°32 0°33 7°26 26°10 24°44 4°37
Q28 14 2230 7°22'42 9l28 13°45 8°16 19°55 21°36 12° 6 2°35 0°34 7°25 26° 7 24°40 4°39
S 29 14 2626 8°21'03 21°20 14° 9 9°29 20°41 21°50 12° 2 2°38 0°36 7°25 26° 4 24°34 4°41
S 30 14 3023 9b19'23 3a11 14a37 10a41 21a27 22a 4 11g59 2a41 0l37 7j24 26i 0 24i26 4l43

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 202 

MAIO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

D 1 14 3419 10b17'40 15a 4 15a10 11a54 22a12 22a18 11°R55 2a44 0l38 7°R23 25i57 24°R17 4l46
S 2 14 3816 11°15'57 27° 1 15°47 13° 7 22°58 22°32 11g51 2°47 0°39 7j23 25°54 24i 9 4°48
T 3 14 4212 12°14'11 9b 3 16°27 14°19 23°44 22°46 11°47 2°49 0°40 7°22 25°51 24° 2 4°50
Q 4 14 46 9 13°12'24 21°13 17°11 15°32 24°29 23° 0 11°44 2°52 0°41 7°21 25°48 23°56 4°52
Q 5 14 50 6 14°10'36 3c32 17°59 16°45 25°15 23°14 11°40 2°55 0°42 7°21 25°44 23°52 4°54
S 6 14 54 2 15° 8'45 16° 0 18°50 17°58 26° 0 23°28 11°37 2°58 0°43 7°20 25°41 23°50 4°56
S 7 14 5759 16° 6'53 28°39 19°44 19°10 26°46 23°42 11°33 3° 1 0°44 7°19 25°38 23°D50 4°58

D 8 15 155 17° 4'59 11d32 20°42 20°23 27°31 23°56 11°30 3° 3 0°44 7°18 25°35 23°51 5° 0
S 9 15 552 18° 3'03 24°40 21°42 21°36 28°16 24°10 11°26 3° 6 0°45 7°17 25°32 23°52 5° 1
T 10 15 948 19° 1'05 8e 6 22°46 22°49 29° 1 24°24 11°23 3° 9 0°46 7°16 25°29 23°54 5° 3
Q11 15 1345 19°59'05 21°51 23°52 24° 1 29°47 24°38 11°20 3°11 0°47 7°16 25°25 23°R54 5° 5
Q12 15 1741 20°57'03 5f55 25° 1 25°14 0b32 24°51 11°17 3°14 0°48 7°15 25°22 23°53 5° 7
S 13 15 2138 21°54'59 20°18 26°12 26°27 1°17 25° 5 11°14 3°16 0°48 7°14 25°19 23°51 5° 8
S 14 15 2535 22°52'53 4g57 27°27 27°40 2° 2 25°19 11°11 3°19 0°49 7°13 25°16 23°48 5°10

D15 15 2931 23°50'46 19°46 28°43 28°53 2°47 25°32 11° 8 3°21 0°50 7°12 25°13 23°43 5°11
S 16 15 3328 24°48'37 4h38 0b 2 0b 5 3°32 25°46 11° 6 3°24 0°50 7°11 25°10 23°39 5°12
T 17 15 3724 25°46'26 19°25 1°24 1°18 4°17 25°59 11° 3 3°26 0°51 7°10 25° 6 23°36 5°14
Q18 15 4121 26°44'14 4i 0 2°48 2°31 5° 2 26°13 11° 0 3°28 0°51 7° 9 25° 3 23°34 5°15
Q19 15 4517 27°42'01 18°16 4°14 3°44 5°47 26°26 10°58 3°31 0°52 7° 8 25° 0 23°D32 5°16
S 20 15 4914 28°39'46 2j 8 5°43 4°57 6°31 26°40 10°56 3°33 0°52 7° 6 24°57 23°33 5°18
S 21 15 5310 29°37'30 15°36 7°14 6°10 7°16 26°53 10°53 3°35 0°53 7° 5 24°54 23°34 5°19

D22 15 57 7 0c35'13 28°39 8°47 7°23 8° 1 27° 6 10°51 3°38 0°53 7° 4 24°50 23°35 5°20
S 23 16 1 4 1°32'55 11k20 10°22 8°35 8°45 27°19 10°49 3°40 0°54 7° 3 24°47 23°37 5°21
T 24 16 5 0 2°30'36 23°42 12° 0 9°48 9°30 27°32 10°47 3°42 0°54 7° 2 24°44 23°38 5°22
Q25 16 857 3°28'15 5l51 13°40 11° 1 10°14 27°46 10°45 3°44 0°54 7° 1 24°41 23°R38 5°23
Q26 16 1253 4°25'54 17°49 15°22 12°14 10°59 27°59 10°43 3°46 0°55 7° 0 24°38 23°37 5°23
S 27 16 1650 5°23'32 29°42 17° 7 13°27 11°43 28°12 10°41 3°48 0°55 6°58 24°35 23°36 5°24
S 28 16 2046 6°21'08 11a34 18°53 14°40 12°28 28°24 10°40 3°50 0°55 6°57 24°31 23°34 5°25

D29 16 2443 7°18'44 23°29 20°42 15°53 13°12 28°37 10°38 3°52 0°55 6°56 24°28 23°31 5°26
S 30 16 2839 8°16'19 5b31 22°33 17° 6 13°56 28°50 10°37 3°54 0°55 6°54 24°25 23°29 5°26
T 31 16 3236 9c13'53 17b41 24b27 18b19 14b40 29a 3 10g35 3a56 0l55 6j53 24i22 23i27 5l27

JUNHO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

Q 1 16 3633 10c11'26 0c 2 26b22 19b32 15b25 29a15 10°R34 3a58 0l56 6°R52 24i19 23°R25 5l27
Q 2 16 4029 11° 8'58 12°35 28°20 20°45 16° 9 29°28 10g33 3°59 0°56 6j51 24°16 23i24 5°28
S 3 16 4426 12° 6'28 25°22 0c20 21°58 16°53 29°40 10°32 4° 1 0°R56 6°49 24°12 23°D24 5°28
S 4 16 4822 13° 3'58 8d22 2°22 23°11 17°37 29°53 10°31 4° 3 0°56 6°48 24° 9 23°25 5°28

