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Horóscopo de Previsões janeiro 2023 para dezembro 2023
para Adele Adkins (Feminino)

nascido a 5 maio 1988 Hora loc.:  8:19
em Tottenham, ENG (UK) U.T.:  7:19
0w04, 51n35 T. sid.: 22:12:16

Posições planetárias
Planeta Signo Graus Movimento

A Sol Touro 15b00'42 na casa 11 direto
B Lua Sagitário 26i13'36 na casa 6 direto
C Mercúrio Gêmeos 0c53'31 na casa 12 direto
D Vênus Gêmeos 25c21'03 na casa 12 direto
E Marte Aquário 18k56'28 na casa 9 direto
F Júpiter Touro 13b14'13 na casa 11 direto
G Saturno Capricórnio 2j04'59 na casa 6 retrógrado
H Urano Capricórnio 0j39'52 na casa 6 retrógrado
I Netuno Capricórnio 10j02'37 na casa 7 retrógrado
J Plutão Escorpião 11h05'01 na casa 5 retrógrado
L Nódulo Verd. Peixes 21l37'26 na casa 10 retrógrado

Posições da Casas (Placidus)
Ascendente Câncer 5d31 Descendente Capricórnio 5j31
2ª Casa Câncer 21d27 8ª Casa Capricórnio 21j27
3ª Casa Leão 8e44 9ª Casa Aquário 8k44
Fundo do Céu Virgem 1f01 Meio do Céu Peixes 1l01
5ª Casa Libra 4g05 11ª Casa Áries 4a05
6ª Casa Escorpião 21h51 12ª Casa Touro 21b51

Trânsitos
Urano conjunção Sol, até 15 mar. 2023

Neptuno quadratura Vênus, desde 24 abr. 2022

Saturno trígono Vênus, até 5 fev. 2023

Júpiter quadratura Urano, até 5 jan. 2023

Júpiter sextil Mercúrio, até 6 jan. 2023

Júpiter quadratura Saturno, até 15 jan. 2023

Saturno sextil Lua, até 12 fev. 2023

Neptuno quadratura Lua, desde 31 maio 2022

Júpiter quadratura Ascendente, até 3 fev. 2023

Urano quadratura Marte, desde 6 jul. 2022

Júpiter quadratura Neptuno, 16 fev.- 25 fev.

Saturno sextil Urano, 5 mar.- 11 dez.

Saturno quadratura Mercúrio, 7 mar.- 15 dez.

Saturno conjunção Meio do Céu, 8 mar.- 17 dez.

Saturno sextil Saturno, 17 mar.- 30 dez.

Plutão trígono Mercúrio, desde 18 mar. 2023

Júpiter sextil Marte, 27 mar.- 4 abr.

Saturno trígono Ascendente, desde 20 abr. 2023

Júpiter sextil Vênus, 23 abr.- 1º maio

Júpiter trígono Lua, 26 abr.- 5 maio

Júpiter trígono Urano, 15 maio- 24 maio

Júpiter sextil Meio do Céu, 17 maio- 26 maio

Júpiter trígono Saturno, 21 maio- 31 maio

Júpiter sextil Ascendente, desde 6 jun. 2023

Júpiter trígono Neptuno, desde 30 jun. 2023

Júpiter oposição Plutão, desde 6 jul. 2023

Júpiter conjunção Júpiter, desde 20 jul. 2023

Júpiter conjunção Sol, desde 4 ago. 2023
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Horóscopo de Previsões para Adele Adkins
janeiro 2023 to dezembro 2023

Introdução

Seu Horóscopo de Previsões analisa o significado dos trânsitos de cada planeta
lento em relação a seu mapa astral pessoal. Este novo horóscopo lhe propicia uma
profunda compreensão da maneira como os trânsitos podem instaurar novos padrões,
novas experiências e novas oportunidades de autoconhecimento e crescimento pessoal.

Os trânsitos infundem energia a todos os aspectos de sua personalidade. Você pode
utilizá-los para cultivar a percepção, cumprir seu potencial e assumir maior responsabi-
lidade por sua própria vida.

O Horóscopo de Previsões constitui uma ferramenta confiável e fundamental para
a realização de previsões astrológicas. Ele cobre os trânsitos dos planetas mais lentos
(de  Júpiter  a  Plutão).  Como  indicam  estágios  de  crescimento  pessoal  e  tendências
psicológicas de longo prazo, esses trânsitos são os que duram mais tempo.

Seu Horóscopo de Previsões lhe mostrará em que os trânsitos afetam seu senso de
tempo e de oportunidade, ou seja, os momentos em que você deve tomar certas inicia-
tivas. Ele lhe permitirá ver a forma como os trânsitos podem ajudá-lo em questões
importantes  como  o  casamento,  a  criação  dos  filhos,  as  decisões  profissionais,  os
relacionamentos pessoais e muito mais.

Este horóscopo inclui todos os trânsitos significativos dos planetas lentos que ocorrem no
período abarcado pela análise, explicando o significado de cada um e listando em
cada página os planetas e as relações transitórias. Como os planetas mais externos do
sistema solar movem-se lentamente pelo seu mapa astral pessoal, haverá meses nos
quais seu Horóscopo de Previsões não apresentará nenhum trânsito e meses nos
quais haverá predomínio dos planetas transitórios.

Seu Horóscopo de Previsões mapeia os trânsitos dos planetas mais externos - de
Júpiter a Plutão - em relação às posições e ângulos planetários presentes em seu mapa
astral. Os planetas movem-se continuamente em suas órbitas em torno do Sol e, ao
fazer isso, periodicamente estabelecem ângulos - conhecidos como "aspectos" - em
relação a seus planetas natais.

Quando o movimento de um planeta externo forma um aspecto no raio de até um grau
em relação a um de seus planetas ou ângulos natais, o Horóscopo de Previsões
interpreta a significação do trânsito e fornecem o período no qual ele estará em vigor.
Esse é o momento de "pico", quando a influência do trânsito se fará sentir mais. Porém é
provável que você note alguns de seus efeitos antes e depois das datas listadas no
Horóscopo de Previsões.
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Não se devem confundir os aspectos que se formam entre os planetas em trânsito e os
planetas natais com os aspectos formados entre dois planetas natais. Por exemplo, você
pode ter um aspecto natal entre Vênus e Saturno, mas seu Horóscopo de Previsões
lista  um  aspecto  transitório  de  Saturno  diante  de  Vênus  natal.  Os  aspectos  natais
permanecem em vigor por toda a sua vida, ao passo que os aspectos transitórios
ocorrem em épocas diversas ao longo da sua vida, permanecendo em vigor apenas
temporariamente. Entretanto, se você tiver um aspecto natal entre dois planetas e um
deles entrar em aspecto com o trânsito de um planeta externo, o aspecto entre os dois
planetas natais geralmente será "deflagrado". Assim, mesmo que o segundo planeta da
combinação natal não entre diretamente em aspecto com o planeta externo em trânsito,
talvez ele também entre em jogo devido ao aspecto natal. Quando muitos aspectos
natais forem deflagrados simultaneamente pelo trânsito de um planeta externo, você
provavelmente viverá muitos sentimentos e experiências - às vezes, conflitantes - ligados
aos planetas em questão.

