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Lua em Sagitário
A energia em que a criança está imediatamente ligada ao nascer é neste
caso abundante, expansiva e confiante. Através dela experimentará a
existência com uma disposição básica gostosa que lhe trará fortes
sensações de amplidão e liberdade, permitindo-lhe entregar-se ao
movimento da vida com otimismo e alegria. O sentimento de que a
existência flui sem obstáculos, mostrando a cada passo seu sentido e
direção, é uma fonte de segurança que lhe acompanhará em seu
crescimento: só é necessário entregar-se ao rio da vida porque, ele
alegremente, sempre encontrará seu caminho até o mar. Se sentirá tentado
em dizer que, se não for pela inevitável tendência da consciência a
identificar-se com o fragmentário e a desenvolver um refúgio imaginário,
dissociado do resto das energias do sistema, não haveria a menor chance de
entrar na vida através desta qualidade.

O cenário afetivo.

Desde seus primeiros dias, a criança tende a manifestar uma potente
vitalidade e pode encontrar estímulos suficientes ao seu redor  para confiar
em seus movimentos e explorações, reforçando sua natural predisposição,
alegre e dinâmica. Em consonância com isso, ao redor dela se constitui um
meio ambiente afetivo que lhe permite integrar-se e expandir-se, que a sua
vez confia nele, acompanhando-o à distância e possibilitando seus jogos e
desejos. A diferença das outras Luas, a modalidade afetiva que se
materializa permite à criança muito espaço próprio, enchendo-a de
estímulos para seu bem estar e para a exploração do mundo. No princípio, o
criança encontrará pouca interferência em seus desejos e movimentos, mas
tão pouco se sentirá abandonado a si mesmo. O modo como se constitui o
cenário de uma Lua em Sagitário faz com que se sinta muito livre mas, ao
mesmo tempo, sempre guiada e protegida por alguém que lhe facilita as
brincadeiras e o aprendizado, com um mínimo de intervenção. Daí a
sensação de confiança básica nas interações e um entusiasmo que descarta
a presença de limites a seus desejos, se constitui no pressuposto emocional
do qual experimentará a existência.



Se observarmos a configuração do cenário em outros planos, encontraremos
geralmente abundância, não necessariamente econômica e de meios mas
seguramente afetiva. Haverá uma predisposição familiar a acreditar na
bondade da vida, quem sabe pela forte influência de alguns de seus
membros a quem a criança percebeu como muito confiável, ou de constante
bom humor. Também - isto na realidade é mais comum - pela existência de
fortes crenças religiosas ou ideológicas na família, que manteve todas as
suas experiências infantis de sentido e otimismo.

É muito raro que ao relatar a história de seus primeiros anos uma pessoa
com a Lua em Sagitário descreva situações de carência ou conflito. O
impacto do mundo familiar, em sua formação, pode imprimir-lhe a sensação
de ter sido o melhor dos mundos ou, em todo caso, de não ser obrigado a
enfrentar a frustração e a dor por muito tempo. Em geral, este último - a dor,
a frustração e as dificuldades - aparecem como uma condição própria da
vida adulta, em que foi preciso adaptar-se dolorosamente. A pessoa terá
que fazer um esforço para poder resignar sua história infantil e deixar aflorar
as recordações ligadas ao conflito ou a dificuldade.

Outro traço visível são as viagens em família, estes são hábitos importantes e
é provável que algum membro da mesma família tenha relações com o
estrangeiro, por alguma razão. 

Durante os primeiros anos pode se estabelecer nestas pessoas uma forte
efetivação das viagens. Ao compartilhar a espontaneidade emocional com a
qual os seus viajam - ou pelo menos, com a que se refere ao estrangeiro - se
instala nelas a sensação de que os mundos distantes são familiares e
seguros. Esta familiaridade afetiva com a amplitude do mundo as
predispõem a correr grandes distâncias e a dar a boa aventurança a tudo
aquilo que provenha de outras latitudes.

Por outra parte, como dissemos, a família pode estar impregnada de fortes
sentimentos religiosos, de princípios morais ou ideológicos que dão por
seguro a evolução da humanidade - ou a parte dela que se identifica - até
um futuro cheio de esperanças, que permite dar sentido a todos os atos da
vida. 



