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Horóscopo das Cores para Bob Dylan

INTRODUÇÃO

É muito provável que, de vez em quando, você tenha a impressão de que o mundo é como o
palco de um teatro em que diferentes peças são representadas: tragédias, comédias, histórias
policiais,  numa  hora  emocionantes,  noutra,  divertidas  e,  noutra  ainda,  entediantes.  E,
querendo ou não, você participa delas da melhor forma que pode, representando agora este
papel e depois aquele outro, conforme exigir cada momento.

Se prestar atenção ao que se passa em seu íntimo, verá que aí também está sendo encenada
uma espécie de peça teatral: no palco da sua alma, diálogos estão sendo travados, perguntas
são feitas, desejos são expressos, convicções são manifestas e dúvidas são colocadas. E todas
essas vozes interiores, que muitas vezes são conflitantes, constituem a expressão viva de sua
personalidade em todas as suas variadas facetas. Você tem consciência de alguns dos papéis
que representa no palco da vida, assim como de alguns de seus atores interiores. Há outros,
entretanto, que você desconhece e alguns que até rejeitaria com indignação como partes su-
as.

Mas, se quiser assumir o comando da sua vida e ficar em paz consigo mesmo e com o mundo,
não há como fugir da necessidade de se conhecer e de aceitar todos os elementos de sua
personalidade, inclusive os que forem difíceis e constrangedores. Só assim você poderá ter
certeza de não estar sendo controlado por reações emocionais inconscientes, mecânicas, e de
não fazer coisas que, na verdade, não tem nenhuma vontade de fazer e sempre lhe causam
problemas sem que você saiba por quê. Criando o hábito de observar, com racionalidade e
sem julgamento, o que se passa em seu íntimo e os papéis que representa, você ganha um
saudável distanciamento daquilo que está acontecendo e consegue ver tudo com mais calma
e  mais  autocontrole.  Os  programas  executados  inconscientemente  podem  se  desintegrar
quando são trazidos ao consciente.

Você  encontrará  uma  descrição  de  seus  principais  objetivos,  tendências  e  padrões  de
comportamento, bem como dos jogos de encenação que cultiva e de seus conflitos mais
íntimos, em geral inconscientes ou velados. As recomendações lhe apresentam uma possibili-
dade de reduzir as tensões inerentes a uma determinada configuração.

SEU PERFIL DE CORES PARA OS PLANETAS
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SEUS PADRÕES DE COMPORTAMENTO

Objetivos e motivações

Com base no ranking dos planetas de alta pontuação, seus objetivos e as motivações que
estão por trás de seu comportamento podem ser assim descritos:

Com a mente alerta e olhos e ouvidos bem abertos, você observa o mundo e sempre luta para
conhecer coisas novas e expandir seus horizontes. Você obtém os conhecimentos, informa-
ções, contatos e relacionamentos que lhe trouxerem benefícios materiais ou intelectuais.
Além disso, busca tudo que lhe propicie alívio ou uma mudança de ritmo interessante quando
as emoções negativas o atormentam. Aberto e extrovertido, você lida conscientemente com
seu desenvolvimento pessoal. Contatos estimulantes, informações instrutivas e relações com
as pessoas certas o ajudam a desenvolver-se e a cultivar seus talentos ao máximo. Porém isso
deve ocorrer em consonância com suas próprias necessidades, interesses e padrões.

Uma vida estável, à prova de crises, cheia de riqueza e prazeres sensuais são algumas de suas
metas na vida. Com tenacidade e fidelidade a seus firmes princípios, você se esforça para cri-
ar uma vida assim para si e para os mais próximos. A seu ver, é importante estar a salvo das
tempestades  da  vida  para  poder  concentrar-se  inteiramente  nas  coisas  que  lhe  trazem
satisfação.  Você  tem  certeza  de  que  tudo  que  faz  sempre  está  certo.  Não  há  percalço,
dificuldade ou crítica que o faça desviar-se do caminho que escolheu. Porém sua atitude
determinada pode deixá-lo cego a boas ideias de gente que pensa diferente.

