Mandala Astrológica de Tarot
O Tarot é uma ferramenta que nos permite analisar, meditar e refletir sobre a vida
através de seus símbolos arquetípicos, orientando-nos com muita sutileza pelo
caminho do autoconhecimento através dos desafios de cada etapa da Jornada do
Louco.
Os 22 arcanos maiores representam a jornada da vida do homem em sua evolução,
tanto física quanto mental, emocional e espiritual. Cada carta possui uma força única,
representa um arquétipo com seus equilíbrios, desequilíbrios, desafios e missão. Cada
uma delas traz uma mensagem muito específica, porém todas estão interligadas nesta
jornada evolutiva.
Através da caminhada do Louco, Arcano 0 e também associado ao 22 quando
completa sua missão, é possível associar a nossa jornada pessoal. O Louco representa
o Herói ainda não individualizado, um grande viajante, que reúne em si a confiança, o
destemor e a determinação de cumprir a sua missão. Em sua suposta ingenuidade,
ele só sabe que é preciso colocar-se em movimento, acima de qualquer dúvida, receio
ou insegurança, ele precisa se entregar à descoberta de Si através de cada
experiência que adquire nas etapas dos Arcanos Maiores.
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Carl Gustav Jung (1875-1961), neurologista suíço que lançou as bases da Psicologia
analítica, acreditava que o tarot era capaz de ativar imagens inconscientes através
dos símbolos registrados em cada Arcano, ressonando sincronicamente com todos os
conteúdos que habitam o inconsciente coletivo.
Através da simbologia dos arquétipos do tarot podemos contar com a intuição para
interpretar situações importantes que precisam ser reconhecidas e compreendidas, e
assim oportunizar um passo adiante na evolução individual.
O tarot não prevê tempo, portanto a Mandala Astrológica será baseada no significado
de cada uma das 12 casas da Astrologia ocidental para orientar percepções pessoais
para este período de 12 meses. Para cada esfera da vida se abriu um Arcano, e
posteriormente mais 3 cartas para revelar ângulos de perspectiva de forma a
oportunizar uma melhor compreensão dos potenciais referentes.
Para finalizar os potenciais do ano foi revelado um Arcano Principal, como síntese para
carimbar energeticamente 2016 a cada signo solar pessoal. Seu ano vai ser regido por
esse Arcano Principal para ser lembrado continuamente e desta forma acionar a
intuição e revelar percepções necessárias à própria evolução.

“O desafio e a desvantagem da vida é encontrar maneiras de realização,
quando não possuímos a totalidade de recursos e todas as ferramentas de
que precisamos. O desafio em lidar com limitações é o que molda o caráter.
Em um sentido evolucionista, as vidas das pessoas são definidas pela
maneira como elas escolhem lidar com essa situação.” Leslie Temple-Thurston
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Mandala de Tarot para 2016 para o Signo de Áries
ARCANO ENERGÉTICO PARA O ANO:

ARCANO 4 – O IMPERADOR
Este é um ano de Poder para você, um ano para exercitar a ordem, a clareza e estruturar a
sua vida em todas as esferas. O Imperador encarna a força que transforma em realidade as
ideias, os desejos e os objetivos. Sua energia sinaliza o ingresso no mundo civilizado do
homem consciente. Ordena os pensamentos e energias, ligando-os à realidade de um modo
prático.
Em 2016 você será impulsionado a administrar a própria vida, tomar decisões através de uma
visão realista, reformatar projetos e finalizar assuntos pendentes. Apoiado na energia deste
arcano vai encontrar maior estabilidade emocional através de disciplina e determinação.
Para conseguir dominar um reino é necessário organizar-se, ter rigidez para os momentos
difíceis e criar estrutura firme para poder abrigar seus ideais com responsabilidade.
Em equilíbrio: organização, determinação, praticidade, solidez, lógica, racionalização,
responsabilidade, perseverança, franqueza, lealdade, retidão, confiabilidade, justiça,
honestidade, estabilidade, tradicionalismo, paciência, autoridade, firmeza nas atitudes,
escolhas equilibradas, senso de valores bastante definido.
Em desequilíbrio: restrição, lentidão, limitação, conservadorismo, negligência, preconceito,
repressão, ignorância, rudeza, cansaço, moralismo, pragmatismo, dificuldade de concentração,
perfeccionismo, detalhismo e autocrítica ao extremo, apego rígido às tradições, tendência a
tomar decisões frias, dificuldade em demonstrar o lado afetivo.
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Não é preciso esforço algum,
mas Intenção comprometida com o processo de Cura.
Não é preciso esforço algum,
mas Abertura e Confiança absoluta na Cura.
Não é preciso esforço algum,
mas Coragem e Permissão
para manifestar uma Nova Realidade de Luz.
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Casa 1