Alguns membros da família podem ser muito crentes, com o que transmitem
à criança a convicção de que a vida tem um sentido positivo, além de suas
vicissitudes e dificuldades.  Isto não constitui simplesmente uma série de
crenças e ideais as quais a família adere, e sim irradia uma convicção
poderosamente otimista acerca da vida, que contagia com entusiasmo os
demais. A criança não pode esconder-se desta confiança já que, é sua
energia que a leva a ser educada nestas convicções, que no futuro serão
sua percepção da realidade.

Assim mesmo, é possível que haja em seu meio afetivo imediato pessoas
dedicadas ao ensinamento, com muitos conhecimentos que podem dar
conta de múltiplas perguntas da vida. Tudo tem uma resposta e um sentido
e há possibilidade certa de compreender o mundo, esta sensação que
acompanha a criança desde o princípio, se verá confirmada através de
suas futuras experiências e do contato com outras pessoas.

Em geral, quem tenha nascido com a Lua em Sagitário têm estabelecido
em sua infância uma relação de intenso amor com as pessoas com essas
características, que lhes transmitiu uma certeza emocional do sentido da
vida. Pode ter sido alguém muito nobre e sábio, muito religioso e devoto, ou
cheio de idéias compreensivas e motivadoras: seja como for, dá uma forma
indelével à criança. Em alguns casos se trata de uma pessoa com um
grande bom humor e muita disponibilidade para a aventura, a vida ao ar
livre ou a exploração do mundo.

Que estes vínculos estejam presentes no emocional de nascimento é uma
necessidade para atualizar a qualidade sagitariana que se manifesta
através da Lua da criança. De uma forma ou outra, voltarão a fazer-se
presentes ao longo da vida, ainda quando a pessoa amplie sua percepção
da realidade - uma vez adulta - ao inteirar a energia lunar com o resto de
seu sistema.



Começa a constituir-se o circuito.

Esta posição lunar mostra algumas analogias com a Lua em Leão, sobre todo
o sentido de oferecer um contato espontâneo com a abundância, a
vitalidade e uma sensação de confiança básica na vida, como um dom
natural de nascimento. Assim como a Lua em Leão, o conjunto afetivo
permite à pessoa uma forte valorização de si mesmo, que opera como base
emocional para todas as experiências posteriores, a sensação de vitalidade
e abundância da Lua em Sagitário fornece uma “base” para a vida. Em
afeto, estas pessoas partem com uma confiança elemental na existência,
que nada fará com que acabe. Obviamente não é a mesma constituição
psicológica que predomina na ambivalência vida/morte - como acabamos
de ver no capítulo anterior - que traz a sensação de que “sempre haverá
abundância e bem estar...”. Mas, por certo, a dificuldade psicológica
provenha neste caso do modo como se articula o inconsciente esse
“sempre”. A força da Lua e sua correlação com a dependência emocional - à
respeito dos padrões estabelecidos na infância - faz com que esta liberdade
e otimismo se convertam em condições necessárias para se sentir seguro e
protegido.

No futuro, quando a criança com a Lua em Sagitário se torna um adulto,
necessitará de que não exista nenhum conflito em seu horizonte para não
experimentar o temor. O hábito infantil de dispor de liberdade e abundância,
de sentir-se sempre vital e de bom humor, faz com que, em situações onde
existam adversidades - associadas à frustrações, conflitos e dificuldades -
sejam vividas como duplamente ameaçadoras e perigosas. Por um lado o
serão por si, como seriam para qualquer um, mas por outro a restrição, à
acumulação de dificuldades ou a dor constituíram para eles um contexto
quase incompreensível, algo ao qual não estão habituados. Mais ainda, a
mera possibilidade de que ocorram fatos frustrantes e dolorosos, está
praticamente excluído de sua matriz básica.

Enfrentar essas situações, por conseguinte, implicará numa forte desilusão,
uma queda do imaginário infantil que levará a pessoa a sentir-se
desprotegida e vulnerável, muito mais além da envergadura real do que está
acontecendo. 