Os planetas externos movem-se muito lentamente pelo Zodíaco. Por isso, os aspectos
criados pelos trânsitos deles em relação aos seus planetas natais podem durar meses e
até anos (os trânsitos dos planetas pessoais - do Sol a Marte - têm duração relativa-
mente breve). É por essa razão que os trânsitos dos planetas externos freqüentemente
são considerados muito intensos. Às vezes, os trânsitos de vários planetas externos cri-
am  aspectos  em  relação  a  um  só  planeta  natal,  e  esses  momentos  em  geral  são
bastante significativos. Se um determinado planeta sobressair em seu mapa astral - por
exemplo, se você tiver vários planetas natais no signo saturnino de Capricórnio ou
vários aspectos natais com Saturno -, os trânsitos desse planeta (neste caso, Saturno) se
farão sentir com especial intensidade para você. Embora inspirem mudanças, percep-
ções, sensações e/ou experiências, os trânsitos dos planetas externos não alteram
essencialmente o mapa astral nem as características básicas dos planetas ou ângulos
envolvidos. Eles simplesmente destacam uma parte do mapa astral, de maneira que
você  se  conscientize  mais  dela  por  algum  tempo.  Os  trânsitos  dos  planetas  mais
externos  oferecem  importantes  oportunidades  de  crescimento,  reflexão,  ajuste  e
revelação.

Os trânsitos podem ter efeito sobre você por períodos de mais de trinta dias. Muitos dos
trânsitos  mais  importantes  ocorrem  apenas  uma  vez  na  vida,  sendo  que  a  mesma
combinação de trânsitos dos planetas mais externos jamais se repete. Trata-se de seu
horóscopo - cada momento de sua vida é único. Seu Horóscopo de Previsões o
ajuda a entender essa individualidade. Use-o de modo positivo e criativo na vida.

Seu Horóscopo de Previsões é uma análise personalizada dos acontecimentos,
sensações e experiências que você provavelmente viverá ao longo do período especifi-
cado. Lembre-se, porém, que nada disso está "predestinado" e que seu livre-arbítrio,
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nível de desenvolvimento, situação socioeconômica, idade e capacidade, entre outros
fatores, também influem na forma como os trânsitos afetam sua vida.

É possível que em alguns meses nenhum trânsito seja listado. E que, em outros, você te-
nha vários. Também não é raro um trânsito se repetir duas, três ou mais vezes, permane-
cendo em atividade por um ano ou mais. Isso é porque os planetas mais externos
movem-se muito lentamente, e seus trânsitos continuam a afetar seu mapa astral por um
bom tempo. Quando isso ocorre, implica uma época importante, na qual você prova-
velmente terá mudanças, revelações e/ou experiências muito significativas na vida.

Nem todas as experiências que poderiam acontecer vão acontecer para todo mundo.
Cada planeta e cada casa do mapa astrológico estão associados a certas áreas da
vida. Por exemplo, Vênus está relacionado à arte, à beleza, às mulheres, ao amor, ao
dinheiro e a todos os tipos de relacionamento; a casa 5 está relacionada aos roman-
ces, à criatividade e à diversão. Portanto, o trânsito de Vênus pela casa 5 pode re-
presentar para uma pessoa um caso de amor e para outra, um período artisticamente
criativo. Algumas pessoas podem viver ambas as coisas. E outras - que não tiverem in-
clinação artística nem disponibilidade para um romance - poderão não viver nenhuma
das duas experiências, mesmo que a energia esteja disponível e possa ser aproveitada,
se elas quiserem. Seu Horóscopo de Previsões relaciona alguns dos efeitos mais
habituais dos trânsitos planetários.

Este horóscopo, intitulado 'Horóscopo de Previsões', também é disponível com o título
de 'Astrotext Previsão'. À exceção do título, os dois horóscopos são idênticos.

Este relatório foi gerado para 12 meses a contar de janeiro 2023, com base nos
seguintes dados de nascimento: Feminino, nascida em 5 maio 1988 às 8:19 horas em
Tottenham, England.

Seu signo solar é Touro. Esse é o signo em que o Sol se encontra em seu mapa astral.
Seu Ascendente está em Câncer, e sua Lua está em Sagitário.

Urano conjunção Sol: Novos padrões

Início de julho 2021 até meados de março 2023: Em muitos aspectos, este é um trânsito
extremamente  significativo.  Ele  representa  uma  época  em  que  você  buscará  novas
formas de expressão individual, tornando-se mais livre que nunca.
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Este será um dos períodos mais revolucionários de sua vida. Em seu lado mais produti-
vo, este trânsito poderá livrá-la de limitações que vêm tornando sua vida menos frutífera
e pouco significativa, sejam elas impostas por você mesma ou por terceiros. Assim, sua
vida poderá tornar-se mais plena. Porém, em seu pior aspecto, este trânsito pode re-
presentar uma época caótica e violentamente instável, em que os fatos se sucedem de
modo imprevisível e pernicioso.

Independente de sua opinião pessoal acerca de mudanças de vida, você será obriga-
da a romper com velhos padrões e adotar outros diferentes. Esse processo dependerá
muito de sua postura diante da rotina e de sua resistência a mudanças.

Você  sentirá  atração  por  tudo  que  for  novo  e  estimulante,  assim  como  por  novas
técnicas  que  lhe  permitam  desenvolver-se  profissional  e  pessoalmente.  Talvez  se
interesse mais por ciência e tecnologia. Os mais jovens viverão este trânsito como um
período de rebeldia, principalmente contra pessoas investidas de autoridade - pais,
chefes,  representantes  do  governo.  Você  não  terá  muita  paciência  com  restrições
agora.

Contudo, o trânsito não precisa ser necessariamente destrutivo. Ele é um apelo para que
analise sua vida e determine o que deve ser feito para evitar que ela se torne demasia-
do rígida. Para sentir-se mais livre e mais você mesma, simplesmente faça grandes
mudanças em algumas áreas de sua vida.

Neptuno quadratura Vênus: Atitudes irrealistas

Final de abril 2022 até meados de fevereiro 2024: Durante este trânsito poderão surgir
problemas devido a atitudes irrealistas nos relacionamentos pessoais. É possível que
você venha a sofrer decepções que repercutam bastante na vida doméstica. O fato é
que neste período você tenderá a evitar a verdade não só nos relacionamentos quanto
em relação a si mesma. A relutância em aceitar a realidade a coloca sob risco de uma
séria desilusão, que poderá debilitar tanto sua autoconfiança quanto seus relaciona-
mentos. Este trânsito porá à prova sua noção da realidade nos relacionamentos e sua
capacidade de aceitar as pessoas como são.

Há possibilidade de iniciar um romance que a deixe com a cabeça nas nuvens. Você
não ficará tão encantada pela pessoa em si, mas por algo que tem dentro de si mesma
e que projetará nela. Quando afinal a verdade se impuser, talvez lhe seja difícil aceitá-
la, mesmo que ela não desabone em nada o objeto da sua paixão.

Algo a que deve ficar particularmente atenta durante este trânsito é uma atração por
alguém  inatingível.  Essa  atração  pode  conduzi-la  a  uma  situação  desfavorável.  A
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pessoa amada lhe parecerá um sonho irrealizável, excessivamente acima de você para
poder ser atingido. Mas você precisa admitir o fato de que seu verdadeiro objetivo
nesse caso é evitar qualquer encontro. Se levar a coisa na esportiva, provavelmente
não fará mal a ninguém, nem a si própria. Porém, se levar seu "sofrimento" a sério, a
resultante sensação de derrota poderá fazer-lhe muito mal. Além disso, será difícil
achar alguém que aguente seu papel de mártir do amor.

Os relacionamentos desse tipo, nascem em geral de uma sensação de incompetência
ou inadequação. Evitando enfrentar as pessoas, você também evita enfrentar-se a si
mesma, num confronto em que teme sair perdendo. Apesar disso, o que você precisa é
de um verdadeiro confronto. Se insistir nesse tipo de relacionamento após passado o
trânsito, terá de enfrentar não só o parceiro como também você mesma enquanto
indivíduo. Independente do resultado desse processo, ele pode representar justamente
a parte mais preciosa do relacionamento.