Como eu sou, minha identidade, individualidade, como o mundo me
vê, meu temperamento básico, como eu inicio minhas ações, o que
eu faço para conquistar o que quero. Como posso conhecer mais
sobre minha verdadeira essência?

Cenário:
O PAPA
+
Enamorados
Julgamento
Lua

O Papa nesta casa sinaliza a importância de desenvolver a intuição e se
comprometer com a própria espiritualidade. Abrir-se para as mensagens
sutis trazidas pela vida, ouvir as respostas do corpo sobre o que é coerente
ou adequado neste novo momento de vida. O Céu fala com você no silêncio
e na paz do seu coração. Evite turbulências mentais.
‘O Papa é o Mestre Interior que serve para a mediação entre Deus e a
humanidade. Podemos vivenciá-lo como sendo a calma voz interior da
intuição que nos guia através das situações oportunizando experiências
místicas. Sua intuição nos mostra que existe uma realidade maior além do
tempo e do espaço material.’
A combinação dos arcanos Enamorado + Julgamento + Lua potencializa
ainda mais intuição, insights e percepções sobre medos e bloqueios
inconscientes.
É importante fazer uma escolha, definir um caminho, para a partir daí a
Bênção se manifestar. A opção pelo caminho deve sintonizar com a verdade
do coração apesar de condicionamentos contrários.
O Desafio desta experiência é revelado através do Julgamento, associado o
juiz interior, a auto permissão para a recompensa resultante de esforços
empenhados.
Problemas de saúde podem surgir como resultado de somatizações
emocionais se você não atender seus próprios desejos, percepções e
pressentimentos. Este é um período muito oportuno para integrar sua
Sombra, para se fortalecer quanto aos seus valores mais elevados e aceitar
uma forma de viver mais leve e fluida.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Eu Sou a Presença da Verdade no Comando da minha vida’
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Casa 2

Revela sobre quais são os meus valores, como eu ganho dinheiro,
minhas necessidade financeiras, auto estima, administração de
recursos. Como está baseada minha segurança pessoal?

Cenário:
O CARRO
+
Papisa
Imperatriz
Diabo

O Carro como Arcano regente desta Casa sinaliza novos rumos, mudança,
movimentação, novidades nos assuntos referente a dinheiro, prosperidade e
todos os valores pessoais.
‘O Carro é o veículo protetor que nos transporta ao longo de nossas vidas.
Desde que tenhamos fé e confiança nos processos Divinos que causam nossas
transformações, com o passar do tempo acabaremos nos tornando canais
cristalinos e límpidos para a Vontade Divina.’
Nesta combinação dos arcanos Papisa + Imperatriz + Diabo a orientação está
em acessar a sabedoria que antecede a lógica, intuir, pressentir, abrir-se para
as sensações para evitar ilusões, enganos e gastos demasiados em compras
desnecessárias.
O Desafio está nas mãos da Imperatriz que alerta para manipulações e
desequilíbrios caso os instintos de auto preservação não forem respeitados.
Paciência e delicadeza, criatividade e sensibilidade são os atributos que
precisam ser exercitados. Atenção para o corpo físico, priorize a própria paz,
não faça esforços para a vida fluir no fluxo evolutivo. Esse é um tempo fértil e
criativo.
Remédios, drogas e álcool tendem a ter seus efeitos potencializados. Assim
como comida e bebida ser consumidas como escape para problemas
emocionais.
Defina o caminho, mantenha o centro, confie na intuição, permaneça consciente
das suas escolhas, domine a mente, esteja perceptivo a medos e
condicionamentos. A vitória é certa se você controlar o ímpeto da pressa, a
ansiedade e os apelos de sobrevivência que reagem à vida através de
percepções ilusórias.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘As riquezas de Deus se revelam através da minha Entrega’
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Casa 3

