Quem é o melhor? Ou o mais forte? E o mais ágil?
Grêmio ou Internacional?
Apesar de nascidos em datas diferentes esses dois ‘irmãos’ que despertam tanto amor
quanto rivalidades entre os gaúchos são muito parecidos! Veja abaixo seus mapas natais e
se surpreenda!

GREMIO 15/09/1903

INTERNACIONAL 04/04/1909
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Cavalo, Cavalo. Galo e Coelho. Coelho e Galo.
O Ano indica as relações externas e o Destino Social, as características que devem ser
exercitadas para melhor utilização dos próprios potenciais. O Dia mostra a Missão principal
que deve ser priorizada para um desenvolvimento mais fluido e equilibrado!
O Grêmio tem Coelho no Ano. O Internacional tem Coelho no Mês.
Esse arquétipo traz na sua essência um intenso impulso de autopreservação, extrema
dificuldade de se posicionar, procura evitar o confronto sempre que possível, é ágil, sagaz e
determinado a se manter distante de qualquer dano. Persegue seus objetivos com precisão,
confia no seu próprio julgamento e possui uma auto estima impressionante. Sua energia é
completamente oposta da belicosidade! Preza a harmonia e a benevolência, busca a paz,
age com docilidade e inteligência.
Para equilibrar a expressão do Coelho como Destino é importante que o Grêmio mantenha
uma personalidade combativa para representá-lo (seja seu Presidente, Treinador, ou
Capitão). Deve evitar se expor em discussões e enfrentamentos, ponderar situações
estressantes e assumir um posicionamento corajoso.
O Internacional tem Galo no Ano. O Grêmio tem Galo no Mês.
O Galo vibra autoridade, poder, coragem, valentia, entusiasmo, brilho, beleza e
ostentação.Tem características combativas, ousadas, aprecia discussões, revolta-se com
facilidade, é muito perfeccionista e acredita que pode sempre ser o melhor, o mais
importante, liderar e se destacar. O Galo é bom de briga! E também facilmente perde o
foco, não sabe manter a calma, se exaspera, fica agressivo e se dispersa.

Para equilibrar a expressão do Galo como Destino é importante que o Internacional
mantenha o foco, sempre exercitando a flexibilidade, ampliando perspectivas e aceitando
posicionamentos divergentes.
O Coelho tem dificuldade de se posicionar e se comprometer. O Galo facilmente se posiciona
e da mesma forma se mantém inflexível nos seus conceitos!

Grêmio e Internacional: Cavalo no Dia!
Esse signo prima por qualidades de liderança e impetuosidade, é forte, rápido e ágil, tem
espírito independente, impaciente, rebelde, obstinado! Sucesso é seu primeiro objetivo.
Contudo, sua maior dificuldade é se manter firme, focado, determinado. Por temer o
fracasso e não acreditar muito em si mesmo, seu impulso imediato frente ao menor
obstáculo é desistir e procurar um caminho mais fácil.
Enquanto o Cavalo de Fogo é mais aguerrido, passional e intempestivo que Cavalo de
Madeira. Este é mais flexível, menos colérico, mais paciente e disciplinado.
O Cavalo de Madeira do Internacional pode ajudar o Galo a encontrar saídas alternativas
frente às oportunidades. E o Cavalo de Fogo pode ajudar o Coelho do Grêmio a se
posicionar de forma mais corajosa!
É importante lembrar, contudo, que um time é composto pelo equilíbrio ou desequilíbrio
dinâmico de seus jogadores, treinador e equipe administrativa. Saber de seus potenciais,
habilidades, desafios e dificuldades, Destino e Missão propicia um melhor desempenho e
aproxima do Sucesso!
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