Saturno trígono Vênus: Relacionamentos em prova

Início de maio 2022 até início de fevereiro 2023: Este será um excelente período para
promover uma verdadeira estabilidade em seus relacionamentos. Suas necessidades
individuais não estarão em choque com as exigências das relações em si, permitindo-
lhe baseá-las numa compreensão realista de quem você é e do que os outros precisam
de você. Sua visão será clara, e não é provável que se deixe levar por ilusões românti-
cas. De fato, se for uma pessoa inclinada ao romantismo, talvez seus relacionamentos
lhe  pareçam  demasiado  práticos  e  monótonos  agora.  Entretanto,  você  pode  tirar
proveito desse tipo de experiência. Um relacionamento deve ser um encontro entre dois
indivíduos que permita a ambos definir-se e compreender-se mais claramente.

Há alguns anos, muitos relacionamentos que lhe eram inadequados podem ter sido
rompidos.  Esse  processo  talvez  tenha  sido  bastante  doloroso,  mas  era  necessário
naquele  momento.  Agora,  contudo,  os  únicos  relacionamentos  que  restaram  são
aqueles que têm real valor para sua vida. Você deveria analisá-los para aperfeiçoar
sua compreensão de si mesma e da forma como se relaciona com as pessoas. Este será
um período de relacionamentos propícios ao crescimento, que ampliarão sua percep-
ção. Por isso, talvez estabeleça um relacionamento em que haja uma grande diferença
de idade entre você e o parceiro. O que for "mais velho e mais sábio" de vocês dois
poderá agir como guia, expondo o outro a uma visão mais ampla e realista do mundo.

Além  disso,  este  trânsito  favorece  a  maioria  dos  relacionamentos  profissionais  e
comerciais,  pois  agora  você  terá  condições  de  negociar  com  base  em  suas  reais
necessidades e autocompreensão, sem deixar, ao mesmo tempo, de levar em conside-
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ração as necessidades dos outros. E, já que compreenderá a necessidade de realismo
nos relacionamentos, tudo que decidir agora acabará trazendo benefícios mútuos.

Este trânsito não estimula nem impede a criatividade, mas efetivamente infunde-lhe mai-
or disciplina e rigor. Pode ser que se sinta atraída por técnicas complicadas e exatas ou
que se envolva em formas artesanais mais minuciosas. Qualquer coisa que faça agora
provavelmente será prática e útil.

Júpiter quadratura Urano: Sugestionabilidade negativa

Um trânsito que se aproxima do final, desde início de maio 2022, permanece até início
de janeiro 2023: Os efeitos deste trânsito variam consideravelmente. Por um lado, pode
representar um revés ou oportunidade de sorte, surgido do nada, uma inesperada
chance que mude significativamente a sua vida. Mas, por outro, pode indicar tamanha
inquietude e impaciência que, em seu esforço de libertar-se, signifiquem uma grande
perturbação em sua vida.

Independente das circunstâncias, é provável que você, com ou sem razão, veja na
mudança a única maneira de ir em frente e, até certo ponto, é isso mesmo. Mas o pro-
blema aqui é que você talvez queira a mudança pela mudança, sem avaliar qual a que
seria melhor. Existe uma tendência à sugestionabilidade negativa, isto é, remar cega-
mente contra a maré.

Seja como for, a liberdade lhe será importante agora, levando-a a esforçar-se para
obtê-la em qualquer que seja a área. Isso poderá perturbar seus relacionamentos, pois
você provavelmente reagirá de modo hostil a tudo que a mantenha "na linha". Além
disso, este trânsito pode indicar uma época de constantes mudanças, impedindo-a de
prever o que irá fazer a cada dia.

Mas as oportunidades surgirão, se conseguir conservar um pouco de comedimento sem
se colocar numa camisa-de-força que a obrigue a ficar imóvel quando se apresentar
uma oportunidade. Na verdade, você precisa de liberdade em algum setor agora e
provavelmente terá o que quer e na quantidade que precisa se não se precipitar nem
agir  impulsivamente,  o  que  arruinaria  suas  chances  de  mudar  criativamente.  Caso
consiga manter a cabeça fria, de repente perceberá alguma oportunidade de ir em
frente ou de libertar-se das presentes restrições. Um pouco de paciência é tudo que
precisa.
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Júpiter sextil Mercúrio: Boa visão geral

Um trânsito que se aproxima do final, desde início de maio 2022, permanece até início
de janeiro 2023: O momento favorece os planos e as decisões. Seu poder de percep-
ção  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 contra-
tuais, 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 esclarecer 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 ideias e pelas artes literárias durante este trânsito.

Júpiter quadratura Saturno: Algo está errado

Meados de maio 2022 até meados de janeiro 2023: Durante este trânsito você fará
diversos ajustes em sua vida, afastando-se das pessoas ou circunstâncias que não lhe
vêm trazendo nenhum bem. Você irá alterar todos os padrões de comportamento ou
moralidade que considera inadequados, além de realinhar melhor sua concepção de
dever e responsabilidade, tornando-a mais de acordo com a realidade. Nesse proces-
so, talvez viva uma certa tensão e se sinta um pouco desorientada, sem saber se vai em
frente ou retrocede, se expande ou restringe.

Talvez o melhor seja agir por conta própria, pois os conselhos serão de pouca valia, a
menos que os selecione com muito cuidado. A questão aqui é crescer e avançar em
certas áreas e, ao mesmo tempo, retroceder em outras. Você não terá condições de
levar tudo adiante, por mais que assim prefira. Infelizmente, não há como lhe dizer de
antemão quais as áreas que serão afetadas por este trânsito.
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Este período muitas vezes se faz acompanhar de inquietude e incerteza. Você saberá
claramente que algo está errado, mas não saberá o quê. A melhor reação é não se
apressar.  Geralmente  se  pode  tomar  uma  decisão  mais  fundamentada  em  fatos,
portanto não se precipite.

Nos negócios e questões profissionais, o momento é crítico, embora não necessaria-
mente  mau.  Isso  simplesmente  significa  que  tudo  que  fizer  agora  terá  efeitos  mais
importantes no futuro que as ações costumeiras. Por isso, você deve ter paciência para
encontrar a melhor solução para qualquer problema nesta área também. É possível que
mude de emprego ao longo deste trânsito por receber uma proposta que lhe dê mais
oportunidades de crescer. Nesse caso, aceite-a porque tais mudanças costumam ser
benéficas sob esta influência. No geral, você deve aproveitar qualquer oportunidade
que  lhe  permita  ampliar  seu  raio  de  ação  e  libertar-se  das  limitações  que  a  vêm
atingindo. A questão está em fazê-lo de um modo não destrutivo.

Saturno sextil Lua: Questões familiares

Final de maio 2022 até meados de fevereiro 2023: Este trânsito lhe dará senso de dis-
ciplina  e  autocontrole,  o  que  lhe  permitirá  lidar  mais  facilmente  com  as  questões
emocionalmente  complicadas  de  sua  vida  que  normalmente  procura  evitar.  No
momento terá condições de lidar com dificuldades de relacionamento que não pôde
superar no passado com o devido distanciamento e objetividade. Você poderá refletir
sobre  seus  sentimentos  e  analisá-los  sem  deixar  que  a  controlem.  Faça  quaisquer
mudanças que julgar necessárias em sua vida pessoal com a certeza de estar enxer-
gando a verdade com toda clareza.