D 5 16 5219 14° 1'27 21°35 4°25 24°24 18°20 0b 5 10°30 4° 5 0°56 6°46 24° 6 23°25 5°29
S 6 16 5615 14°58'55 5e 2 6°31 25°37 19° 4 0°17 10°29 4° 6 0°56 6°45 24° 3 23°26 5°29
T 7 17 012 15°56'21 18°43 8°38 26°50 19°48 0°30 10°29 4° 8 0°55 6°44 24° 0 23°27 5°29
Q 8 17 4 9 16°53'46 2f35 10°46 28° 3 20°32 0°42 10°28 4° 9 0°55 6°42 23°56 23°27 5°29
Q 9 17 8 5 17°51'10 16°39 12°56 29°16 21°16 0°54 10°28 4°11 0°55 6°41 23°53 23°R27 5°R29
S 10 17 12 2 18°48'33 0g53 15° 6 0c29 21°59 1° 6 10°27 4°12 0°55 6°39 23°50 23°27 5°29
S 11 17 1558 19°45'54 15°15 17°18 1°42 22°43 1°18 10°27 4°14 0°55 6°38 23°47 23°27 5°29

D12 17 1955 20°43'15 29°40 19°29 2°55 23°26 1°29 10°27 4°15 0°54 6°37 23°44 23°27 5°29
S 13 17 2351 21°40'35 14h 5 21°41 4° 9 24°10 1°41 10°D27 4°16 0°54 6°35 23°41 23°26 5°29
T 14 17 2748 22°37'53 28°26 23°53 5°22 24°53 1°53 10°27 4°18 0°54 6°34 23°37 23°26 5°28
Q15 17 3144 23°35'11 12i37 26° 5 6°35 25°36 2° 4 10°27 4°19 0°53 6°32 23°34 23°D26 5°28
Q16 17 3541 24°32'29 26°34 28°16 7°48 26°20 2°16 10°27 4°20 0°53 6°31 23°31 23°R26 5°28
S 17 17 3938 25°29'46 10j14 0d26 9° 1 27° 3 2°27 10°27 4°21 0°53 6°29 23°28 23°26 5°27
S 18 17 4334 26°27'02 23°34 2°35 10°14 27°46 2°38 10°28 4°22 0°52 6°28 23°25 23°26 5°27

D19 17 4731 27°24'17 6k35 4°43 11°27 28°29 2°49 10°28 4°23 0°52 6°26 23°22 23°26 5°26
S 20 17 5127 28°21'33 19°16 6°50 12°41 29°12 3° 0 10°29 4°24 0°51 6°25 23°18 23°25 5°25
T 21 17 5524 29°18'48 1l40 8°54 13°54 29°55 3°11 10°30 4°25 0°51 6°23 23°15 23°25 5°25
Q22 17 5920 0d16'02 13°50 10°57 15° 7 0c38 3°22 10°31 4°26 0°50 6°22 23°12 23°24 5°24
Q23 18 317 1°13'17 25°50 12°59 16°20 1°21 3°33 10°31 4°27 0°49 6°20 23° 9 23°D24 5°23
S 24 18 713 2°10'31 7a44 14°58 17°33 2° 3 3°44 10°33 4°28 0°49 6°19 23° 6 23°24 5°22
S 25 18 1110 3° 7'46 19°37 16°55 18°47 2°46 3°54 10°34 4°28 0°48 6°17 23° 2 23°24 5°22

D26 18 15 7 4° 5'00 1b34 18°50 20° 0 3°29 4° 5 10°35 4°29 0°47 6°16 22°59 23°25 5°21
S 27 18 19 3 5° 2'14 13°38 20°43 21°13 4°12 4°15 10°36 4°30 0°47 6°14 22°56 23°26 5°20
T 28 18 23 0 5°59'28 25°54 22°34 22°27 4°54 4°25 10°38 4°30 0°46 6°13 22°53 23°27 5°19
Q29 18 2656 6°56'42 8c24 24°23 23°40 5°37 4°36 10°39 4°31 0°45 6°11 22°50 23°28 5°17
Q30 18 3053 7d53'56 21c12 26d10 24c53 6c19 4b46 10g41 4a31 0l44 6j 9 22i47 23°R28 5l16

 p. 203   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



JULHO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 18 3449 8d51'10 4d17 27d54 26c 7 7c 1 4b56 10g43 4a32 0°R44 6°R 8 22i43 23°R28 5°R15
S 2 18 3846 9°48'24 17°40 29°36 27°20 7°44 5° 5 10°44 4°32 0l43 6j 6 22°40 23i27 5l14

D 3 18 4242 10°45'38 1e19 1e16 28°33 8°26 5°15 10°46 4°33 0°42 6° 5 22°37 23°25 5°12
S 4 18 4639 11°42'51 15°12 2°54 29°47 9° 8 5°25 10°48 4°33 0°41 6° 3 22°34 23°23 5°11
T 5 18 5036 12°40'04 29°16 4°30 1d 0 9°50 5°34 10°50 4°33 0°40 6° 2 22°31 23°21 5°10
Q 6 18 5432 13°37'17 13f27 6° 4 2°14 10°32 5°43 10°53 4°33 0°39 6° 0 22°27 23°18 5° 8
Q 7 18 5829 14°34'30 27°41 7°35 3°27 11°14 5°53 10°55 4°34 0°38 5°59 22°24 23°17 5° 7
S 8 19 225 15°31'42 11g56 9° 4 4°41 11°56 6° 2 10°57 4°34 0°37 5°57 22°21 23°D16 5° 5
S 9 19 622 16°28'54 26° 9 10°31 5°54 12°38 6°11 11° 0 4°34 0°36 5°56 22°18 23°16 5° 3

D10 19 1018 17°26'06 10h17 11°56 7° 8 13°20 6°19 11° 2 4°R34 0°35 5°54 22°15 23°17 5° 2
S 11 19 1415 18°23'18 24°19 13°18 8°21 14° 2 6°28 11° 5 4°34 0°34 5°53 22°12 23°18 5° 0
T 12 19 1811 19°20'30 8i13 14°38 9°35 14°43 6°37 11° 8 4°34 0°33 5°51 22° 8 23°20 4°58
Q13 19 22 8 20°17'42 21°57 15°56 10°48 15°25 6°45 11°11 4°34 0°32 5°50 22° 5 23°R20 4°56
Q14 19 26 5 21°14'54 5j29 17°11 12° 2 16° 6 6°53 11°14 4°33 0°30 5°48 22° 2 23°20 4°54
S 15 19 30 1 22°12'06 18°49 18°23 13°15 16°48 7° 2 11°17 4°33 0°29 5°47 21°59 23°18 4°53
S 16 19 3358 23° 9'18 1k54 19°33 14°29 17°29 7°10 11°20 4°33 0°28 5°46 21°56 23°15 4°51