Quando deseja atingir algo que lhe importa, você mobiliza toda a sua criatividade e emprega
todas as suas forças e recursos para superar as dificuldades. E demonstra dedicação igual-
mente vigorosa na defesa de seus interesses quando tentam demovê-lo, tratá-lo com condes-
cendência  ou  fazer-lhe  exigências  descabidas  ou  injustas.  Você  declara  guerra  contra  a
injustiça mesmo quando não a sofre pessoalmente. Quando se propõe uma meta, você lança-
se a ela de cabeça e faz, sem hesitar, tudo aquilo que a situação exigir.

Você reivindica uma ótima qualidade de vida como se esse fosse um direito inalienável seu.
A  seu  ver,  essa  qualidade  significa,  acima  de  tudo,  uma  condição  financeira  livre  de
preocupações, prazer sensual, sucesso, prestígio e um trabalho importante e fascinante. Se sua
ambição o motivar suficientemente, você também a obterá, seja para si mesmo ou para os ou-
tros. Quando tem um plano, você o executa a despeito de todas as dificuldades, obstáculos e
objeções, mantendo os olhos sempre fixos no objetivo final. A seu ver, o mar agitado não é
razão para baixar as velas, mas sim para segurar o leme com ainda mais firmeza.

Você quer poder se dedicar em paz a seus interesses e atividades, sem interferência de nada
nem de ninguém. Decidido a afastar tudo que possa prejudicar seu bem-estar físico ou emo-
cional, examina pessoas e coisas com olhar crítico, percebendo imediatamente onde está a
origem  do  problema.  Como  preza  sua  independência,  você  sempre  preserva  um  espaço
pessoal que lhe dê liberdade para ficar à vontade e relaxar sem nenhum tipo de interferência.

3co  as.6212.502-22  Bob Dylan



Horóscopo das Cores para Bob Dylan

Esse espaço pode ser sua casa, um canto em seu local de trabalho ou até uma atividade que
lhe agrade.

Aflições e problemas

As tendências e condutas que podem lhe trazer aflições e problemas podem ser descritas com
base no ranking dos planetas de baixa pontuação. Entretanto, não se pode deduzir até que
ponto você se conscientizou de seus próprios pontos fracos e os superou, atingindo assim
uma compreensão mais profunda dos problemas alheios. A seguir, algumas indicações do
que pode fazer para aprimorar sua capacidade de viver a vida com menos problemas.

Embora tenha contato com muita gente, muitas vezes você se sente só e abandonado à própria
sorte. O fato de mesmo os mais próximos demonstrarem pouca compreensão diante de suas
necessidades e pouca disposição a adaptar-se a seus planos o deixa sentido e triste. Desse
modo, sua necessidade de companhia e contato físico carinhoso não é satisfeita no grau que
você desejaria.

Pelo fato de considerar importantes seus objetivos e atividades, você espera que as pessoas
aprovem seus atos, lhe deem apoio moral ou o ajudem de uma forma concreta. Embora sejam
compreensíveis, suas expectativas são também bastante egocêntricas e, por isso, talvez os ou-
tros prefiram guardar-lhe uma certa distância. Você espera das pessoas demasiada gentileza e
cooperação. Parece achar que elas têm de adivinhar e realizar automaticamente todos os seus
desejos.

Você costuma se frustrar porque, em sua opinião, recebe menos afeto físico e tem menos
aventuras  e  prazeres  eróticos  do  que  gostaria.  Isso  pode  levá-lo  erroneamente  a  buscar
consolo em outros prazeres sensuais ou a tentar esquecer sua carência excedendo-se no traba-
lho. Na melhor das hipóteses, essas duas saídas só lhe propiciarão alívio temporário. Você
logo se altera quando alguma coisa não corre como deseja. E fica particularmente irritado
porque  quase  nunca  as  dificuldades  que  podem  surgir  são  culpa  sua.  Quando  surgem
dificuldades no trato com as pessoas, sua tendência é retrair-se.

