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CICLOS   LUNARES   INTERNOS   E   A   RELAÇÃO   COM   A   LUA   EXTERNA 

 

 CICLO  INTERNO    CICLO LUNAR  EXTERNO     ELEMENTOS 

 

       LUA NOVA     LUA NOVA – TERRA      TERRA – TERRA  (YIN/YIN) 

  MENSTRUAÇÃO   LUA CRESCENTE – AR     TERRA – AR (YIN/YANG) 

ELEMENTO TERRA   LUA CHEIA – FOGO     TERRA – FOGO (YIN – YANG) 

        LUA MINGUANTE – ÁGUA    TERRA – ÁGUA (YIN/YIN) 

SIGNIFICADO 

 

A combinação TERRA – TERRA indica que o ciclo interno e o externo estão em comunhão. A menstruação na Lua Nova representa o momento 

de limpeza das questões materiais e das energias as quais se deu “materialidade” durante todo o ciclo- tristeza, raiva, medo, etc. A limpeza 

será profunda e deve-se focar na retirada dos obstáculos que impedem a realização dos sonhos e dos projetos. Também devemos trabalhar 

a relação com nosso corpo físico, verificar a qualidade de nossa alimentação.  A limpeza sempre ocorre nos primeiros dias, depois entramos 

em processo de construção do novo ciclo, onde estamos abertas e intuitivas, podendo sentir e perceber o que vai acontecer ou o que podemos 

colocar em movimento para realizarmos um determinado objetivo e projeto. Ao identificar que precisa mudar sua alimentação esse é um 

ótimo período para começar.  
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A combinação TERRA – AR indica que nosso ciclo interno está precisando arejar, mudar a forma de pensar, retirar e limpar os pensamentos 

repetitivos e as crenças que nos limitam. É muito indicado nos dias de limpeza, ou seja, nos primeiros dias da menstruação, escrever sobre 

os pensamentos que gostaríamos de mudar, entendendo que esses pensamentos na grande maioria das vezes estão cheios de sentimentos. 

Como você se sente com relação a si mesma? Percebe-se como inteligente ou limitada? Tudo é muito difícil ou fácil? Que tipo de pensamento 

vem primeiro quando estás prestes a começar algo novo? Faça uma lista dos pensamentos negativos que possui sobre si mesma, seu futuro e 

sua vida e escreva ao lado a afirmação positiva que irá substituir a negativa. Nos demais dias comece a mentalizar o que você precisa dar 

materialidade. Anote os sonhos noturnos, eles podem ser indicações premonitórias do que vai acontecer ou do que você precisa colocar em 

movimento e realizar. 

A combinação TERRA – FOGO indica que você está menstruando na Lua Cheia e que as suas sombras estão sendo iluminadas, estão emergindo 

do inconsciente e podem ser libertas, reconhecidas e integradas. Os sonhos ficam mais vívidos, fortes e intensos. Durante a Lua Cheia temos 

a maior luminosidade noturna, quando a Lua recebe a luz Solar (que representa a nossa consciência) tornando o mundo oculto pessoal 

perceptível. Nesses primeiros dias de limpeza observe e anote as sensações, sonhos e sentimentos. Tome banho de Lua, de preferência nua 

ou com o mínimo de roupa possível, peça a vovó lua que ilumine suas sombras, que você possa estar mais integrada, mais mágica e realizada. 

Pinte com seu sangue, dance, deixe que o fogo sexual preencha todas as suas células. A sua criatividade será em alta, registre todas as 

ideias que vieram a sua mente. É um período muito interessante e mágico.  

A combinação TERRA – ÁGUA indica que você estará muito sensível, emotiva e que a limpeza dos primeiros dias será muito intensa. Aproveite 

para identificar todos os sentimentos negativos que possui sobre si mesma, pois na Lua Minguante tratamos de tudo que queremos que 

mingue e que termine, identificando os padrões emocionais repetitivos que acabam impedindo a ação. Como está a sua autoestima? Como se 

sente com relação a si mesma e a mulher que és? Nos demais dias aproveite sua sensibilidade à flor da pele para perceber as energias que a 

rodeia, o que vais “sentir” sobre o próximo ciclo. Tome banhos com ervas, flores, perfume, coloque seus pés em água corrente e deixe-se 

fluir exatamente como a água, contornando os obstáculos e seguindo rumo ao mar.  
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CICLO  INTERNO        CICLO LUNAR  EXTERNO     ELEMENTOS 

 

LUA CHEIA     LUA NOVA – TERRA    FOGO -TERRA (YANG – YIN) 

OVULAÇÃO     LUA CRESCENTE – AR   FOGO – AR (YANG – YANG) 

ELEMENTO FOGO   LUA CHEIA – FOGO    FOGO – FOGO (YANG –YANG) 

        LUA MINGUANTE – ÁGUA   FOGO – ÁGUA (YANG – YIN) 

SIGNIFICADO 

 

A combinação FOGO-TERRA indica que você está ovulando na Lua Nova, que sua fase de expansão está sendo de materialização de seus 

projetos, é um momento de intensa intuição e de muita vontade de fazer coisas diferentes. Aproveite essa fase colocar em movimento tudo 

que você quer materializar. Quais projetos estão se realizando? O que você sentiu durante a menstruação está em conformidade com o que 

está acontecendo em sua ovulação?  

 

A combinação FOGO-AR indica que sua intuição está intensificada e que tudo em sua vida está em movimento, acontecendo. Sua libido estará 

igualmente nas alturas com muita sensualidade. Aproveite para avaliar seus pensamentos e ver o quanto mudaram desde a menstruação. Você 

estará muito positiva e cheia de energias. Registre como se sente e grave esse momento em sua mente assim, sempre que se sentir insegura 

ou com pouca energia, poderá se concentrar e voltar a esses momentos, preenchendo-se novamente de tudo que precisa.  
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A combinação FOGO – FOGO indica que você está ovulando na Lua Cheia, que os ciclos internos e externos estão em sincronia. É uma fase 

de comemoração, de colheita e de fertilidade. Também traz muito movimento e uma imaginação muito aguçada. Aproveite para imaginar e 

ampliar seu futuro, ampliar todas as coisas boas que estão acontecendo, dando maior luminosidade ao melhor de si mesma.  

A combinação FOGO-ÁGUA indica o reconhecimento de novas emoções e sentimentos. Pode ser que você finalmente consiga resolver algumas 

questões emocionais que representavam um impedimento, ou a mudança de um padrão emocional repetitivo. É uma mescla de sentimentos e 

vontade, mas que trazem muita energia criativa e sensibilidade a tudo que é belo e que leva a percepção de plenitude. Observe sempre seus 

sentimentos e registre tudo. 
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