D17 19 3754 24° 6'31 14°43 20°41 15°43 18°11 7°17 11°23 4°33 0°27 5°44 21°53 23°10 4°49
S 18 19 4151 25° 3'44 27°18 21°46 16°56 18°52 7°25 11°26 4°32 0°26 5°43 21°49 23° 5 4°47
T 19 19 4547 26° 0'58 9l39 22°48 18°10 19°33 7°33 11°30 4°32 0°24 5°41 21°46 23° 0 4°44
Q20 19 4944 26°58'12 21°47 23°47 19°24 20°14 7°40 11°33 4°31 0°23 5°40 21°43 22°55 4°42
Q21 19 5340 27°55'27 3a46 24°43 20°37 20°56 7°48 11°37 4°31 0°22 5°38 21°40 22°51 4°40
S 22 19 5737 28°52'42 15°40 25°35 21°51 21°37 7°55 11°40 4°30 0°20 5°37 21°37 22°48 4°38
S 23 20 134 29°49'59 27°32 26°25 23° 5 22°18 8° 2 11°44 4°30 0°19 5°36 21°33 22°D47 4°36

D24 20 530 0e47'16 9b28 27°11 24°19 22°59 8° 9 11°48 4°29 0°18 5°34 21°30 22°48 4°33
S 25 20 927 1°44'34 21°32 27°54 25°32 23°39 8°15 11°52 4°29 0°16 5°33 21°27 22°49 4°31
T 26 20 1323 2°41'54 3c50 28°33 26°46 24°20 8°22 11°56 4°28 0°15 5°32 21°24 22°51 4°29
Q27 20 1720 3°39'14 16°25 29° 8 28° 0 25° 1 8°28 12° 0 4°27 0°14 5°30 21°21 22°R52 4°26
Q28 20 2116 4°36'34 29°21 29°39 29°14 25°42 8°35 12° 4 4°26 0°12 5°29 21°18 22°52 4°24
S 29 20 2513 5°33'56 12d40 0f 6 0e28 26°22 8°41 12° 8 4°25 0°11 5°28 21°14 22°50 4°21
S 30 20 29 9 6°31'19 26°22 0°29 1°42 27° 3 8°47 12°12 4°24 0° 9 5°27 21°11 22°46 4°19

D31 20 33 6 7e28'42 10e25 0f47 2e56 27c43 8b52 12g17 4a23 0l 8 5j25 21i 8 22i41 4l16

AGOSTO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 20 37 3 8e26'07 24e45 1f 0 4e10 28c24 8b58 12g21 4°R22 0°R 6 5°R24 21i 5 22°R34 4°R14
T 2 20 4059 9°23'31 9f17 1° 9 5°23 29° 4 9° 3 12°26 4a21 0l 5 5j23 21° 2 22i27 4l11
Q 3 20 4456 10°20'57 23°53 1°R12 6°37 29°44 9° 9 12°30 4°20 0° 3 5°22 20°59 22°20 4° 9
Q 4 20 4852 11°18'23 8g27 1°10 7°51 0d25 9°14 12°35 4°19 0° 2 5°21 20°55 22°15 4° 6
S 5 20 5249 12°15'50 22°53 1° 3 9° 5 1° 5 9°19 12°40 4°18 0° 0 5°19 20°52 22°11 4° 3
S 6 20 5645 13°13'17 7h 8 0°51 10°19 1°45 9°23 12°44 4°17 29k59 5°18 20°49 22°D10 4° 1

D 7 21 042 14°10'46 21° 9 0°33 11°33 2°25 9°28 12°49 4°16 29°57 5°17 20°46 22°10 3°58
S 8 21 438 15° 8'15 4i57 0°11 12°47 3° 5 9°32 12°54 4°14 29°56 5°16 20°43 22°11 3°55
T 9 21 835 16° 5'45 18°31 29e43 14° 1 3°45 9°36 12°59 4°13 29°54 5°15 20°39 22°R12 3°52
Q10 21 1232 17° 3'15 1j52 29°10 15°16 4°24 9°40 13° 4 4°12 29°52 5°14 20°36 22°11 3°50
Q11 21 1628 18° 0'47 15° 1 28°33 16°30 5° 4 9°44 13° 9 4°10 29°51 5°13 20°33 22° 9 3°47
S 12 21 2025 18°58'19 27°58 27°52 17°44 5°44 9°48 13°15 4° 9 29°49 5°12 20°30 22° 4 3°44
S 13 21 2421 19°55'53 10k44 27° 8 18°58 6°23 9°51 13°20 4° 7 29°48 5°11 20°27 21°57 3°41

D14 21 2818 20°53'27 23°19 26°21 20°12 7° 3 9°55 13°25 4° 6 29°46 5°10 20°24 21°48 3°38
S 15 21 3214 21°51'03 5l43 25°32 21°26 7°42 9°58 13°31 4° 4 29°44 5° 9 20°20 21°37 3°36
T 16 21 3611 22°48'40 17°56 24°42 22°40 8°22 10° 1 13°36 4° 2 29°43 5° 8 20°17 21°26 3°33
Q17 21 40 7 23°46'18 29°59 23°51 23°54 9° 1 10° 3 13°42 4° 1 29°41 5° 7 20°14 21°16 3°30
Q18 21 44 4 24°43'58 11a55 23° 1 25° 9 9°40 10° 6 13°47 3°59 29°39 5° 6 20°11 21° 7 3°27
S 19 21 48 1 25°41'39 23°47 22°14 26°23 10°19 10° 8 13°53 3°57 29°38 5° 6 20° 8 21° 0 3°24
S 20 21 5157 26°39'22 5b37 21°29 27°37 10°59 10°11 13°58 3°56 29°36 5° 5 20° 5 20°55 3°21

D21 21 5554 27°37'06 17°31 20°47 28°51 11°38 10°12 14° 4 3°54 29°35 5° 4 20° 1 20°53 3°18
S 22 21 5950 28°34'52 29°33 20°11 0f 6 12°17 10°14 14°10 3°52 29°33 5° 3 19°58 20°D52 3°15
T 23 22 347 29°32'40 11c49 19°39 1°20 12°55 10°16 14°16 3°50 29°31 5° 2 19°55 20°53 3°12
Q24 22 743 0f30'30 24°23 19°14 2°34 13°34 10°17 14°22 3°48 29°30 5° 2 19°52 20°R53 3° 9
Q25 22 1140 1°28'21 7d20 18°56 3°49 14°13 10°18 14°28 3°47 29°28 5° 1 19°49 20°52 3° 6
S 26 22 1536 2°26'14 20°44 18°45 5° 3 14°52 10°19 14°34 3°45 29°26 5° 0 19°45 20°49 3° 3
S 27 22 1933 3°24'09 4e35 18°D42 6°17 15°30 10°20 14°40 3°43 29°25 5° 0 19°42 20°43 3° 0

D28 22 2330 4°22'05 18°53 18°46 7°32 16° 9 10°21 14°46 3°41 29°23 4°59 19°39 20°35 2°57
S 29 22 2726 5°20'03 3f34 18°59 8°46 16°47 10°21 14°52 3°39 29°21 4°59 19°36 20°25 2°55
T 30 22 3123 6°18'02 18°29 19°20 10° 0 17°26 10°R21 14°58 3°37 29°20 4°58 19°33 20°14 2°52
Q31 22 3519 7f16'03 3g29 19e49 11f15 18d 4 10b21 15g 5 3a35 29k18 4j58 19i30 20i 4 2l49