Graças à sua sensibilidade, muitas vezes você tem a sensação de que alguém o está atrapa-
lhando, seja por contrariar seus maravilhosos planos, colocar incômodos obstáculos em seu
caminho, interferir no curso de sua vida ou tirá-lo do sério de alguma outra maneira. Se
acumular ressentimentos em vez de expressar sua raiva, com o tempo, vai acabar se prejudi-
cando. Incomoda-lhe o fato de estar sempre sendo exposto a circunstâncias que considera
inaceitáveis. Como gostaria de sentir-se forte e superior, você mantém a compostura e fica
calmo por fora. Porém o ressentimento permanece e às vezes o leva a fazer uma tempestade
num copo d'água e a reagir com demasiada violência quando criticado. O medo e uma
sensação de carência o impelem a fazer conscientemente algo que possa trazer-lhe a almejada
satisfação.
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Quando surgem sérias dificuldades, você se diz: "Não há razão para ter medo; posso cuidar
disso!" e se convence de que vai conseguir controlar a situação e administrá-la como lhe
interessa. Porém, por trás desse desejo de poder, esconde-se o medo de ficar à mercê de algo
ou alguém mais forte que você. Para libertar-se desse medo, aceite-o e renuncie à sua sede de
dominação. De um ponto de vista mais realístico, seja como for, no fim nós nada temos sob
nosso controle. Às vezes, você se vê diante de dificuldades que o intimidam. Como não pode
superá-las de imediato, tenta resistir bravamente a elas. Com isso, arrisca-se conscientemente
a exaurir suas forças.

Você gosta de ser especial, e isso pode se refletir em pontos de vista e comportamentos
singulares, em conhecimentos e aptidões incomuns ou numa atitude que o destaque dos
demais. Embora chame atenção sobre sua pessoa, seu individualismo também o isola dos ou-
tros e o expõe ao risco de perder sua afeição. Sua atitude egocêntrica não faz senão lhe dar
uma sensação ilusória de valorização e alimentar seu medo de ser antipatizado e rejeitado.
Você geralmente precisa lutar muito para conseguir o que deseja: tem que superar não apenas
dificuldades, mas também as dúvidas e os medos que leva dentro de si e que ameaçam
desanimá-lo.

SUAS NECESSIDADES

Aliando seus objetivos e as motivações que estão por trás de seu comportamento, de um lado,
a seus receios e a indicações de seus problemas subjacentes, de outro, é possível concluir
que suas necessidades psicológicas são as seguintes:

Aconteça o que acontecer, você insiste em seu direito de garantir seu sustento. O medo de so-
frer perdas, danos e até mesmo arruinar-se está bem arraigado em você. Daí seu apego a
supostas seguranças como bens materiais, status, ideias, convicções, parceiros e outras coisas
assim.

Uma boa dose de empenho e sucesso ocasional provêm de sua busca de reconhecimento. A
seu ver, é importante que as pessoas o aceitem, apreciem e reconheçam sua competência. Por
isso, esforça-se para estar sempre bem informado em todas as situações e para manter tudo ‒
inclusive você mesmo ‒ sob controle. Para tanto, pode até assumir tarefas desagradáveis, se
necessário. Como sua autoestima é frágil, você acha que precisa provar para si e para os ou-
tros tudo aquilo de que é capaz.

Você investe muita energia na obtenção de melhoria de sua situação. Quando os problemas o
sobrecarregam, de modo algum você se acovarda, sempre preferindo investir o máximo para
livrar-se deles o mais rápido que puder. Para isso, define uma meta válida e a persegue sem
descanso ou lança-se a atividades que o satisfaçam e o distraiam de suas preocupações.

Muitos de seus atos são ditados pela necessidade de cuidado e atenção. Para você, é muito
importante que as pessoas o entendam, concordem com suas opiniões e apóiem seus ob-
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jetivos. Por isso, gosta de cultivar suas amizades e se empenha em promover a harmonia em
seus relacionamentos.

Muitas vezes, seu comportamento é determinado pelo desejo de expandir seus horizontes. Na
busca  de  experiências  agradáveis  e  enriquecedoras,  você  está  sempre  aberto  a  contatos,
encontros leves e divertidos e trocas de idéias interessantes. Sua luta é no sentido de expandir
seus horizontes, adquirir informações, aumentar seu conhecimento e também transmiti-lo às
pessoas.

Você  tem  um  anseio  excepcionalmente  forte  de  prosperidade.  Você  tem  uma  relação
ambivalente com o dinheiro: normalmente, adota uma postura econômica e poupa quanto
pode para controlar o que tem, mas, às vezes, é inesperadamente pródigo nos gastos porque
também quer desfrutar de seu dinheiro.