Mostra como eu me comunico, como eu me relaciono com amigos,
vizinhos, parentes, ambiente próximo, mente prática, estudos,
viagens curtas, auto imagem. Como é que enfrento e resolvo os
problemas da minha vida cotidiana?

Cenário:
O
JULGAMENTO
+
Eremita
Carro
Diabo

Os arcanos neste cenário revelam uma dificuldade potencial em se
relacionar de forma espontânea e honesta no seu ambiente conhecido,
junto aos amigos e parentes. Pode acontecer com frequência de você se
ausentar das suas características pessoais julgando que não será bem
visto ou recebido por aqueles com quem convive.
O Julgamento orienta para a necessidade de você reconhecer talentos e
habilidades pessoais e permitir sua expressão com comprometimento e
maturidade emocional. A tendência de atender aos desejos dos outros
ausenta o brilho da própria luz.
‘Com o Julgamento, chega ao final o Grande Trabalho no plano da Terra, o
equilíbrio definitivo da personalidade; a pessoa passa por profundas
transformações que resultam numa maior dissolução do ego pessoal e
numa compreensão cada vez maior da personalidade como veículo para a
Força Vital Divina.’
Culpa, crenças e valores equivocados precisam ser transformados. O
Eremita anuncia a necessidade de levar a luz para dentro e aceitar a
intuição como guia. O Carro revela a contradição entre quem se é e o que
os outros esperam que você seja. O Diabo responde que a Paz só será
encontrada quando você estiver no domínio das suas emoções, inteiro com
seu coração e não manipulado por necessidades ilusórias de
reconhecimento externo.
Aceite o Desafio de definir o Caminho ideal que esteja em sintonia com os
teus propósitos de alma. Para isso, evite condicionamentos baseados no
medo ou na ansiedade que orientam equivocadamente para escolhas
ilusórias. Silencie o mental conflitante, ouça seu corpo, confie nas decisões
que te trazem paz e elevação energética.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Na Aceitação de quem Eu Sou encontro a Paz que me
Impulsiona no Caminho ’
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Casa 4

Essa é a esfera da individuação, quem eu sou além da minha família,
como é meu ambiente familiar, quais meus padrões herdados e
minha linhagem ancestral. Quais são as raízes inconscientes de meus
bloqueios psicológicos?

Cenário:
O
ENFORCADO
+
Justiça
Louco
Imperador

Neste processo de individuação o Enforcado pressagia um crescimento que
pode requerer uma dose de sacrifício. Pendurado pelo pé e não pela cabeça,
ele está em estado de suspensão, com um pé solto que possibilita a
libertação no seu tempo certo de transformação. Com os olhos abertos,
pode observar o que acontece, analisar a partir de outro ponto de vista,
sem condições, contudo, de tomar nenhuma atitude enquanto as coisas não
estiverem claras.
‘O Enforcado representa a carta da iluminação: o deslocamento do centro
da personalidade do ego para o Self.’
Talvez você esteja indeciso sobre quem realmente é ou o que gosta ou
como deve direcionar a sua vida. Este período, contudo, orienta a
esperar, a não ação temporária mas necessária para se desfazer de padrões
antigos que atrapalham a evolução.
A combinação da Justiça com o Louco e o Imperador orienta sobre a
necessidade de equilibrar emoções internas antes de agir – talvez você
ainda precise se libertar de inseguranças inconscientes e parar de culpar
outros pelas dificuldades que enfrenta.
O Desafio com o Louco está em acessar um potencial habilidades
desconhecidas, sem, no entanto, deixar a ingenuidade guiar na jornada. Por
mais incoerente que pareça ser, a caminhada precisa ser iniciada e você só
pode contar com você mesmo.
O Imperador integra a mensagem deste processo de transformação
evolutivo
respondendo
afirmativamente.
Este
movimento
de
empoderamento será válido. Dê início ao movimento de aceitar essa pausa
e observe resistências internas para então se Libertar a uma nova vida.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Eu Sou além de qualquer definição.
Eu Sou alinhado com a Mente Divina’
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Casa 5