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 204 

SETEMBRO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

Q 1 22 3916 8f14'06 18g26 20e26 12f29 18d42 10°R21 15g11 3°R32 29°R17 4°R57 19i26 19°R55 2°R46
S 2 22 4312 9°12'09 3h10 21°11 13°44 19°21 10b21 15°17 3a30 29k15 4j57 19°23 19i49 2l43
S 3 22 47 9 10°10'15 17°37 22° 4 14°58 19°59 10°20 15°24 3°28 29°13 4°56 19°20 19°45 2°40

D 4 22 51 5 11° 8'21 1i43 23° 4 16°12 20°37 10°19 15°30 3°26 29°12 4°56 19°17 19°44 2°37
S 5 22 55 2 12° 6'30 15°27 24°10 17°27 21°15 10°18 15°37 3°24 29°10 4°55 19°14 19°43 2°34
T 6 22 5859 13° 4'39 28°52 25°24 18°41 21°52 10°17 15°43 3°22 29° 9 4°55 19°11 19°43 2°31
Q 7 23 255 14° 2'50 11j59 26°43 19°56 22°30 10°16 15°50 3°19 29° 7 4°55 19° 7 19°42 2°28
Q 8 23 652 15° 1'03 24°51 28° 7 21°10 23° 8 10°14 15°56 3°17 29° 5 4°54 19° 4 19°38 2°25
S 9 23 1048 15°59'16 7k31 29°37 22°25 23°45 10°12 16° 3 3°15 29° 4 4°54 19° 1 19°32 2°23
S 10 23 1445 16°57'32 20° 0 1f11 23°39 24°23 10°10 16°10 3°13 29° 2 4°54 18°58 19°23 2°20

D11 23 1841 17°55'49 2l20 2°49 24°54 25° 0 10° 8 16°16 3°10 29° 1 4°54 18°55 19°11 2°17
S 12 23 2238 18°54'08 14°31 4°30 26° 8 25°38 10° 5 16°23 3° 8 28°59 4°54 18°51 18°57 2°14
T 13 23 2634 19°52'28 26°35 6°14 27°23 26°15 10° 3 16°30 3° 6 28°58 4°54 18°48 18°43 2°11
Q14 23 3031 20°50'51 8a33 8° 1 28°37 26°52 10° 0 16°37 3° 3 28°56 4°53 18°45 18°30 2° 9
Q15 23 3428 21°49'15 20°26 9°49 29°52 27°29 9°57 16°44 3° 1 28°55 4°53 18°42 18°18 2° 6
S 16 23 3824 22°47'42 2b16 11°39 1g 6 28° 7 9°54 16°51 2°59 28°53 4°53 18°39 18° 9 2° 3
S 17 23 4221 23°46'10 14° 5 13°30 2°21 28°43 9°50 16°58 2°56 28°52 4°D53 18°36 18° 2 2° 1

D18 23 4617 24°44'41 25°58 15°21 3°35 29°20 9°47 17° 4 2°54 28°50 4°53 18°32 17°58 1°58
S 19 23 5014 25°43'14 7c58 17°13 4°50 29°57 9°43 17°11 2°52 28°49 4°53 18°29 17°57 1°55
T 20 23 5410 26°41'49 20°11 19° 5 6° 4 0e34 9°39 17°18 2°49 28°48 4°53 18°26 17°56 1°53
Q21 23 58 7 27°40'26 2d41 20°58 7°19 1°11 9°35 17°25 2°47 28°46 4°54 18°23 17°56 1°50
Q22 0 2 3 28°39'06 15°35 22°50 8°34 1°47 9°31 17°33 2°44 28°45 4°54 18°20 17°55 1°48
S 23 0 6 0 29°37'47 28°55 24°41 9°48 2°24 9°26 17°40 2°42 28°43 4°54 18°16 17°53 1°45
S 24 0 957 0g36'31 12e44 26°33 11° 3 3° 0 9°22 17°47 2°40 28°42 4°54 18°13 17°47 1°43

D25 0 1353 1°35'17 27° 4 28°23 12°17 3°36 9°17 17°54 2°37 28°41 4°54 18°10 17°39 1°40
S 26 0 1750 2°34'06 11f50 0g13 13°32 4°12 9°12 18° 1 2°35 28°39 4°55 18° 7 17°30 1°38
T 27 0 2146 3°32'56 26°56 2° 2 14°47 4°48 9° 7 18° 8 2°32 28°38 4°55 18° 4 17°19 1°35
Q28 0 2543 4°31'48 12g11 3°51 16° 1 5°24 9° 1 18°15 2°30 28°37 4°55 18° 1 17° 9 1°33
Q29 0 2939 5°30'42 27°25 5°38 17°16 6° 0 8°56 18°23 2°27 28°36 4°56 17°57 17° 0 1°31
S 30 0 3336 6g29'39 12h28 7g25 18g30 6e36 8b50 18g30 2a25 28k34 4j56 17i54 16i53 1l29

OUTUBRO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 0 3732 7g28'37 27h10 9g11 19g45 7e12 8°R44 18g37 2°R23 28°R33 4j56 17i51 16°R50 1°R26

D 2 0 4129 8°27'37 11i28 10°56 21° 0 7°47 8b38 18°44 2a20 28k32 4°57 17°48 16°D48 1l24
S 3 0 4525 9°26'39 25°20 12°40 22°14 8°23 8°32 18°52 2°18 28°31 4°57 17°45 16i48 1°22
T 4 0 4922 10°25'42 8j46 14°23 23°29 8°58 8°26 18°59 2°16 28°30 4°58 17°42 16°R49 1°20
Q 5 0 5319 11°24'47 21°50 16° 6 24°43 9°34 8°20 19° 6 2°13 28°29 4°58 17°38 16°48 1°18
Q 6 0 5715 12°23'54 4k35 17°48 25°58 10° 9 8°13 19°13 2°11 28°28 4°59 17°35 16°46 1°16
S 7 1 112 13°23'03 17° 5 19°28 27°13 10°44 8° 6 19°21 2° 8 28°27 5° 0 17°32 16°41 1°14
S 8 1 5 8 14°22'13 29°23 21° 8 28°27 11°19 8° 0 19°28 2° 6 28°26 5° 0 17°29 16°34 1°12