Além disso, tem uma considerável necessidade de liberdade de ação. A seu ver, é muito
importante poder tomar suas próprias decisões no que se refere ao que fazer e como se
comportar. Você quer usar sua energia e sua capacidade da forma que lhe parecer mais
prática do ponto de vista pessoal. Por isso, preserva sua independência e luta para impedir
que os outros lhe deem ordens.

Sua alma abriga um profundo anseio de alegria de viver. O que sempre o atrai e lhe dá
satisfação (além de eventual consolo nas frustrações) são os prazeres sensuais, sejam eles
iguarias requintadas, vinhos caros, boa música ou uma experiência erótica. Às vezes, você se
mostra bem agressivo na tentativa de obter o que deseja.

OS PAPÉIS QUE VOCÊ REPRESENTA

Seu Horóscopo das Cores indica vários dos papéis que você representa no palco da vida. A
seção abaixo descreve os jogos de encenação que você cultiva, assim como as motivações,
objetivos e condutas que a eles se associam.
A imagem geral que você projeta pode ser caracterizada da seguinte forma:

Vencedor

Você quer levar seus planos a cabo a qualquer custo, não se deixando impressionar quando
surgem obstáculos e objeções nem quando é necessário um esforço demorado. Como se
concentra totalmente em seus planos e objetivos, mal percebe que essa atividade vigorosa é
uma tentativa de fugir de seus temores mais íntimos. Seu ambicioso impulso de realização o
expõe ao risco de esperar demais de si mesmo e sobrecarregar-se.

Você está convicto da propriedade das metas que se propôs e é ambicioso e determinado: não
é de surpreender que acabe superando os obstáculos do caminho e consiga o que almeja.

6co  as.6212.502-22  Bob Dylan



Horóscopo das Cores para Bob Dylan

Senhor

A exigência que você sempre se faz não é exatamente modesta: enfrentar tudo e poder ter
controle sobre tudo, não importa que sejam objetos utilitários, métodos de trabalho, áreas
específicas de conhecimento ou mesmo pessoas com quem lida. Em tudo que se concentra,
você consegue realizações espantosas e pode inclusive chegar a uma posição de influência.
Mas, ao mesmo tempo, pode aferrar-se teimosamente a uma ideia ou objetivo e jogar para o
alto objeções e recomendações sensatas. Em detrimento seu, é claro.

Seu estilo pessoal de interagir ou, em outras palavras, o modo como você lida com as
pessoas e o impacto que exerce sobre elas, geralmente é o seguinte:

Em busca de apoio

Seu desejo de atenção é grande. Você espera que as pessoas tenham consideração por suas
necessidades e desejos, concordem com suas ideias e lhe deem apoio moral nas dificuldades.
Mas, por sua vez, não dá muita atenção às necessidades delas. É por isso que não deve se sur-
preender quando seus relacionamentos se mostrarem pouco satisfatórios ou não funcionarem
com tanta harmonia quanto você gostaria.

Você deseja paz para poder fazer as coisas que mais lhe agradam. É assim que se recupera
dos aspectos menos agradáveis do cotidiano.

Quando um problema pessoal lhe dificulta a vida, em vez de deixar-se abater, você procura
oportunidades de fugir das circunstâncias opressivas.

Excesso de sensibilidade

Você se recusa terminantemente a tolerar o comportamento impróprio de certas pessoas.
Quando elas se mostram desagradáveis ou irritantes, recolhe-se resolutamente a seu confortá-
vel espaço privado ou ao mundo de suas ideias e fantasias. Por outro lado, a atenção gentil e o
apoio solidário são exatamente o que mais o alegra e motiva a seguir em frente.

Seu conceito essencial da vida, ou seja, o papel que seus genes e sua criação lhe impuseram
ou que você mesmo adotou em decorrência de suas experiências pessoais, pode ser descrito
da seguinte forma:

Fortaleza

Por desejar ser respeitado e admirado, você faz de tudo para superar as dificuldades com suas
próprias forças e para permanecer inalterável, mesmo em situações arriscadas, sem nenhuma
ajuda externa. Na maioria das vezes, essa atitude obstinada lhe permite agir com independên-
cia, mas também pode fazer até as pessoas mais empáticas e solícitas o considerarem teimoso
demais e se afastarem.
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Você quer ter a certeza de contar com uma vida agradável, sempre repleta de bem-estar e
prazeres sensuais.