Este trânsito lhe permitirá usar o passado construtivamente, incorporando suas melhores
lições a sua vida atual. Tudo que fizer no momento deve ter uma forte relação com sua
vida passada. A hora não é indicada para romper radicalmente com a tradição.

Um dos efeitos deste trânsito é a importância que passam a ter as questões familiares,
principalmente as que disserem respeito a um de seus pais ou mesmo a ambos. Mais
uma vez, o autocontrole concedido por este trânsito garantirá que sua interação com a
família seja construtiva. Você será capaz de controlar suas atitudes inconscientes mais
que de hábito, principalmente no que se refere aos parentes e às pessoas mais queri-
das.

Entretanto, juntamente com tudo isso haverá uma necessidade de estar consciente do
que faz, o que é algo relativamente fácil durante este trânsito. Porém, se adotar uma
atitude passiva, deixando que as coisas simplesmente lhe aconteçam sem tomar ne-
nhuma iniciativa própria, os antigos padrões presentes em sua vida se reinstalarão e
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pouco será o progresso. Este trânsito representa uma oportunidade de assumir um con-
trole consciente sobre sua própria vida. Nada a obrigará a isso se não o quiser, mas
estará perdendo uma excelente oportunidade.

Neptuno quadratura Lua: Evitando mal-entendidos

Final de maio 2022 até final de dezembro 2024: Sob esta influência, é possível que
tenha  de  enfrentar  alguns  sentimentos  e  estados  de  espírito  bem  estranhos.  Talvez
perceba que seus palpites agora estão dando muito certo, mas tenha cuidado: as
linguagens do consciente e do inconsciente são muito diferentes, e quem estará falando
mais alto agora é justamente o último. Você se arrisca a não saber interpretar algum
palpite e a dar-se muito mal.

Ao mesmo tempo, você estará mais sujeita a influências externas neste período. Se
houver alguém zangado ou com algum sentimento muito intenso por perto, você sentirá
todo o impacto dessa energia. Por isso, procure evitar as pessoas que estiverem sob
influência de fortes emoções negativas. Sua empatia será tamanha que você facilmente
se verá suscetível aos sentimentos delas. E evite todos aqueles que tentarem controlar
seus pensamentos com deixas e sugestões sutis. Isso provavelmente acabaria aconte-
cendo, pois os pensamentos instilados por elas lhe parecerão surgidos de sua própria
mentes.

Podem surgir outros problemas em seu lar, na vida pessoal ou nos relacionamentos
emocionais. É de suma importância usar da máxima clareza em sua comunicação com
as pessoas que a rodeiam. Os mal-entendidos são a norma deste trânsito. Você talvez
dê início agora a um romance absurdamente irrealista, mas mesmo assim cheio de
fascínio.

Sensações e emoções podem aparecer e desaparecer com a maior rapidez. Procure
não  as  levar  tão  a  sério  nem  se  deter  em  sua  contemplação,  pois  só  conseguirá
provocar  tempestades  em  copos  d'água.  Mesmo  que  se  decepcione,  evite  ficar
ruminando qualquer coisa. Suas próprias emoções negativas também têm um poder
muito destrutivo.

Procure não fazer uso de nenhum tipo de droga, a menos que absolutamente necessá-
rio e sob prescrição médica. Seu organismo estará bem mais sensível que de hábito,
podendo  desenvolver  rapidamente  alguma  dependência,  mesmo  de  drogas  que
normalmente não tenham essa propriedade.
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Júpiter quadratura Ascendente: Estado de alerta

Início de junho 2022 até início de fevereiro 2023: Este costuma ser um excelente trân-
sito 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 disposta a dar tanto quanto receber, embora às
vezes possa haver uma vontade de obter vantagens dos outros 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 absolutamente 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 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-la. 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  incidir  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-la 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 receptiva. Essa é outra área em que a arrogância pode trazer o risco de não
obter nada de valor com este trânsito.

Urano quadratura Marte: Ponderação e comedimento

Início de julho 2022 até meados de março 2024: Cuidado com a impulsividade, a
precipitação e todas as ações que tenham consequências inesperadas e resultados im-
previsíveis. É possível que sinta como se seu próprio ego estivesse em jogo de alguma
forma  e  como  se  precisasse  se  afirmar  a  todo  custo,  mesmo  que  isso  resulte  num
acidente.
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Talvez  haja  muita  tensão  pela  interferência  de  pessoas  agindo  como  se  tentassem
bloquear seu caminho. Você talvez sinta muita dificuldade em evitar as discussões e
pode acabar explodindo com todo mundo. Este trânsito representa um desafio a seu
senso de segurança e auto-afirmação. Quanto mais insegura estiver, mais provável será
que aja impulsivamente, como se quisesse provar que deve ser levada a sério. As
autoridades que cercearem sua liberdade de movimento e de expressão individual
serão os mais prováveis alvos de sua rebeldia, que poderá traduzir-se por meio de
pequenas ou grandes reações que talvez a metam em apuros. O erro não está em seu
desejo de afirmação, mas sim nas formas escolhidas para manifestá-lo, que podem não
ser eficazes ou bem-pensadas. Faça o que achar necessário, mas seja ponderada.

Muitas vezes os efeitos deste trânsito se exercem num plano inconsciente, isto é, você
pode não perceber a ocorrência de nada do que foi descrito acima. É possível que isso
acarrete explosões de energia inconsciente de alto poder de ruptura. Um dos resultados
mais prováveis estaria em acidentes apenas aparentemente não provocados por você.
Outra probabilidade seria o surgimento de alguma moléstia que exigisse uma interven-
ção cirúrgica, principalmente se você reprimir a energia criada pelo trânsito.

A única forma de enfrentar este trânsito é procurar atingir alguma segurança em termos
de quem você é e o que faz. Assim, não terá tanta necessidade de libertar-se nem de
agir irrefletida e precipitadamente. Talvez ainda se sinta obrigada a romper com a
rotina, mas não o fará de maneira tão destrutiva.

Júpiter quadratura Neptuno: Falso otimismo

Do 16 de fevereiro 2023 ao 25 de fevereiro 2023: Neste momento você se esforçará
por concretizar seus ideais e encontrar um meio de pôr em prática no mundo real a sua
visão espiritual. Contudo, pode esperar uma certa resistência a suas ideias. Entre outras
coisas, você será desafiada a demonstrar que esses ideais não são apenas abstrações
pouco práticas e irrelevantes; terá de demonstrar que sua visão se baseia mais na re-
alidade que em algum mundo impalpável - que, aliás, é onde você bem pode se encon-
trar agora. De qualquer modo, este trânsito lhe dará a oportunidade de descobrir isso.

Este trânsito significa uma grande generosidade para com os menos afortunados. Mas é
possível que não tenha muito discernimento na hora de escolher as pessoas sobre as
quais derramar a bênção de sua caridade. Existem pessoas que precisam de auxílio,
valendo a pena realmente dedicar-se a elas. Porém há outras que não o merecem, e
este trânsito normalmente dificulta que se perceba essa diferença.

Em outro plano, o trânsito pode representar uma espécie de falso otimismo, que induz
as pessoas a correr riscos tolos, principalmente quando os recursos disponíveis são
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limitados. Tenha muito cuidado em todas as transações financeiras, procurando sempre
certificar-se de que as coisas são exatamente conforme estão dizendo. Do contrário,
poderá ser ludibriada.

Este trânsito representa um teste a sua capacidade de apreensão da realidade e de pôr
em prática os seus ideais. Não há razão para presumir que não passará nesse teste,
mas procure ser cuidadosa.