D 9 1 9 5 15°21'25 11l31 22°48 29°42 11°54 7°53 19°35 2° 4 28°25 5° 1 17°26 16°24 1°10
S 10 1 13 1 16°20'39 23°33 24°26 0h56 12°29 7°46 19°43 2° 1 28°24 5° 2 17°22 16°13 1° 8
T 11 1 1658 17°19'55 5a29 26° 4 2°11 13° 3 7°39 19°50 1°59 28°23 5° 2 17°19 16° 1 1° 7
Q12 1 2054 18°19'13 17°22 27°41 3°26 13°38 7°31 19°57 1°57 28°22 5° 3 17°16 15°50 1° 5
Q13 1 2451 19°18'33 29°13 29°17 4°40 14°12 7°24 20° 5 1°55 28°21 5° 4 17°13 15°41 1° 3
S 14 1 2848 20°17'56 11b 4 0h52 5°55 14°47 7°17 20°12 1°52 28°20 5° 5 17°10 15°33 1° 2
S 15 1 3244 21°17'20 22°56 2°27 7°10 15°21 7° 9 20°19 1°50 28°19 5° 6 17° 7 15°28 1° 0

D16 1 3641 22°16'47 4c52 4° 1 8°24 15°55 7° 2 20°27 1°48 28°18 5° 7 17° 3 15°25 0°58
S 17 1 4037 23°16'16 16°55 5°35 9°39 16°29 6°54 20°34 1°46 28°18 5° 7 17° 0 15°D24 0°57
T 18 1 4434 24°15'47 29°10 7° 7 10°53 17° 3 6°46 20°41 1°43 28°17 5° 8 16°57 15°25 0°56
Q19 1 4830 25°15'20 11d39 8°40 12° 8 17°37 6°38 20°49 1°41 28°16 5° 9 16°54 15°26 0°54
Q20 1 5227 26°14'56 24°29 10°11 13°23 18°10 6°30 20°56 1°39 28°15 5°10 16°51 15°R27 0°53
S 21 1 5623 27°14'34 7e43 11°42 14°37 18°44 6°23 21° 3 1°37 28°15 5°11 16°48 15°26 0°52
S 22 2 020 28°14'14 21°24 13°12 15°52 19°17 6°15 21°10 1°35 28°14 5°13 16°44 15°24 0°50

D23 2 417 29°13'56 5f33 14°42 17° 6 19°50 6° 6 21°18 1°33 28°14 5°14 16°41 15°20 0°49
S 24 2 813 0h13'41 20°10 16°11 18°21 20°23 5°58 21°25 1°31 28°13 5°15 16°38 15°14 0°48
T 25 2 1210 1°13'28 5g 8 17°39 19°36 20°56 5°50 21°32 1°29 28°12 5°16 16°35 15° 7 0°47
Q26 2 16 6 2°13'17 20°21 19° 7 20°50 21°29 5°42 21°40 1°27 28°12 5°17 16°32 15° 0 0°46
Q27 2 20 3 3°13'08 5h38 20°34 22° 5 22° 2 5°34 21°47 1°25 28°11 5°18 16°28 14°55 0°45
S 28 2 2359 4°13'01 20°48 22° 1 23°19 22°35 5°26 21°54 1°23 28°11 5°19 16°25 14°51 0°44
S 29 2 2756 5°12'56 5i42 23°27 24°34 23° 7 5°18 22° 1 1°21 28°11 5°21 16°22 14°49 0°44

D30 2 3152 6°12'53 20°12 24°52 25°49 23°39 5°10 22° 8 1°19 28°10 5°22 16°19 14°D49 0°43
S 31 2 3549 7h12'51 4j15 26h16 27h 3 24e11 5b 1 22g16 1a17 28k10 5j23 16i16 14i50 0l42
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NOVEMBRO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

T 1 2 3946 8h12'51 17j51 27h40 28h18 24e43 4°R53 22g23 1°R16 28°R10 5j25 16i13 14i51 0°R42
Q 2 2 4342 9°12'53 1k 1 29° 2 29°32 25°15 4b45 22°30 1a14 28k 9 5°26 16° 9 14°52 0l41
Q 3 2 4739 10°12'56 13°48 0i24 0i47 25°47 4°37 22°37 1°12 28° 9 5°27 16° 6 14°R53 0°40
S 4 2 5135 11°13'01 26°16 1°45 2° 2 26°19 4°29 22°44 1°10 28° 9 5°29 16° 3 14°51 0°40
S 5 2 5532 12°13'07 8l29 3° 5 3°16 26°50 4°21 22°51 1° 9 28° 9 5°30 16° 0 14°49 0°40

D 6 2 5928 13°13'15 20°32 4°23 4°31 27°21 4°13 22°58 1° 7 28° 8 5°32 15°57 14°44 0°39
S 7 3 325 14°13'24 2a28 5°40 5°45 27°52 4° 5 23° 5 1° 6 28° 8 5°33 15°53 14°39 0°39
T 8 3 721 15°13'35 14°20 6°56 7° 0 28°23 3°57 23°12 1° 4 28° 8 5°35 15°50 14°34 0°39
Q 9 3 1118 16°13'48 26°10 8°10 8°14 28°54 3°50 23°19 1° 3 28° 8 5°36 15°47 14°29 0°39
Q10 3 1514 17°14'02 8b 2 9°23 9°29 29°24 3°42 23°26 1° 1 28°D 8 5°38 15°44 14°24 0°39
S 11 3 1911 18°14'19 19°56 10°34 10°44 29°55 3°34 23°33 1° 0 28° 8 5°39 15°41 14°21 0°D38
S 12 3 23 8 19°14'37 1c55 11°42 11°58 0f25 3°27 23°40 0°58 28° 8 5°41 15°38 14°19 0°39

D13 3 27 4 20°14'56 14° 1 12°48 13°13 0°55 3°19 23°47 0°57 28° 8 5°42 15°34 14°D18 0°39
S 14 3 31 1 21°15'18 26°14 13°51 14°27 1°25 3°12 23°54 0°56 28° 9 5°44 15°31 14°18 0°39
T 15 3 3457 22°15'41 8d39 14°51 15°42 1°54 3° 5 24° 0 0°54 28° 9 5°46 15°28 14°20 0°39
Q16 3 3854 23°16'06 21°17 15°47 16°56 2°24 2°57 24° 7 0°53 28° 9 5°47 15°25 14°21 0°39
Q17 3 4250 24°16'33 4e11 16°40 18°11 2°53 2°50 24°14 0°52 28° 9 5°49 15°22 14°23 0°40
S 18 3 4647 25°17'02 17°24 17°28 19°25 3°22 2°43 24°20 0°51 28° 9 5°51 15°19 14°24 0°40
S 19 3 5044 26°17'33 0f58 18°11 20°40 3°51 2°36 24°27 0°50 28°10 5°53 15°15 14°R24 0°40