Você quer dominar, controlar ou influenciar, inclusive a si próprio e a seus semelhantes.

Quando surgem dificuldades, você se convence de que vai conseguir controlar tudo.

Como todo mundo, você está tentando não só resolver satisfatoriamente suas tarefas e suas
dificuldades, como também compensar as coisas que não pode ter ou fazer. A solução
desejada para seu problema ou o papel correspondente é:

Ocupado

Você recalcou bem fundo na alma alguns fatos que o intimidam ou deprimem. Entretanto,
prefere não os encarar e agir de forma relaxada, como se não se preocupasse. Para evitar a de-
pressão, dedica-se a atividades que absorvam toda a sua atenção ou o distraiam e lhe tragam
alegria e satisfação: uma boa troca de ideias, leituras estimulantes ou prazeres gastronômicos.

SEGUNDO PLANO

Para  concluir,  aqui  está  uma  descrição  das  facetas  da  sua  personalidade  que  podem
atravancar sua evolução para tornar-se uma pessoa livre e feliz caso não se conscientize
delas. Dificilmente você percebe em si a presença ou a atuação desses padrões intelectuais e
emocionais. Apesar disso, geralmente os efeitos que eles têm sobre sua vida não lhe são
vantajosos. Use as interpretações a seguir como uma hipótese de trabalho para a autoanáli-
se. As recomendações fornecidas para cada postulado indicam atitudes alternativas que
possivelmente lhe permitirão deixar para trás o antigo campo das emoções negativas.

Autoincentivo

Quando circunstâncias adversas ameaçam seu desenvolvimento pessoal, você se convence de
poder superá-las com esforços rigorosos.

A autoconfiança ajuda, mas só se levarmos em conta os fatos e agirmos com cautela, não
pensando só em nós nem desconsiderando as necessidades e sentimentos das pessoas.

Um espírito incansável

Suas faculdades intelectuais geralmente estão em plena operação: você reflete sobre o que
viveu e pensa no que deveria fazer. Seus pensamentos se sucedem uns aos outros ou giram o
tempo todo em torno da mesma coisa.
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O processo de raciocínio pode ser um auxiliar útil, mas também pode ser um incômodo. E
quando é assim, só há uma solução: deixar de ser vítima e tornar-se observador dos próprios
pensamentos, vendo-os ir e vir sem os julgar. Quando é praticado como uma forma de
meditação, isso acalma o espírito.

Esperando admiração

Como considera seu comportamento, habilidades e realizações dignos de admiração, você
espera uma reação à altura: reconhecimento e aplauso.

Muito mais maravilhoso que suas realizações é seu verdadeiro eu, que sem dúvida é amoroso
e digno de amor. Descobrindo-o dentro de si e de seus semelhantes, você não precisará mais
de ovações.

CONCLUSÃO

É possível que, agora ou ao ler declarações anteriores nesta análise, tenha pensado com
seus botões: "Ah, isso não se parece comigo de jeito nenhum!" Se a declaração em questão
for positiva, é melhor perguntar a um amigo se ela se parece ou não com você. A resposta
será: "Sim, é assim que você é!" Se, por outro lado, a interpretação não lhe favorecer muito,
pergunte a alguém com quem não se dê muito bem, e a resposta será: "Sim, infelizmente é
assim que você é!"

Seja como for, observe seu comportamento durante alguns dias e descobrirá que, mesmo que
não se aplique a você no geral, a declaração controversa é válida, sim, em determinadas
situações. Com o tempo, você reconhecerá cada vez mais claramente os padrões e mecanis-
mos que mobilizam seu comportamento e seu estado de espírito. Mas lembre-se: nenhum ator
é obrigado a desempenhar o mesmo papel a vida inteira. Observe seu perfil planetário
pessoal e examine as colunas coloridas mais baixas, que representam os planetas de baixa
pontuação. Há, entre essas colunas, alguma cuja cor não lhe agrade? Se houver, você pode
fazer o seguinte experimento: pegue um pedaço de bom tamanho (com, pelo menos, 20 x 20
cm) de papel ou tecido nessa cor. Relaxe e contemple-o durante um minuto ou dois. Em
seguida, feche os olhos e observe, sem nenhuma expectativa, o que está acontecendo dentro
de você. Repita esse experimento ao longo de vários dias ou, se preferir, pendure o papel ou
tecido colorido em seu local de trabalho e, de vez em quando, olhe para ele. Desse modo, a
vibração que essa cor emite será absorvida diretamente por seu inconsciente, assimilada e
integrada  como  uma  espécie  de  alimento  emocional.  Este  exercício  é  capaz  de  mitigar
emoções e mecanismos negativos e, com o tempo, transformá-los em forças e condutas
positivas.
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Sobre este horóscopo