Como em toda a estrutura lunar, a ausência das condições em que a Lua
tenha se fixado e experimentado como vazio emocional  gera temor,
quando se enfrenta o desconhecido em uma situação que não oferece
garantia afetiva alguma. Desta maneira, quanto mais difícil - em termos
objetivos - se coloca na situação, mas a pessoa fica atemorizada, isto gera
a necessidade de que tudo volte a se acomodar positivamente e a fluir sem
obstáculos, com a pressa que a vida - e o resto de sua carta natal - não
permite.

Aqui é onde se gatilha o mecanismo pelo qual buscará quase com
desespero as condições de liberdade, espaço e possibilidade ideais com as
quais está acostumado a tranquilizar seu mundo emocional. Para aliviar a
sensação de desproteção, esta pessoa irá impor-se quase
automaticamente, uma atitude em que todos os problemas venham a
precisar, na realidade, de importância e possam ser resolvidos com
facilidade. Mais ainda, como não irá querer ter problema algum o
simplificará racionalizando-os em excesso, idealizando situações, negando
a profundidade dos conflitos ou também tomando distância e fugindo deles
através de uma viagem ou outra atividade, que lhe restitua a sensação da
qual está acostumada. Assim como a pessoa com a Lua em Escorpião gera
inconscientemente situações de fusão e conflito - porque é isso o que
conhece como seguro - se tem a Lua em Sagitário será necessário, no
contato, experimentar a sensação de que “está tudo maravilhosamente
bem...”. A segurança se associa com o bom humor constante, com a alegria
e inclusive com a despreocupação. Mas o contrário, a dureza da realidade
e sua confrontação com ela a desilude profundamente e a faz sentir
indefesa. Diante disso,  a reação automática será afirmar que “não
acontece nada, tudo está bem”.

Na realidade, a Lua em Sagitário está atada às sensações de liberdade e
abundância, sem advertir que depende delas. Uma imagem que revela a
natureza da liberdade, para o inconsciente desta Lua, é a de “cão de
campo”. Sujeito a um longo arame pelo qual desliza correndo feliz de uma
ponta à outra, desfrutando de uma sensação de liberdade quase ilimitada,
enquanto na realidade permanece em cativeiro.



De maneira semelhante, o hábito psicológico da Lua sagitariana necessita
uma presença que garanta a liberdade e, por suposição, a “mãe”- isto é seu
mundo familiar - é o que lhe assegura essa abundância e fluidez. Estas
sensações não aparecem então como possibilidade real ou como confiança
interna, e sim como uma necessidade que “deve” ser satisfeita, isto é, como
uma suposição da existência. Sua ausência torna a pessoa transtornada
emocionalmente e, em consequência, os níveis dissociados procuram voltar
a proteger-se em um mundo em que algo ou alguém garanta que tudo vai
ser resolvido.

Negação da Realidade.

Daí a atitude de idealizar e até de negar a complexidade da realidade
constituída o refúgio fundamental desta Lua. Seu aspecto custoso e
realmente conflitivo é, precisamente, a incapacidade para permanecer com
os acontecimentos tal como eles são, tomando contato com a verdadeira
dimensão dos problemas e, sobretudo, conectando-se com suas emoções
profundas e com as suas motivações ocultas. Estas pessoas se distanciam
rapidamente tanto da realidade como de sua verdadeira interioridade,
apelando a um otimismo e uma alegria quase infantil, que resultam
inevitavelmente em negação.

Um mecanismo típico para enfrentar tudo isso é viajar. Quando a Lua em
Sagitário perde sua estabilidade emocional ou quando uma situação é
demasiadamente difícil, o característico é comprar uma passagem e ir a
qualquer lugar. Ou de maneira semelhante, embarcar na primeira situação
que lhe permita tomar muita distância dos problemas, para sentir-se livre e
fechar-se em coisas novas que abram outros horizontes. Mas, logicamente,
nada disso fará com que as dificuldades desapareçam.

Com esta resistência para enfrentar os problemas e sua tendência invasiva,
as pessoas com a Lua em Sagitário podem demorar muito mais tempo para
assumir uma crise. O paradoxo do mecanismo faz com que desta maneira
as coisas se complicam tanto, que logo se torna tarde para resolvê-las com
baixo custo.