D20 3 5440 27°18'05 14°55 18°48 21°54 4°20 2°30 24°34 0°49 28°10 5°54 15°12 14°23 0°41
S 21 3 5837 28°18'39 29°14 19°19 23° 9 4°48 2°23 24°40 0°48 28°10 5°56 15° 9 14°22 0°42
T 22 4 233 29°19'15 13g53 19°43 24°23 5°16 2°17 24°47 0°47 28°11 5°58 15° 6 14°20 0°42
Q23 4 630 0i19'53 28°46 19°59 25°38 5°44 2°10 24°53 0°46 28°11 6° 0 15° 3 14°18 0°43
Q24 4 1026 1°20'32 13h47 20°R 7 26°52 6°12 2° 4 24°59 0°45 28°12 6° 2 14°59 14°16 0°44
S 25 4 1423 2°21'13 28°47 20° 5 28° 6 6°40 1°58 25° 6 0°44 28°12 6° 3 14°56 14°15 0°44
S 26 4 1819 3°21'56 13i37 19°53 29°21 7° 7 1°52 25°12 0°44 28°13 6° 5 14°53 14°D15 0°45

D27 4 2216 4°22'40 28°10 19°30 0j35 7°34 1°47 25°18 0°43 28°13 6° 7 14°50 14°15 0°46
S 28 4 2613 5°23'25 12j20 18°57 1°50 8° 1 1°41 25°25 0°42 28°14 6° 9 14°47 14°16 0°47
T 29 4 30 9 6°24'11 26° 4 18°13 3° 4 8°28 1°36 25°31 0°42 28°15 6°11 14°44 14°17 0°48
Q30 4 34 6 7i24'58 9k22 17i18 4j19 8f54 1b30 25g37 0a41 28k15 6j13 14i40 14i17 0l49

DEZEMBRO 2011 00:00 UT
Dia T.sid A B C D E F G O I J K L N

Q 1 4 38 2 8i25'46 22k15 16°R14 5j33 9f20 1°R25 25g43 0°R41 28k16 6j15 14i37 14i18 0l51
S 2 4 4159 9°26'34 4l47 15i 2 6°47 9°46 1b21 25°49 0a40 28°17 6°17 14°34 14°R18 0°52
S 3 4 4555 10°27'24 17° 2 13°43 8° 2 10°11 1°16 25°55 0°40 28°17 6°19 14°31 14°18 0°53

D 4 4 4952 11°28'15 29° 5 12°21 9°16 10°37 1°11 26° 1 0°40 28°18 6°21 14°28 14°18 0°55
S 5 4 5348 12°29'06 10a59 10°59 10°30 11° 2 1° 7 26° 6 0°39 28°19 6°23 14°25 14°18 0°56
T 6 4 5745 13°29'59 22°49 9°38 11°45 11°26 1° 3 26°12 0°39 28°20 6°25 14°21 14°18 0°57
Q 7 5 142 14°30'52 4b39 8°21 12°59 11°51 0°59 26°18 0°39 28°21 6°27 14°18 14°D18 0°59
Q 8 5 538 15°31'46 16°33 7°12 14°13 12°15 0°55 26°24 0°39 28°22 6°29 14°15 14°18 1° 1
S 9 5 935 16°32'41 28°33 6°12 15°28 12°39 0°52 26°29 0°39 28°23 6°31 14°12 14°18 1° 2
S 10 5 1331 17°33'37 10c42 5°21 16°42 13° 2 0°48 26°35 0°D39 28°24 6°33 14° 9 14°R18 1° 4

D11 5 1728 18°34'33 23° 1 4°42 17°56 13°26 0°45 26°40 0°39 28°25 6°35 14° 5 14°18 1° 6
S 12 5 2124 19°35'31 5d32 4°14 19°10 13°48 0°42 26°45 0°39 28°26 6°37 14° 2 14°18 1° 7
T 13 5 2521 20°36'30 18°15 3°57 20°24 14°11 0°39 26°51 0°39 28°27 6°39 13°59 14°17 1° 9
Q14 5 2917 21°37'29 1e12 3°D51 21°39 14°33 0°37 26°56 0°39 28°28 6°41 13°56 14°16 1°11
Q15 5 3314 22°38'30 14°22 3°56 22°53 14°55 0°34 27° 1 0°39 28°29 6°43 13°53 14°15 1°13
S 16 5 3711 23°39'31 27°46 4° 9 24° 7 15°17 0°32 27° 6 0°39 28°30 6°45 13°50 14°14 1°15
S 17 5 41 7 24°40'34 11f24 4°32 25°21 15°38 0°30 27°11 0°40 28°32 6°47 13°46 14°13 1°17

D18 5 45 4 25°41'37 25°16 5° 2 26°35 15°59 0°28 27°16 0°40 28°33 6°49 13°43 14°D13 1°19
S 19 5 49 0 26°42'41 9g22 5°39 27°49 16°19 0°27 27°21 0°40 28°34 6°52 13°40 14°13 1°22
T 20 5 5257 27°43'46 23°40 6°22 29° 3 16°39 0°26 27°26 0°41 28°35 6°54 13°37 14°14 1°24
Q21 5 5653 28°44'52 8h 7 7°11 0k17 16°59 0°24 27°31 0°41 28°37 6°56 13°34 14°15 1°26
Q22 6 050 29°45'59 22°41 8° 5 1°31 17°18 0°23 27°35 0°42 28°38 6°58 13°31 14°16 1°28
S 23 6 446 0j47'07 7i15 9° 3 2°45 17°37 0°23 27°40 0°43 28°40 7° 0 13°27 14°R17 1°31
S 24 6 843 1°48'15 21°45 10° 4 3°59 17°56 0°22 27°44 0°43 28°41 7° 2 13°24 14°17 1°33

D25 6 1240 2°49'24 6j 4 11° 9 5°13 18°14 0°22 27°49 0°44 28°42 7° 4 13°21 14°16 1°36
S 26 6 1636 3°50'33 20° 7 12°17 6°27 18°31 0°D22 27°53 0°45 28°44 7° 7 13°18 14°14 1°38
T 27 6 2033 4°51'43 3k50 13°28 7°41 18°48 0°22 27°57 0°46 28°45 7° 9 13°15 14°11 1°41
Q28 6 2429 5°52'52 17°10 14°41 8°54 19° 5 0°22 28° 2 0°47 28°47 7°11 13°11 14° 8 1°43
Q29 6 2826 6°54'02 0l 8 15°56 10° 8 19°21 0°23 28° 6 0°48 28°49 7°13 13° 8 14° 4 1°46
S 30 6 3222 7°55'11 12°44 17°12 11°22 19°37 0°24 28°10 0°48 28°50 7°15 13° 5 14° 1 1°49
S 31 6 3619 8j56'21 25l 3 18i30 12k36 19f52 0b25 28g14 0a50 28k52 7j17 13i 2 13i59 1l51
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TERMOS E SÍMBOLOS ASTROLÓGICOS
O texto não usa termos especiais e pode ser lido sem que seja necessário co-
nhecimento prévio de astrologia. Apenas as tabelas e gráficos contêm os símbolos
astrológicos dos planetas, signos e aspectos, que são explicados na página 4 do seu
Horóscopo Pessoal, junto com os dados de seu mapa astral natal.