Associada com meu auto valor, auto realização, como eu expresso
minhas ideias, como eu me entrego à qualidade de vida, filhos,
criatividade, romance, diversão, festas. O que eu tenho de mim
mesmo que seja importante para dar ao mundo?

Cenário:
O EREMITA
+
Papa
Lua
Louco

2016 indica um ano de festas e acontecimentos sociais reduzidos. Este
período requer recolhimento, quietude, calma mental para acessar a luz
interna, para oportunizar que a sabedoria antiga que lhe acompanha desde
a Fonte possa se comunicar com você.
‘O Eremita simboliza um mergulho nas profundezas do mundo material que
provoca a união com o Self Espiritual Supremo. Representa a experiência da
Sabedoria que assegura à alma que o processo da vida tem um significado.’
Na turbulência das situações externas, na demanda das atividades diárias,
na rotina da correria não é possível perceber a mensagem da alma para a
jornada desta dimensão. E nesta área auto realização será importante
definir, além das ilusões mundanas, o quão determinado você está para
realizar-se integralmente como individualidade.
A combinação do Papa com a Lua e o Louco orienta para colocar em prática
projetos, objetivos, ideias acalentadas de longa data. E se ainda não sabe
quais são, permita que as percepções sejam liberadas através de sonhos
premonitórios ou intuídos em mensagens trazidas sutilmente por outros
canais não usuais de consciência.
Este também pode ser um período de espontânea exclusão social, onde
você vai se sentir mais completo sozinho do que em atividades coletivas.
Respeite essa nova necessidade de silêncio, ela vem acompanhada da
vontade de adentrar o universo inconsciente que vai originar mais sabedoria
e integração de Self.

Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘A Verdade é a Presença que me orienta no Caminho’
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Casa 6

Revela sobre o meu Trabalho no mundo, a minha vocação, talentos
originais, somatização emocional, saúde e corpo físico. Minha vida
cotidiana está equilibrada com os desejos do meu coração?

Cenário:
A TORRE
+
Mundo
Julgamento
Eremita

A quais valores, condicionamentos, pensamentos, atitudes você se agarra
com tanto afinco e que por isso mesmo te sentes aprisionado, te impedindo
de evoluir e impulsionar na evolução?
A Torre no cenário principal desta área da vida quer libertar o Herói dos
limites rígidos auto impostos relacionados à sua função no mundo,
ampliando habilidades e talentos. Então, observe o ruir de todo um sistema
de crenças pessoal para que a missão de alma seja trazida um tanto mais
para a consciência.
‘A Torre nivela e traz equilíbrio à personalidade, ao mental e ao físico, ao
racional e ao irracional, ao masculino e ao feminino. As experiências neste
Caminho se abatem repentinamente sobre nós e abalam nossos pequenos
mundos. A intensidade da rigidez da personalidade irá determinar a
intensidade dos abalos.’
Quanto maior a flexibilização no sistema de crenças pessoal mais facilmente
poderá acessar a missão da alma que te abrirá ao Mundo. O Julgamento
combinado com o Eremita anuncia a importância de liberar culpas e
julgamentos negativos de experiências passadas.
As limitações e dificuldades aqui se mostram através de bloqueios mentais
referente às habilidades, talentos, capacidades, através de um compasso
hipnótico de comportamento preso às demandas sociais do que é
considerado normal. Libere-se, aceite-se e deixe a criatividade emergir e
mostrar o que precisa ser feito.
É importante abandonar o passado, liberar-se das experiências desastrosas,
permitir-se o renascimento, ausentar-se de identificações emocionais para
acessar o Eremita, a Sabedoria maior que te acompanha há muitas vidas.
Nessa entrega aos talentos originais o novo Caminho, amplo, ilimitado,
pode ser revelado.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Nada de real pode ser ameaçado.
Eu Sou a Presença em Mim’