Não percebe que, ainda que fuja,  fica igualmente presa ao problema?

 

Visto de fora isto é óbvio porque ainda que viaje, o problema existirá, mas a
pessoa não percebe. Aqui pode-se ver perfeitamente a maneira como
funcionam os mecanismos lunares. 

Existe um hábito que cria sensações psíquicas ou a presença de uma
qualidade que se associa com a segurança, ainda que isso dificulte ainda
mais as coisas. Neste caso, se estabelece a dependência emocional com as
sensações de amplitude e expansão, o que a leva a colocar distância,
objetiva e fisicamente. A pessoa com esta Lua sempre encontra uma
solução otimista que lhe impede de ir à fundo nas dificuldades.

Ou seja, idealizar situações e pessoas é uma atitude básica, em que
nascem grosseiros erros de apreciação da ação e dos vínculos. É quase
uma constante que estas pessoas vejam muito mais possibilidades do que
realmente existe e que exageram na valorização de seus projetos, 
 convertendo-os em ativos “compradores de tampões”. Aos olhos de alguém
com muita energia capricorniana ou escorpiana, aparecem como
extremamente ingênuas e crédulas. Não devemos esquecer que em sua
matriz básica reina a confiança: sua perspectiva natural a predispõe
sempre a ver o “fora” como algo estimulante e a perceber a quem os rodeia
como seres que procuram o melhor para elas, continuamente dispostos a
apoiá-las e a compreendê-las. Esta é, obviamente, a prolongação
inconsciente de seu mundo infantil, onde a abundância e a benevolência do
meio estavam garantidos. Mas isso não tem porque reitera-se no futuro,
quando é bem possível que apareçam a competência, a manipulação, o
domínio ou o conflito de interesses que - depois de tudo - serão
manifestações de outros aspectos de sua energia. À estas pessoas é difícil
aceitar estes traços da realidade, porque sua posição recorrente será
confiar em tudo e em todos. Sua natural simpatia e generosidade sobre os
demais ficará assim confirmada, mas pela mesma razão podem ser levados
a experimentar fortes frustrações e fracassos.



As tranquilizadoras verdades.

A distância interna entre esse mundo feliz e suas próprias zonas escuras
como se vê, é muito grande. Explorar-se e compreender-se, buscando em
seus desejos inconscientes, é uma arte difícil de se desenvolver e, no geral,
só os golpes da vida lhes ensinam até que ponto haviam idealizado a si
mesmos.

Mas ainda neste caso, a aprendizagem será complexa. Atrás da idealista e
da crédula, esta Lua apresenta um novo personagem: ela que já
compreendeu como é a vida e “sabe” sobre a natureza humana e de si
mesmo, porque conseguiu captar os princípios gerais da existência.

Imaginem uma pessoa com a Lua em Sagitário e muita energia Plutaniana
ou Saturnina no conjunto de sua carta natal. No princípio, as experiências
de sua vida seriam duras e teria pouca compreensão sobre seu próprio
comportamento e dos demais. Mas, em algum momento, seu interesse
natural em saber a verdade se lançará aos mundos subjetivos. Este é o
contexto onde a Lua em Sagitário compreende muito rapidamente
conceitos e princípios básicos, dos quais sente que realmente capta o
sentido de seus atos e da vida. Assim como a Lua em Gêmeos conduz a
interrogação, está ávida de informação e quer conhecer coisas diferentes
com múltiplas variantes e possibilidades de ação, a Lua em Sagitário
necessita saber o “como” de tudo isso, porque necessita assegurar-se que o
caminho escolhido é o melhor. Sua sensação de potência está ligada ao
que é dito como verdade, porque só se sente em equilíbrio emocional em
base à confiança extrema. O idealismo aparece assim como uma
consequência dessa necessidade de confiança porque, “se duvido então me
sinto inseguro...” Seu oposto no zodíaco - a Lua em Gêmeos - duvida em
contato continuamente, tanto que seu mecanismo é “perguntar à todo
mundo”, porque se protege aprendendo e tendo sempre uma possibilidade
a mais para considerar. 