DURAÇÃO DOS TRÂNSITOS
Um trânsito rápido passa despercebido na maioria das vezes. Por essa razão não se
surpreenda se algumas vezes a interpretação de um dia ou outro não parece estar
de acordo. Procure sempre estar atento aos trânsitos de longa duração. Para isso,
verifique no calendário as indicações dos trânsitos inter-relacionados. As datas de
ocorrência dessas influências podem ser examinadas na tabela da página 5.

SELEÇÃO DE TRÂNSITO
No Horóscopo Pessoal são examinados os trânsitos do Sol, Lua, Mercúrio, Vênus,
Marte,  Júpiter,  Saturno,  Urano,  Netuno,  Plutão  e  Quíron.  São  considerados
também os aspectos(ângulos de 0°, 60°, 90°, 120° e 180°) e a posição dos planetas,
do Ascendente e do Meio-do-Céu no seu mapa astral. A passagem do Sol, Lua,
Mercúrio, Vênus e Marte pelas casas astrológicas de seu mapa também são levadas
em conta para se elaborar esta interpretação.

Na maioria dos dias ocorrerão vários trânsitos, somente o mais importante será
interpretado. Tomou-se o cuidado de evitar textos repetitivos neste Horóscopo, por
isso, se algum trânsito já tiver sido interpretado em páginas anteriores, uma outra
influência será selecionada. Para ver o texto do trânsito recorrente verifique na
lista o dia em que ele ocorreu anteriormente e volte até lá para ler a interpretação
do mesmo.
Os trânsitos mais importantes estão marcados com ***, ** ou * junto ao título

Os trânsitos da Lua duram cerca de 12 horas e, frequentemente, são percebidos
apenas  como  mudanças  de  humor.  Somente  se  não  houver  outros  aspectos
importantes nesse dia é que os trânsitos lunares serão interpretados. Todavia, eles
podem ser muito importantes se estiverem relacionados com eclipses (->).

Muitos trânsitos duram mais que um dia, às vezes chegam a semanas ou meses.
Alguns trânsitos dos planetas lentos podem durar até dois anos. Nesses casos, não
é muito significativo considerar tais trânsitos para um único dia. Por essa razão, os
trânsitos de longa duração são interpretados em um determinado dia, somente se
não houver outras influências importantes concomitantes. Esses trânsitos de
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longa duração podem ser reconhecidos pelo fato de não apresentarem a hora de sua
ocorrência. A data em que está ativo poder ser vista no gráfico de barra. O índice
de trânsitos lista essas influências várias vezes para o dias nos quais eles são inter-
pretados (sublinhados) e também para os dias em que se tornam exatos. Um trân-
sito pode ser interpretado um dia antes ou depois de sua ocorrência, caso se torne
exato durante as primeiras horas da manhã ou no final da noite.

TRÂNSITOS DOS PLANETAS RÁPIDOS
Na maioria das vezes você verá que o tópico do dia é representado por um trânsito
de  planetas  rápidos.  Mas  afinal,  quanto  é  importante  um  trânsito  desse  tipo?
Normalmente, ele dura apenas metade de um dia. Apenas se Mercúrio, Vênus ou
Marte estiverem em movimento retrógrado ou se o trânsito ocorrer em uma das
casas astrológicas de seu mapa astral é que essa influência irá ser considerada
relevante durante várias semanas.

As influências de longa duração que ocorrerão em sua vida são indicadas pelos
trânsitos dos planetas lentos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão cujos efeitos
podem ser notados durante muitos meses e até mesmo anos. Todavia, da mesma
forma que é maçante ler sempre as mesmas coisas no jornal ou ver as mesmas
notícias na TV, seria desaconselhável concentrar as interpretações apenas sobre os
trânsitos de longa duração. Os assuntos relacionados com nossas rotinas são tão
importantes para o planejamento diário, como as influências de longo prazo são
importantes para o planejamento da vida como um todo.

Esta é a diferença básica entre os TRÂNSITOS ANUAIS e o HORÓSCOPO
PESSOAL DIÁRIO. Ambas interpretações são baseadas nos trânsitos conforme
texto de Robert Hand, entretanto, o relatório anual concentra-se nas influências de
longo prazo, enquanto o relatório diário assume cada dia como um "período" de
tempo em si. Assim como uma revista e um jornal se complementam em vez de
competirem, os TRÂNSITOS ANUAIS e o HORÓSCOPO PESSOAL DIÁRIO
têm cada um seu valor inerente.

AS FASES DA LUA
Estritamente falando, a lua cheia e a lua nova não são trânsitos pessoais, en-
tretanto, elas podem ser muito importantes se estiverem em conexão com influ-
ências astrológicas de curta e média duração. Os fatores que devem ser considera-
dos são as casas e os signos do zodíaco, nos quais a Lua transita durante estas
fases, assim como os aspectos que a Lua e o Sol formam no mapa astral simulta-
neamente.
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Assim, nos dias de lua cheia e lua nova é dada não só a hora exata em que ocorre
esse evento, como também é fornecida a posição desse astro no signo zodiacal.
Para saber quais os aspectos existentes entre a lua cheia ou lua nova em relação ao
seu mapa natal, verifique a lista fornecida nas respectivas páginas do Horóscopo
Diário Pessoal. Todos os aspectos formados pela lua no período entre 15 horas
antes e 15 horas depois da fase cheia e nova, devem ser examinados. A casa as-
trológica de seu mapa astral na qual ocorre a lua cheia ou lua nova pode ser
identificada retornando-se um ou dois dias no calendário até encontrar a data que
esse luminar mudou de setor. A lua cheia ou a lua nova não tem em si grande in-
fluência astrológica, mas pode ter efeito catalítico, reforçando outros aspectos
planetários que estão ativos sobre seu mapa natal. A lua nova indica um novo
começo, enquanto a lua cheia assinala o lado mais proeminente de uma determina-
da situação. O efeito catalisador exercido pela lua cheia ou lua nova dura normal-
mente até próxima mudança de fase, isto é, cerca de 14 dias.