Lucimara Stráda – www.harmonizare.com.br – www.psicomatriz.com.br

Numerologia – Astrologia – Tarot – Feng Shui – Geobiologia – Reconexão – Cura Reconectiva

10

Casa 7

Aqui eu descubro como eu relaciono nas parcerias, meus contratos,
sócios, casamento, o que eu quero do meu parceiro e como espero
que ele seja para me complementar. Consigo manter meus limites
pessoais diante dos outros?

Cenário:
O LOUCO
+
Força
Papa
Julgamento

O Louco aqui anuncia um novo tempo, um tempo de ousar, de arriscar, de
sair do ‘protocolo’, de tornar a vida um laboratório e aprender com as
experiências. Seja nas parcerias, em novos relacionamentos, em
comprometimentos sociais, o tempo anuncia novidades e abertura
emocional. Desista de basear qualquer decisão em experiências passadas
pois não terá validade agora. Instintos, impulso, coragem e firme
determinação de prosseguir na caminhada do aprendizado pessoal são as
habilidades requeridas.
‘O Louco é o começo, o meio e o fim. Ele representa o primeiro passo em
direção ao desconhecido. Sua pouca bagagem simboliza o desapego trazido
pela sabedoria. Depois de percorrer todas as etapas que levam à evolução,
o caminho em busca da iluminação, sua jornada chega ao fim com a
conquista da riqueza maior: a liberdade da alma. Aqui o ser é manifesto em
sua essência. Pura Luz.’
A Força combinada com o Papa e o Julgamento associam características de
coragem, domínio das emoções com intuição e auto permissão. Auto
permissão para ser feliz, para aceitar as Bênçãos, para renascer nesta
jornada de integração pessoal.
O Desafio com o Papa orienta para acolher a ética pessoal, para não se
limitar através de preconceitos, tabus, convenções ou moral condicionada.
Contudo, firmeza de caráter e auto respeito energético devem ser mantidos.
Aprenda com todas as experiências, comprometa-se emocionalmente, não
negligencie suas obrigações, persista nos desafios e encontre as respostas
no seu íntimo.

Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Na Presença prossigo, confiante e entregue, e Tudo está Bem’
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Casa 8

Orienta
sobre
como
eu
me
entrego
intimamente
num
relacionamento, como aceito dissolver meu ego num propósito maior,
a sexualidade na intimidade, morte e transformação. Qual a Conexão
que minha alma deseja?

Cenário:
A PAPISA
+
Imperador
Justiça
Julgamento

‘A Papisa é a experiência do lado profundo e inconsciente de nós mesmos.
Ela é a guardião da sabedoria. Vela pelo conhecimento e por mistérios que
só serão revelados no momento oportuno, estabelecendo assim a ligação
entre o mundo físico e o espiritual.’
Nesta esfera de transformações profundas, a Papisa colore o cenário com
ainda mais mistério, conteúdos inconscientes que precisam ser trazidos à
consciência, sabedoria, espiritualidade. 2016 sinaliza a necessidade da
descoberta da própria espiritualidade, revelando a importância de se abrir
para um conhecimento que transcende a lógica, que está carimbado
energeticamente na nossa alma e precisa ser revelado.
O Imperador mais a Justiça e o Julgamento indicam a importância de
descobrir o que tem além do véu das ilusões mundanas, sem medo.
Empoderar-se através da coerência energética, trazer luz para o
desconhecido, aprender sobre o que gera instabilidade emocional e
desapegar-se desses gatilhos que só servem para drenar a energia.
Não existe Inferno além daquele que a mente cria, não é preciso sermos
salvos por ninguém mais além dos nossos próprios auto julgamentos.
Através do auto conhecimento podemos integrar a Sombra e acessar a Luz.
Quando você se entrega a um parceiro, ou à Deus, a uma religião, ou a um
grupo, está esperando ser salvo ou então se sentir completo? Ou você evita
se entregar para não sentir a vulnerabilidade de nenhuma certeza de volta?
Esse é um tempo de se entregar a uma Sabedoria maior e nessa opção se
Empoderar através da Conexão real ansiada pela Alma.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Eu Sou a Conexão Cósmica
que Transcende toda percepção pessoal’
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Casa 9