Outro risco deste trânsito está nas decepções religiosas e espirituais. É possível que você
se veja às voltas com falsos messias ou mestres cuja habilidade de encantar os outros
com sua retórica supera a de ensiná-los a conduzir suas próprias vidas.

Saturno sextil Urano: Desafios ao status quo

Início de março 2023 até meados de dezembro 2023: Neste momento haverá um
equilíbrio entre o velho e o novo dentro de sua vida, entre o conservadorismo e o
desejo de experimentar. Você será capaz de viver uma nova experiência, detectar seu
potencial  e  dar-lhe  uma  forma  concreta  na  sua  vida.  Você  será  paciente  na  sua
abordagem da vida, dispondo-se a permitir que tudo tenha uma chance de provar sua
validade. Por conseguinte, a hora é excelente para aprender qualquer coisa nova e
difícil. Além disso, você estará apta a ensinar aos outros as técnicas que tiver aprendi-
do.

Talvez você tenha vontade de trabalhar com outras pessoas nos projetos em que se
envolver agora. A percepção delas a ajudará a transcender suas próprias limitações.

As mudanças que porventura tenham ocorrido em sua vida há alguns anos, agora já
estarão consolidadas. Você pode ter mudado de emprego ou residência ou então
alterado a estrutura de seus relacionamentos. Durante este trânsito, essas questões se
estabilizarão,  pois  você  perceberá  que  agora  sua  vida  é  diferente  e  talvez  mais
adequada ao que você é.

É possível que você tenha a sensação de poder abarcar tudo que de novo possa surgir
neste momento, e provavelmente será mais capaz disso agora. Será benéfico tentar
novas abordagens sem rejeitar os desafios ao status quo. Assimile-os se lhe revelarem
falhas em sua vida no momento. Dentro de alguns anos será bem mais difícil incorporar
esses desafios a sua vida, pois é possível que se veja obrigada a mudar em circun-
stâncias menos auspiciosas. A pressão interior será bem maior, sendo mais provável
que tome decisões menos cuidadosas e pouco harmoniosas.
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Saturno quadratura Mercúrio: Pontos de vista em conflito

Início de março 2023 até meados de dezembro 2023: Este poderá ser um período de
dificuldades na comunicação e de problemas advindos de um sério conflito de pontos
de vista. Durante este trânsito, suas ideias e opiniões, bem como sua forma de comuni-
car-se com as pessoas, sofrerão sérios ataques de terceiros. As discordâncias poderão
levá-la até a cortar relações com alguém ou, pelo menos, a pensar em fazê-lo. Talvez
se sinta soturna, deprimida e preocupada pelo fato das pessoas não quererem partilhar
suas opiniões. Isso a fará sentir-se solitária, podendo ainda induzi-la a esquivar-se dos
outros. Por isso, não será recomendável tomar nenhuma decisão, exceto as que forem
imprescindíveis. Com sua atual disposição de espírito, você será incapaz de basear-se
numa visão mais ampla. Além disso, a tendência ao pessimismo a levará a subestimar
as reais possibilidades de cada situação.

Ao invés de evitar os conflitos intelectuais que surgirem, tente identificar suas causas e
empenhe-se em esclarecer os problemas. De fato, haverá divergências entre você e os
outros. Suas ideias serão claras e perceptíveis o bastante para que eles se sintam até
convidados a questioná-las. Você se verá forçada a defender e justificar tudo aquilo
que pensa e em que acredita.

É possível que seu raciocínio se tenha tornado demasiado rígido ao longo dos últimos
anos. Os questionamentos que lhe forem feitos podem ajudá-la a reexaminar suas
ideias e opiniões para verificar se são amplos o bastante para abrigar sua experiência.
Caso descubra que não são, o período deverá ser de radical reconstrução mental. Se
não  conseguir  assimilar  os  questionamentos  colocados,  simplesmente  ignorando-os,
terá de enfrentar um período de reajustes e confusão mental bem mais sérios dentro de
cerca de sete anos.

Saturno conjunção Meio do Céu: Muitas oportunidades

Início de março 2023 até meados de dezembro 2023: Este é o momento em que todos
os preparativos que tiver feito pensando no futuro terão suas mais importantes conse-
quências. Este trânsito representa uma culminância em sua vida, mas também acarreta
grandes deveres e responsabilidades.

Há cerca de quatorze anos, você deu início a um novo ciclo de desenvolvimento
pessoal. Durante todo esse tempo você lançou as bases daquilo que vai ocorrer agora.

À medida em que o resultado de anos de trabalho e esforço se aproxima, é fundamen-
tal rever tudo aquilo que vem tentando atingir e como vem se comportando para tal.
Quanto mais sólidas as bases de seu sucesso, maior a sua capacidade de realização
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agora. Porém se tiver tomado atalhos ou quebrado as regras do jogo em que está
envolvida, terá problemas nas áreas correspondentes.

Sua produtividade será imensa nas áreas que tiver preparado cuidadosa e adequada-
mente. Suas oportunidades de realização no trabalho e na vida pessoal estarão no
auge. As pessoas a verão como uma líder, queira você ou não.

Se não tiver providenciado os devidos preparativos para este momento ou tentar fugir
do aumento de responsabilidade, correrá o risco de perder tudo, mesmo nas áreas em
que tiver se preparado e cumprido com suas obrigações.

Saturno sextil Saturno: Garantia limitada

Meados de março 2023 até final de dezembro 2023: Este será um período de equilí-
brio em sua vida, pois agora você já terá uma ideia bastante definida de como adminis-
trar seu próprio mundo. As coisas costumam correr de modo mais ou menos tranquilo
durante este trânsito. Entretanto, é importante observar que a época não será necessa-
riamente  de  paz  ou  alegria  especiais.  As  pessoas  se  governam  por  suas  próprias
necessidades muito mais do que imaginam, mas frequentemente essas necessidades são
inconscientes. Muitas vezes ficaríamos horrorizados se soubéssemos o que realmente
pretendemos. Tentamos nos proteger e proteger tudo aquilo que acreditamos que é
nosso, contra "ameaças" que quase sempre não são reais. Mas, apesar disso, es-
truturamos nosso universo de acordo com elas. Este trânsito garante o sucesso apenas
na padronização desse mundo próprio. Se você estiver muito triste neste momento, o
melhor a fazer é analisar o que realmente anda fazendo.

Este trânsito pode propiciar a realização de seus mais importantes objetivos conscientes
de vida. Ou pode ser uma época em que você seja levada em grande parte por "pro-
gramações" inconscientes. Provavelmente você viverá um pouco desses dois efeitos.
Contudo, a longo prazo as possibilidades positivas prevalecerão. Em relação ao lado
negativo deste trânsito, saiba que as dificuldades e insatisfação que vive agora exigem
que você olhe mais para dentro de si mesma.

Neste momento você será especialmente bem-sucedida trabalhando ao lado de outras
pessoas. Será capaz de enxergar sua individualidade e sua diferença de modo a traba-
lhar  com  espírito  de  cooperação  e  não  de  competitividade.  Pouco  importa  se  as
pessoas  com  as  quais  trabalhar  estejam  em  seu  nível  ou  lhe  sejam  superiores;  o
resultado será o mesmo.

Como não estará particularmente inclinada ao idealismo, poderá acercar-se de suas
metas com sensatez e pragmatismo. Você estará bem mais interessada em obter o que
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deseja em termos práticos e concretos. Empregue bem este tempo, pois terá a oportuni-
dade de construir uma base que a protejará no futuro.