Esta interpretação das posições dos planetas no momento de seu nascimento baseia-se no
Astro-Color-System®, um sistema desenvolvido por Johannes Schneider que considera as
cores e a astrologia; além dos dez planetas usuais, o sistema inclui ainda os dois planetas
menores Quíron e Vesta. Segundo esse sistema, Quíron rege, no horóscopo, o signo de
Virgem e a casa seis; Vesta rege o signo de Touro e a casa dois. Os doze corpos celestes
recebem pontos com base em sua posição nos signos e nas casas do horóscopo, bem como
nos aspectos entre eles. Essa pontuação é usada para estabelecer o ranking dos 12 corpos
celestes, chamado de perfil planetário, e quatro subgrupos, chamados de estruturas básicas.
Como se atribui uma cor típica a cada um desses corpos celestes, esse ranking também pode
ser representado como uma série dessas doze cores. Como se pode ver no perfil planetário
pessoal calculado para você, a cada um deles foi atribuída uma cor; a altura da coluna
colorida indica o número de pontos obtido pelo planeta.

Juntamente com outras treze cores, essas doze formam a base do Color-O-Scope®, o teste
psicológico das cores, que você encontra  em www.astro.com, com o nome de "Oráculo das
Cores", na seção "Horóscopos gratuitos". As cores que você seleciona no teste indicam seus
atuais problemas e comportamentos, e a análise astrológica da configuração de seu nasci-
mento descreve sua personalidade. A combinação dessas duas interpretações permite-lhe
comparar sua atual situação a seu temperamento intrínseco para ver quais facetas de sua
personalidade você está vivendo no momento e quais está deixando de lado. Essa percepção
abrangente, inteiramente nova na astrologia, é impossível de atingir com qualquer dos
métodos convencionais.
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Dados astrológicos utilizados para Horóscopo das Cores
para Bob Dylan (Masculino)

nascido a 24 maio 1941 Hora loc.: 21:05
em Duluth, MN (US) U.T.:  3+05
92w06, 46n47 Tempo sid.:13:05:51

Posições planetárias
Planeta Signo Graus Movimento

A Sol Gêmeos 3c30'47 direto
B Lua Touro 21b30'46 direto
C Mercúrio Gêmeos 23c02'40 direto
D Vênus Gêmeos 12c59'08 direto
E Marte Peixes 5l58'49 direto
F Júpiter Touro 29b40'09 direto
G Saturno Touro 20b04'48 direto
H Urano Touro 26b37'47 direto
I Netuno Virgem 24f56'44 retrógrado
J Plutão Leão 2e22'17 direto
L Nódulo Verd. Virgem 29f52'54 retrógrado

Vesta Leão 24e25'49 direto
N Quíron Câncer 27d50'55 direto

Ascendente Sagitário 20i20
Meio do Céu Libra 17g51

Aspectos Maiores
Sol Quadratura Marte 2°28 Sol Conjunção Júpiter 3°51
Sol Sextil Plutão 1°08 Lua Semisextil Mercúrio 1°32
Lua Conjunção Saturno 1°26 Lua Trígono Netuno 3°26
Lua Quadratura Vesta 2°55 Mercúrio Quadratura Netuno 1°54
Mercúrio Sextil Vesta 1°23 Júpiter Conjunção Urano 3°02
Júpiter Sextil Quíron 1°49 Urano Trígono Netuno 1°41
Urano Quadratura Vesta 2°12 Urano Sextil Quíron 1°13
Netuno Semisextil Vesta 0°31
Os números indicam a orbe (desvio do anglo exato do aspecto).
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