Sobre meus valores superiores, a minha espiritualidade, a minha
busca a um sentido maior para a existência, estudo cósmico e
filosofias superiores, viagens longas, estrangeiro. Como posso
expandir meus horizontes ou minha consciência?

Cenário:
O MUNDO
+
Carro
Força
Diabo

O Mundo está aberto para você, orientando um tempo de transcender
limites, sejam eles quais forem - pessoais, espirituais, emocionais. Abra-se
para novas formas de ver a vida, um curso de extensão, viagens
internacionais, mudanças de cidade, pensamentos precisam ser ampliados.
Ir para longe para se aproximar mais de quem se é.
Viajar e conhecer novos horizontes pode se revelar extremamente
terapêutico neste período. Assim como ingressar em novos grupos, começar
algum curso ou adotar um projeto social.
‘O Mundo é um Caminho que conduz além do mundo físico, permitindo que
se chegue aos planos interiores da mente inconsciente. Representa a
celebração da alegria, a realização de parte da obra divina, e indica que o
ciclo desta vida está completo.’
A combinação do Carro com a Força mais o Diabo revela a importância de
estar no domínio das emoções, de exercitar a coragem, de ajustar impulsos
baseados em experiências passadas versus o arriscar-se numa nova
caminhada. O que é garantido é a impossibilidade de permanecer onde você
está e a necessidade de conservar a fé para prosseguir, mesmo sem saber
para qual direção.
O Diabo aparece aqui como um sinalizador da possibilidade de conflitos
internos entre a mente racional e a intuição, uma luta de poder com o ego
pessoal para oportunizar reconhecimento do Divino interior. Aja com cautela
e pratique a meditação. Não é tempo de permitir que complexos de
inferioridade determinem a qualidade das respostas para o Caminho ser
revelado.

Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Eu Sou a Confiança plena do Caminho Aberto’
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Casa 10

Associada com minha imagem social, profissão, como eu apareço no
palco da vida, como eu exerço o poder, reconhecimento, prestígio,
reputação, aspirações sociais. Qual é minha necessidade de
aprovação social?

Cenário:
A FORÇA
+
Justiça
Carro
Torre

Essa é a área associada com o palco da vida e a Força aparece como arcano
regente desta Casa indicando que você vai passar por situações neste ano
em que vai ser confrontado com seus medos, vai ser preciso se mostrar ao
mundo através da coragem em manifestar habilidades potenciais.
‘A Força é o Caminho da integração da sombra. É preciso vencer a si
mesmo na luta sem fim contra as próprias fraquezas, na qual a vitória só é
assegurada àquele que não foge ao combate. A experiência contínua da
sombra conduz à vivência do Amor Universal, pois é através da integração
da sombra com o ego que desenvolvemos nossa identidade com a
humanidade.’
A Justiça com o Carro e a Torre indicam mudanças drásticas neste cenário
de poder e imagem social. Assuntos escondidos ou receios inconscientes
que há muito tempo têm permanecido guardados virão à tona, serão
expostos para serem transcendidos.
Quais opiniões e posicionamentos precisam ser ajustados para oportunizar a
integração da personalidade com o Self? Que valores pessoais estão por
demais rígidos e inflexíveis, impedindo a evolução? Limites auto impostos
estão bloqueando o equilíbrio do pensamento com o sentimento.
A Torre responde com mudanças drásticas e repentinas, trazendo abalo a
concepções pessoais, a realidades estéreis, a mundos exauridos que não
servem mais e não tem razão para permanecer.
O Desafio com o Carro está em escolher e controlar os instintos de medo.
Tomar as rédeas do destino nas mãos e seguir em frente, comandar a
trajetória, confiando na vitória certa.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘A Presença da Luz me orienta no Caminho’
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Casa 11

Revela como eu me encaixo socialmente, minha participação social,
ideologias, sociedade em geral, esperanças e humanitarismo. Como
expandir minha consciência através da minha função social?