Plutão trígono Mercúrio: Percepção profunda

Meados de março 2023 até início de dezembro 2025: Este trânsito lhe propiciará uma
grande capacidade de percepção intelectual, permitindo-lhe aprender qualquer coisa
que seja de seu interesse. Ao mesmo tempo, sua perspectiva mais profunda e sutil lhe
dará a chance de realmente compreender ideias que anteriormente havia apreendido
de forma superficial. O momento favorece o estudo, a volta à escola e a participação
em todo tipo de cursos. Porém você se sentirá mais atraída pelas áreas que lhe dêem
explicações  em  profundidade,  especialmente  a  respeito  dos  aspectos  ocultos  dos
fenômenos observáveis. Ao longo deste trânsito é possível que você conheça alguém
que venha a exercer forte influência sobre sua consciência, talvez um amigo que lhe
altere a forma de pensar ou um guru que lhe abra as portas do universo.

Mas durante este trânsito você poderá não só aprender como também ensinar. Suas
palavras terão grande poder de influência agora, devido à evidente profundidade de
sua percepção. Se tiver alguma vocação para escrever, este será um bom momento,
principalmente sobre assuntos como psicoterapia e ocultismo. Não limite sua comunica-
ção às conversas; procure valer-se de outros meios para transmitir seus ensinamentos.

Este trânsito a tornará mais interessada pelo estudo de coisas secretas e misteriosas,
como a magia e outras tradições ocultistas. É possível que se interesse também pelo
estudo do que se encontra oculto na terra, como mineração, mineralogia e geologia.
Seu desejo será compreender as forças que jazem sob a superfície, fazendo o mundo
girar. Qualquer que seja sua opção de estudo, você a abordará com obstinação e em
profundidade, de modo que pode conseguir cobrir inteiramente uma nova disciplina em
muito pouco tempo. Ao longo deste trânsito, poderá desenvolver novas capacidades
mais rápido que nunca.

Júpiter sextil Marte: Iniciativa independente

Do 27 de março 2023 ao 4 de abril 2023: Este é um momento de muita energia e ini-
ciativa. Você estará muito autoconfiante e será capaz de resolver qualquer questão com
bom senso. A época favorece novos projetos, prenunciando bons resultados para a
maioria dos que iniciar agora. Entretanto, é preciso que assuma uma postura ativa a fim
de obter o melhor deste trânsito. Ele lhe trará oportunidades, mas será preciso aprovei-
tá-las. Todavia, isso não deverá ser problema, desde quando efetivamente existirá uma
vontade de tomar a iniciativa.
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Você será capaz de perceber melhor seus próprios propósitos que em outras épocas.
Terá muita força de vontade, além de dedicar-se a metas bastante definidas. Poderá
agir  com  decisão  e  convicção.  Sob  este  trânsito,  terá  condições  de  convencer  as
pessoas de seu ponto de vista e de fazê-las seguir suas sugestões. Na verdade, este é
um período singularmente bom para trabalhar em equipe, pois você será capaz de
fazer as pessoas se identificarem com os seus interesses e projetos.

Aliás, tudo que fizer deverá estar voltado para a ampliação de sua esfera de interesses.
Você não agirá por razões mesquinhas, sempre tendo em mente objetivos de primeira
linha. As pessoas terão respeito por sua óbvia integridade, o que as levará de bom
grado a ajudá-la.

Se tiver alguma questão a resolver na justiça agora, o resultado deverá ser a seu favor.
Na verdade, você provavelmente chegará a um acordo que beneficie ambas as partes.

É bem provável que esta seja a hora de usufruir do sucesso profissional graças a seu
senso de oportunidade e a sua capacidade de aproveitar as chances que surgirem. Isso
lhe  permitirá  crescer  sem  precisar  afastar  os  outros.  Todos  reconhecerão  que  seu
sucesso é merecido.

Saturno trígono Ascendente: Ganhando experiência

Meados de abril 2023 até início de fevereiro 2024: Durante este período você se
definirá em relação ao resto do mundo. As pessoas saberão quem você é e o que faz.
Ao mesmo tempo, este trânsito indica que você atingiu um ponto de equilíbrio no qual
seus atos e seu comportamento para com os outros é consistente e confiável. Você não
se sentirá impelida a surpreender ninguém agindo abrupta ou imprevisivelmente nem
tampouco estará disposta a permitir que a peguem de surpresa. Seu objetivo consistirá
em chegar ao ponto em que todas as suas coisas estejam correndo com tranquilidade e
conforme o planejado. Sua postura será disciplinada, bem organizada e madura.

O único problema deste trânsito é que será difícil mudar e agir com conservadorismo ao
mesmo tempo. Se essa for a resposta inapropriada à sua situação, você terá dificulda-
de. Embora não esteja muito predisposta à flexibilidade, isso não será um grande pro-
blema.

Neste momento específico, você estará preocupada em ganhar experiência, principal-
mente na profissão. É provável que se sinta ambiciosa e se empenhe em crescer e pro-
gredir. Você recorrerá às pessoas que podem ajudá-la e certamente fará o possível
para deixar claro que sua intenção é ser justa, estando disposto a retribuir tudo que
receber. O período a fará valorizar muito a auto-suficiência.
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Isso se refletirá também em seus relacionamentos. Você estará um tanto mais reservada
que de hábito, além de cautelosa quanto a novas amizades. É provável que isso conte
pontos a seu favor, mas se a cautela for demasiada, você deixará de conhecer pessoas
que poderiam ajudá-la. Os mais velhos e experientes a atrairão especialmente, pois
você sabe que tem a aprender com eles. Talvez uma pessoa que mais tarde desempe-
nhará um papel muito importante como seu mestre entre agora em sua vida. Contudo,
não espere que ela seja exatamente igual ao que você imagina que seja um mestre.
Essa pessoa pode se aproximar de você através de qualquer área de sua vida, e é
possível que você não perceba o que está acontecendo, senão algum tempo depois.

Júpiter sextil Vênus: Movimentos certos

Do 23 de abril 2023 ao 1º de maio 2023: Este trânsito é muito agradável, mesmo que
seus efeitos não causem grandes mudanças. Sabendo disso com antecedência, você
poderá agir de modo a aumentar sua ação benéfica. Entretanto, será preciso tomar
iniciativas, algo que talvez não queira fazer porque um dos efeitos do trânsito será
justamente o de inibir sua ambição de um modo muito agradável. Talvez tenha dificul-
dade em partir para a ação. Por isso, este é um bom trânsito para fazer uma viagem de
descanso ou dedicar-se a qualquer outro tipo de atividade relaxante que não lhe exija
muita energia.

Este trânsito favorece os relacionamentos, sejam românticos ou não, pois você estará
mais capaz de transmitir calor e amizade que em outras épocas. Tanto quanto atraída
pelas pessoas, você também as atrairá. Às vezes, este trânsito marca o início de uma
importante relação amorosa. No mínimo, sentirá vontade de paquerar e cercar-se de
pessoas com gostos semelhantes.

Se precisar impressionar alguém favoravelmente, este será o momento. Você terá maior
capacidade de assimilar as sutis nuances presentes em todo relacionamento, o que a
ajudará a dar os passos certos. Além disso, seus sentimentos pelos outros serão muito
sinceros, e as pessoas reagirão com respeito ao perceber isso.

Agora você sentirá especial atração por locais belos e agradáveis, repugnando-lhe
mais que nunca os ambientes feios ou sórdidos. É bem possível que se sinta compelida a
mudar tais condições se as encontrar.