O SIGNIFICADO DOS ECLIPSES
Em média, a cada ano ocorrem dois eclipses lunares na lua cheia e dois eclipses
solares na lua nova. Os eclipses lunares podem ser observados de qualquer parte da
terra, desde que a lua esteja acima do horizonte. Já os eclipses solares somente são
visíveis em áreas específicas bem delimitadas. Astrologicamente, os eclipses são
importantes, sejam visíveis ou não. Eles amplificam o poder catalisador da lua
cheia ou lua nova, fazendo esse efeito durar vários meses. A casa astrológica de
seu mapa natal onde ocorre o eclipse é afetada, assim como, todos os planetas que
estiverem dentro de uma orbe de 10° ou formem aspectos com os astros eclipsa-
dos. Facilmente você poderá deduzir quais são esses aspectos e planetas analisando
os trânsitos da lua, antes e depois do eclipse. Os textos dessas influências poderão
dar-lhe um bom entendimento sobre a ação do eclipse. Use a lista de aspectos em
cada página do seu Horóscopo Diário Pessoal para localizar esses textos.

INGRESSO DO SOL NOS SIGNOS DO ZODÍACO
Entre os dias 18 e 23 de cada mês o sol ingressa em um novo signo do zodíaco.
Esse fato está assinalado na lista de trânsitos do respectivo dia. O primeiro dia dos
signos  cardeais  (Áries,  Câncer,  Libra  e  Capricórnio)  define  o  início  de  cada
estação - inverno, outono, verão e primavera respectivamente no hemisfério sul. O
ingresso do sol em um novo signo aumenta as energias e sua velocidade de ação
para o desenvolvimento da consciência nas áreas influenciadas por aquele signo.
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Esclarecimentos      iv

INGRESSO DA LUA NOS SIGNOS ZODIACAIS
A cada dois ou três dias, a Lua deixa um signo zodiacal para entrar em outro. Esses
ingressos  são  relacionados,  juntamente  com  os  trânsitos,  na  parte  inferior  da
página. De modo geral, a Lua representa a atmosfera emocional, o espírito das
pessoas ou da sociedade. Com seu ingresso em um signo, esse espírito muda
conforme as características desse signo, porém seu efeito é bastante fugaz.
Com o ingresso da Lua em um signo, a fase "vazia de curso" desse astro chega ao
fim, marcando o fim do período de reflexão e descanso da "Lua vazia de curso"
(consulte as explicações sobre a "Lua vazia de curso"). Agora algo novo pode
começar. O estilo desse novo começo é influenciado pelo signo zodiacal em que a
Lua ingressa.

LUA VAZIA DE CURSO
Quando a Lua entra no último aspecto com um planeta antes de entrar no signo zo-
diacal seguinte, começa a fase a que chamamos "vazia de curso". Os aspectos
usados para o cálculo da Lua vazia de curso são: conjunção, oposição, quadratura,
trígono e sextil. Os aspectos formados com os Nodos da Lua, Lilith e Quíron são
ignorados. Essa fase termina com o ingresso da Lua no signo zodiacal seguinte.
O conceito da Lua vazia de curso foi originalmente introduzido pelo astrólogo
William Lilly no século XVII. Ele afirmava que o período em que a Lua ficava
vazia de curso era adverso a atividades e decisões importantes. Entretanto, Lilly
presumia que esses períodos fossem favoráveis quando a Lua estivesse em Touro,
Câncer, Sagitário ou Peixes, ou seja, em algum dos signos em que os benéficos
planetas Júpiter e Vênus têm regência ou exaltação.
A duração da Lua vazia de curso pode variar bastante. Ela tanto pode ser muito
breve - às vezes, dura apenas segundos - como chegar até dois dias. É possível in-
clusive que a Lua cruze um signo inteiro sem formar um só aspecto com um
planeta. Nesse caso, a fase "vazia de curso" recomeça quando a Lua entra no signo,
ou melhor, dá prosseguimento à fase vazia de curso do signo anterior. Essa fase
termina, mais uma vez, com o ingresso da Lua no signo seguinte.
Caso veja no Horóscopo Diário que a Lua está vazia de curso e queira saber
quando essa fase termina, basta procurar o próximo ingresso da Lua, que poderá
ocorrer no mesmo dia ou em um dos dias seguintes.
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Esclarecimentos      v

LUA NA MESMA FASE QUE NO MAPA ASTRAL
Os símbolos da Lua e o ângulo na lista de aspectos indicam o momento exato em
que o Sol e a Lua se encontram no mesmo ângulo em que estavam no instante em
que  você  nasceu.  Essa  fase  da  Lua  se  repete  a  cada  mês.  Alguns  astrólogos
consideram esse dia especialmente fértil e favorável à concepção. No Horóscopo
Diário das mulheres, esses símbolos aparecem no alto da página, logo abaixo da
data.

HORÁRIOS DE OCORRÊNCIA
Na maioria das vezes, os trânsitos referem-se às emoções e potenciais, em vez de
indicarem fatos concretos. Por isso, seus efeitos não ocorrem sempre no tempo
exato calculado. Se você analisar seus trânsitos durante um longo período, se sur-
preenderá várias vezes ao ver que muitas coisas acontecem em sincronia com essas
influências planetárias. Isso se aplica tanto aos efeitos futuros como aos passados.

Para facilitar essa análise, são fornecidas a hora exata de todos os trânsitos. Os
cálculos desses momentos levam em conta a diferença de horário do local onde
você mora assim como os horários de verão. No final da página 4 está impresso o
nome da cidade cuja hora legal foi utilizada para fazer os cálculos.

EFEMÉRIDES
As  efemérides,  isto  é,  posições  planetárias,  fornecidas  no  apêndice,  foram
calculadas para a zero hora do Tempo Universal (anteriormente conhecido como
Greenwich Mean Time. Essa tabela permite aos astrólogos acompanhar diaria-
mente  o  movimento  dos  planetas  através  do  zodíaco.  Utilizando-a  você  pode
verificar  a  ocorrência  de  outros  trânsitos  não  listados  pelo  computador.  As
efemérides também são necessárias para se saber se um planeta está em movimen-
to  retrógrado  ou  direto.  Os  períodos  em  que  Mercúrio  está  retrógrado  são
considerados  difíceis  para  a  comunicação  e  desaconselháveis  para  viagens.  O
início e final dos horários de verão constam ao lado do símbolo do aspecto, na
forma de algarismos sublinhadas representando dia e mês.

TEXTO DO HORÓSCOPO DIÁRIO PESSOAL
O texto dessa interpretação originou-se do livro "Planetas em Trânsito" de Robert
Hand. Uma equipe da Astrodienst escreveu alguns trechos adicionais que não
constam desse livro.
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Formulário para renovação
Estou solicitando enviar-me imediatamente
o Horóscopo Diário para 12 meses

para  Tenzin Gyatso 
Sexo: masculino, nascido/a em 6 de julho 1935 às 04.38  
em Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA  
Data para início do horóscopo: 1º de janeiro 2012 

Endereço para remessa:

Nome:

Rua:

País, Cep, Cidade-Estado:

Telefone (durante o expediente):

Número original do pedido  as.6212.502-20i1

Por favor envie este pedido para:

Astrodienst AG,   Dammstr. 23,   CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. +41-44-392 18 18,  Fax 391 75 74

Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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