Cenário:
O DIABO
+
Enforcado
Sol
Imperatriz

Em 2016 esta área da sua vida será bastante desafiadora, arriscando a
perder muita energia, dispersar-se em eventos sociais demasiados,
exceder-se em prazeres de todos os tipos. Tentações, desejos, paixão,
luxúria, sedução, egoísmo, obsessão, são atributos que estarão
extremamente ativos neste ano.
O Diabo simboliza tanto a escravidão aos prazeres decorrente da
incapacidade em resistir às tentações humanas quanto a Luz da
Individuação. Aqui o desafio é o desenvolvimento do reconhecimento
intuitivo do seu pertencimento ao Divino, a libertação da roda material das
experiências mundanas.
A combinação dos arcanos Enforcado com o Sol e a Imperatriz orienta para
a necessidade de afastamento temporário do grupo mais influente de
convívio social. Algo presente neste âmbito está dificultando ou até mesmo
impedindo a sua evolução cósmica. Você não precisa esquecer quem é para
ser aceito no grupo. A dica é para silenciar o mental e permitir à intuição
responder o que precisa ser alterado.
O Sol como Desafio sinaliza a importância de abrir-se às revelações
pessoais sobre quem se é em essência, seu equivalente no Eu Superior.
Desapontamentos podem advir deste afastamento, momentos tensos que
pressionarão a um novo posicionamento.
A Imperatriz responde com a garantia da aquisição de um novo poder
baseado na Verdade dos potenciais de alma. Novas habilidades, talentos,
ainda mais criatividade e fertilidade de ideias quando você se render a este
novo tempo energético.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘A Presença Divina Guia minha Intuição em Todos os momentos’
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Casa 12

Esta esfera está associada com inconsciente coletivo, medos, aquilo
que está escondido e que precisa ser trazido à consciência para
oportunizar um renascimento. Como oportunizar minha integração de
Self?

Cenário:
O SOL
+
Temperança
Imperador
Justiça

O Sol nesta Casa é uma Bênção a este período tão transformador porque
você vai passar. Sua influência trará luz para um novo tempo de vida. Fique
atento a mudanças impulsionadoras e reveladoras que precisam ser
compreendidas para oportunizar a transcendência de muitas questões
inconscientes.
‘Nas iluminações do Sol ocorrem muitas revelações a respeito de quem
somos. Sua influência vem do alto e ilumina nosso interior nos preenchendo
de Energia Vital. O corpo, a mente, da mesma forma como o self emocional
e o self físico, são transformados para avançar juntos neste Caminho.’
A combinação da Temperança com o Imperador e a Justiça indica a
impossibilidade de você se ausentar de Si neste ano. A exigência virá
através da pressão interna emocional para encontrar um sentido mais
profundo no ‘viver a vida’. Manter os pés na terra e a cabeça no céu é uma
boa dica para esta mistura energética.
Questionamentos profundos sobre quem é, necessidade de encontrar
explicações filosóficas e cósmicas sobre as possíveis coincidências que vai
vivenciar e a sincronicidade nas situações será tanta que você vai se
impressionar ainda mais com a ‘magia’ acontecendo e lhe mostrando as
respostas que precisa para uma vida mais plena e feliz.
O Desafio com o Imperador está em aceitar as oportunidades sem dúvidas e
receios, em manter o centro e decidir o que lhe convém nesta jornada de
integração de Self. Abandonar a necessidade de controle é permitir a
atuação cósmica de agir manifestando oportunidades e mostrando o
caminho sem dificuldades ou esforço.
Mantra de Poder para impulsionar os potenciais favoráveis do Arcano:

‘Me Entrego ao Comando da Mente Divina’
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