Geralmente as questões financeiras correm bem neste período. Talvez o dinheiro lhe
chegue às mãos de forma inesperada e, se assim for, você provavelmente vai querer
gastá-lo em alguma frivolidade. Ouça sua consciência!
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Júpiter trígono Lua: Sem muito esforço

Do 26 de abril 2023 ao 5 de maio 2023: Normalmente as pessoas se sentem muito
bem com este trânsito, além de otimistas e generosas. Você se interessará pelo bem-
estar dos que a cercam e desejará proteger as pessoas que ama. No momento, sem
muito esforço, você estará atraindo recursos e circunstâncias favoráveis. Embora se
sinta tentada, evite cair na ilusão de que tudo ficará assim indefinidamente. É bem
possível que as pessoas, principalmente mulheres, a procurem durante este trânsito e,
independente  da  razão,  poderão  influir  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 propriamente mística da religião.

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 mesma.

Júpiter trígono Urano: Decisões muito rápidas

Do 15 de maio 2023 ao 24 de maio 2023: Este trânsito lhe dará muita vontade de
expressar-se fazendo algo que fuja a sua rotina normal. Você precisará de um novo
tipo de liberdade para descobrir novas dimensões de vida. Isso pode se manifestar
tanto no plano metafísico ou filosófico, como uma busca da verdade interior, quanto de
uma forma mais exterior, como a prática de uma nova atividade.

Você estará bem mais receptiva a novas ideias durante este trânsito, devendo precaver-
se contra a assimilação de coisas apenas porque são novidades. Entretanto, no geral
esse desejo pelo novo é construtivo e provavelmente lhe será benéfico. Este é um dos
trânsitos que a impedirão de viver rotineiramente.

Às vezes este trânsito pode representar uma oportunidade inesperada, um golpe de
sorte que vem do nada, surpreendendo-a inteiramente. Em geral, apresenta-se sob a
forma de uma mudança ou um fato que, de algum modo, lhe proporciona uma nova
chance. Pode ser qualquer reviravolta, uma promoção ou até um contato que, por
acaso, a beneficie. Se isso ocorrer, aproveite. Esta é uma das poucas vezes em que não
se deve refletir antes de agir. Esse tipo de situação exige decisões muito rápidas.

Este é um dos poucos trânsitos que, além disso, podem trazer muita sorte no jogo.
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Contudo, lembre-se que o trânsito só terá tal efeito se você já for afortunada nessas
questões. Se não tiver sorte no jogo, ele provavelmente não a afetará positivamente.

Além disso, este trânsito lhe permite uma rápida apreensão das ideias. Você será capaz
de aprender mais rápido que nunca, podendo perceber os mecanismos que estão por
trás das coisas. Às vezes, este trânsito induz a uma feliz descoberta ou invenção.

Júpiter sextil Meio do Céu: Crescimento pessoal

Do 17 de maio 2023 ao 26 de maio 2023: Este será um momento de confiança e
benevolência. Você estará segura de conhecer a si mesma e de saber direcionar bem a
sua vida. Mesmo assim, estará disposta a aprender mais e terá muitas oportunidades de
fazê-lo. Sua vida profissional e particular devem transcorrer sem sobressaltos neste
período, podendo inclusive melhorar. Às vezes este trânsito pode indicar uma importan-
te posição de liderança. Certamente que, para tanto, é preciso que seu relacionamento
com os superiores seja bom, algo que será importante em sua busca de crescimento
pessoal.

A menos que isso faça parte de seu próprio caráter, sua atual atitude de segurança e
autoconfiança não deve degenerar em arrogância nem orgulho. É bem mais provável
que aproveite essa chance para crescer em sabedoria e maturidade. Este é um bom
momento para conseguir um diploma, se você quiser, porque estará aberta a novas
ideias e receptivo aos estudos. Devido ao simbolismo deste trânsito, o direito, medicina
e filosofia são as áreas mais adequadas, embora não as únicas a que poderia se
dedicar.

O momento também favorece o contato com seus sentimentos mais íntimos. Você estará
mais disposta que de hábito a enfrentar os aspectos de si mesma que no passado
evitou. Agora você considerará o confronto com seu verdadeiro eu uma nova oportuni-
dade de aprender, e isso de fato é verdade. Além disso, será capaz de compreender
como seu passado afetou o presente, aprendendo a assumir o controle das coisas que
antes a controlavam. Talvez esse maior autoconhecimento se faça acompanhar ou ve-
nha através de um aumento da conscientização religiosa ou espiritual.

Júpiter trígono Saturno: Clareza de intenção

Do 21 de maio 2023 ao 31 de maio 2023: Este trânsito lhe permitirá agir devagar e
pacientemente para construir o que deseja. Você será capaz de lembrar de suas metas
de longo prazo enquanto dá andamento a questões corriqueiras que possam surgir. Por
conseguinte, tudo que fizer agora será em geral bem feito. Você terá uma invulgar com-
preensão da relação entre as partes e o todo.
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O momento é propício a todas as preocupações de ordem prática. Embora pragmático,
seu raciocínio terá longo alcance e previsão. Por isso, esta é uma excelente hora para
expandir negócios já existentes, dar início a novos ou aventurar-se em diferentes ramos.
Após detectar a solução mais prática para um problema, irá imediatamente executá-la.
Um dos pontos mais fortes deste trânsito está na clareza da intenção.

Como não terá vontade especial de estar com outras pessoas ao longo deste período,
será um bom momento para agir por conta própria e refletir sobre as coisas, de modo a
ter uma noção mais clara do que realmente deseja fazer. Não se preocupe com a
solidão. O recolhimento lhe será benéfico e agradável.

Todos os seus atos estarão subordinados a um forte senso de dever. Você estará con-
sciente de suas responsabilidades neste mundo e se disporá a cumpri-las da melhor
forma possível. Talvez você assuma até uma atitude paternal para com as pessoas que
a cercam, desejando protegê-las e assumir os problemas delas como se fossem seus.
Cuidado para não exagerar, pois, apesar de suas boas intenções, a partir de certo
ponto você perde o direito de tomar conta da vida dos outros. Todos devem resolver
seus próprios problemas.

Mesmo que agora surjam adversidades, não é provável que se deixe afetar seriamente
por elas. Você as analisará de um ponto de vista filosófico, contabilizará os prejuízos e
prosseguirá rumo à próxima fase. Tendo em mente aonde quer chegar, não lhe será
difícil manter-se fiel a seus objetivos.

Júpiter sextil Ascendente: Trabalhando em conjunto

Início de junho 2023 até final de janeiro 2024: 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 sozinha,
provavelmente estará desperdiçando uma excelente oportunidade, 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 culturalmente bastante diferente do seu e cuja experiência a ajudará a
ampliar sua visão. Muitas delas podem tornar-se suas amigas, gente cujo conhecimento
lhe trará benefícios.
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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 benevolência e boa disposição para com os amigos e
conhecidos. Você estará disposta a ajudar os que precisam de seu auxílio, mostrando-
se gentil e receptiva 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.

Júpiter trígono Neptuno: Percepção aguçada

Final de junho 2023 até final de fevereiro 2024: Este trânsito estimula o lado mais idea-
lista e espiritual de sua personalidade. Você estará em busca de manifestações mais
sutis  da  verdade,  mostrando-se  singularmente  inclinada  a  investigar  diretamente  os
mistérios da vida. Como se sentirá atraída pelas questões religiosas, místicas e espiritu-
ais, estudando-as poderia adquirir uma melhor percepção da vida. É bem possível que
este trânsito represente a chegada de alguém que exerça em sua vida o papel de guia
ou mestre em sua busca de conhecimento. Mas é possível também que seja você quem
exercerá  essa  função  na  vida  de  outra  pessoa.  A  única  advertência  refere-se  ao
cuidado para não idealizar excessivamente tal pessoa ou para não se deixar idealizar
por outrem, pois isso pode acarretar decepções futuras. Apesar desse problema, é
provável que tudo corra bem a longo prazo.

O trânsito desperta de modo semelhante o lado humanitário de sua personalidade.
Você terá muita compaixão pelo sofrimento dos outros, desejando muito fazer algo
para mudar a situação. Talvez se envolva em ações de caridade, pessoalmente ou
através  de  uma  instituição.  E,  se  precisar  do  auxílio  de  alguém,  provavelmente  o
conseguirá.

O único aspecto negativo deste trânsito diz respeito a um possível e agradável estado
de devaneio, em que você teria pouca ambição ou desejo de realizar coisas importan-
tes. Você estará pouco inclinada a satisfazer as pulsões do ego, podendo perceber um
arrefecimento dessas pulsões em sua vida. Da mesma forma, este trânsito pode induzi-la
à ilusão de que tudo está em ordem, mesmo quando se tem certas coisas a fazer ou
problemas sérios a resolver.
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A vontade de especular ou apostar em jogos de azar é outro aspecto deste trânsito.
Desde que você perceba que é possível perder e que precisa fazer previsões, tudo
bem. Contudo, evite envolver-se em situações desfavoráveis movida pela sensação de
autoconfiança e pelo desejo de correr riscos desnecessários.

Júpiter oposição Plutão: Intransigência perigosa

Início de julho 2023 até início de março 2024: Este trânsito poderá representar o ponto
culminante de uma longa luta pelo sucesso ou poder. Entretanto, é da máxima impor-
tância ter cautela agora, pois é provável que encontre resistências muito fortes, a não
ser que se esforce especificamente para aplacá-las. Este pode ser o momento de uma
promoção no emprego ou de acesso a um poder que, de um modo ou de outro, lhe
permitirá influenciar a vida dos que a cercam. Mas pode também ser a hora de concluir
que seu esforço não a levou a nada, passando todo o tempo a lutar contra as pessoas
que estão no poder.

Às vezes este trânsito estimula um desejo um tanto exacerbado de ir em frente. Quase
todos nós às vezes pensamos em queimar etapas ou recorrer a atalhos, mas isso agora
poderia ter consequências particularmente infelizes, pois este trânsito pode indicar pro-
blemas com a lei e até prisões. Na verdade, você deve fazer o possível para não cair
no desagrado das autoridades, já que existe tanta possibilidade de ocorrer esse pro-
blema.

Outro risco está no comportamento obsessivo ou fanático, que leva as pessoas a achar
que apenas elas têm razão, a ponto mesmo de não querer escutar ninguém. Procure
não se convencer tanto de sua própria correção e não forçar os outros a adotar os seus
pontos de vista. É possível que não haja problema algum com suas ideias e que elas
sejam até muito boas. A questão reside na maneira de apresentá-las. Tente permanecer
aberta para outros pontos de vista e disponha-se a fazer concessões.

Além disso, talvez você tente coagir alguém a fazer algo que não deseja. Pode ser
também  que  você  é  que  seja  coagida.  Você  poderá  evitar  tranquilamente  o  lado
negativo deste trânsito se vier se conduzindo com cuidado e angariando a simpatia dos
outros para seus objetivos, mostrando-lhes que também trabalha pelo interesse deles.
De qualquer modo, mesmo que sofra agora os efeitos negativos deste período, ainda
não é tarde demais para pedir o auxílio das pessoas. Talvez tenha de ampliar seus ob-
jetivos particulares para incluir os coletivos.
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Júpiter conjunção Júpiter: Grandes oportunidades

Meados de julho 2023 até meados de março 2024: Este trânsito marca o início de um
novo ciclo de progresso e crescimento. Entretanto, muitas vezes é um foco de expectati-
vas exageradas. Você, pode esperar reviravoltas espetaculares, muita riqueza e sorte,
além de todo tipo de maravilhosas oportunidades. Às vezes tudo isso acontece neste
trânsito, mas se deve esperar efeitos mais sutis, embora igualmente bons.

Os fatos de agora, tais como encontros com certas pessoas ou até mudanças em seu
psiquismo, abrem-lhe o caminho para tornar-se mais sábia e mais madura, permitindo-
lhe uma maior compreensão do mundo. Neste ponto, você estará se esforçando con-
sciente  e  inconscientemente,  tornando-se  também  mais  exigente.  Porém,  ao  mesmo
tempo, estará disposta a dar mais de si.

O trânsito tanto pode torná-la mais exigente quanto mais generosa em relação aos ou-
tros. Mas não imagine que conseguirá extrair dele o melhor se pensar apenas no que
pode ganhar. A lei universal da conservação de energia diz que se podem transformar
as energias, fazendo-as passar de uma forma a outra, mas que não se podem criá-las
do  nada.  Este  trânsito  representa  um  instante  em  que  você  deve  verificar  se  vem
fazendo isso em sua vida.

Especificamente  falando,  você  pode  contar  com  o  surgimento  de  pessoas  que  a
beneficiarão ou de circunstâncias que lhe permitam maior liberdade ou uma oportuni-
dade de fazer algo que jamais tenha feito. É possível que agora tenha a chance de
fazer cursos ou viagens. Às vezes este trânsito de fato promove vantagens financeiras,
mas você não deve ficar parada esperando que elas aconteçam. Este é um excelente
momento para investir em sua carreira e profissão, contanto que tenha o cuidado de
não exagerar nem se desgastar excessivamente.

Júpiter conjunção Sol: Otimismo exuberante

Início  de  agosto  2023  até  final  de  março  2024:  Tradicionalmente,  este  trânsito  é
considerado um dos mais maravilhosos que pode haver e, de fato, é muito bom. Na
pior das hipóteses, você se sentirá bem enquanto ele durar. Estará saudável e muito
otimista. Por um instante, as coisas parecerão estar correndo bem e, caso se esforce um
pouco,  isso  acontecerá  realmente.  Mas  se  ficar  de  braços  cruzados,  a  influência
benéfica deste trânsito se desvanecerá, deixando pouco em sua esteira.

Este é o começo de um ciclo de doze anos de crescimento em sua vida. É a hora de dar
início a novos projetos e ampliar seu raio de atividades de forma a poder ter uma maior
perspectiva da vida. Talvez descubra que pode escapar das limitações ou inibições que
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a impediram ou vêm impedindo de realizar seu inteiro potencial como ser humano.
Algumas pessoas viajam sob esta influência, mas na maioria das vezes a viagem se dá
apenas no plano mental.

Este  é  um  bom  momento  para  dedicar-se  a  estudos  que  possam  elevar  sua  con-
scientização  ou  ampliar  sua  visão  de  mundo.  O  trânsito  é  excelente  para  os  que
gostariam  de  voltar  à  escola.  É  possível  também  que  você  entre  em  contato  com
pessoas que lhe exponham aspectos de vida que você não conhecia. Sua liberdade
certamente aumentará.

Porém mesmo neste trânsito há algumas armadilhas a evitar. Em primeiro lugar, por
causa  do  otimismo  exuberante,  é  possível  que  você  se  exceda  em  atividades  ou
ambições, de forma que, no fim do trânsito, pode estar no limbo de que falam os
provérbios. Exercite um pouco de moderação e parta daquilo que já tem, ao invés de
tentar colocar o chapéu onde o braço não alcança. Cuidado com as extravagâncias e,
se fizer investimentos, lembre-se que a sorte de hoje pode não ser a mesma todos os
dias.
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