Em Sagitário, pelo contrário, é imprescindível estar seguro e inclusive poder
dizer aos demais o que é o melhor, para que o façam. É muito fácil para eles
construir grandes generalizações das quais acreditam ter obtido certeza a
respeito do sentido dos últimos acontecimentos. Refugiados nesse saber e na
qualidade de síntese sagitariana, é muito provável que se sintam capacitados
para dar conselhos a todo mundo sobre o melhor comportamento possível,
inclusive que se dediquem a transmitir as generalizações que fizeram. Se bem
que o ensinar nesta Lua é um talento natural, enquanto o mecanismo não
tenha sido realmente compreendido e integrado, este personagem “sábio” é
um “maestro de ameixa”, que resultará em um reforço gigantesco da matriz
básica idealista.

Protegidos na sensação de ter compreendido, ainda que só o tenham feito
em um plano puramente mental, suas realizações dificultam com mais força o
verdadeiro contato emocional e o diálogo entre o nível consciente e as forças
inconscientes. 

Assim como a Lua em Gêmeos se refugia em suas explicações e em sua
incessante atividade mental, a Lua em Sagitário se esconde na sensação de
ter captado os grandes princípios da vida, sejam estes religiosos, esotéricos,
psicológicos ou políticos. A suposta possibilidade de sintetizar para outros
lhes garante um feedback emocional que potencializa sua sensação de
confiança básica.  Se bem que esta atitude é, pelo comum, uma dificuldade
sagitariana, e no caso da Lua teremos que perceber o mundo infantil e
mecânico de que provém suas generalizações posto que se tenham
produzido, na realidade uma síntese própria e uma elaboração pessoal de
múltiplas experiências desde as quais se destila uma compreensão vital.
Quando o mecanismo está ativo, esta Lua ama refletir e saber de outros,
reproduzir sínteses alheias e puramente teóricas que não tenham ainda se
feito carne em quem as repete. A pessoa utiliza estas generalizações como
uma defesa inconsciente que supostamente a libera de ter que atravessar
pelo rigor da experiência. Uma coisa é vestir-se da complexidade da
existência e daí elaborar uma síntese própria - que possa ser útil aos demais -
e outra muito distinta é refletir generalizações e idéias previamente
sintetizadas. Se bem que estas transmitem muita segurança, na realidade
estão a serviço de convencer a si mesmo que a experiência já foi realizada e
que não deverá atravessar novamente, com sua carga de dor e desilusão.



O difícil encontro com a realidade.

Ainda que uma Lua em Sagitário nunca chegue a manifestar o tipo de
personagem que estou descrevendo, a dificuldade maior será - desde um
princípio - na presença de ideias e crenças muito fixa. Estas operam como
garantia de proteção e por isso esta pessoa se recusa a revisá-las ou a
submetê-las a uma refutação por meio da experiência. Como reflexo ou
prolongação destas pessoas piedosas e sabias que influíram tanto na sua
primeira infância, a Lua em Sagitário se fixa em convicções e ideais
inconscientes, para descansar nesta segurança ingênua contra a qual o
resto de suas energias - cedo ou tarde - terão de investir para que possa
manifestar-se a totalidade de si mesmo.

Isto quer dizer que muitas vezes estas Luas “negam que negam”?

Claro, é uma consequência natural. É difícil abordar este mecanismo lunar
porque, frente a tanta sensação de otimismo e de certeza, qualquer pessoa
que tente desnudá-lo se transforma em um inimigo. Que sentido tem tirar a
chupeta de uma criança alegre e confiante? O ponto é que não se trata de
uma criança e sim de um adulto,  que a partir deste refúgio se comporta
infantilmente, com desagradáveis consequências. Por exemplo, suponham
que os efeitos desta Lua na vida de um empresário cujo os negócios não
estão produzindo o que tem que produzir e que, por tanto, se encontra em
dificuldades. O movimento correto é enfrentar a realidade e fazer os
contatos necessários em sua empresa, mas é provável que postergue
indefinidamente a aceitação deste limite. Se convencerá primeiro de que “os
maus tempos irão terminar logo” e logo se lançam sobre a primeira
possibilidade de fazer um grande negócio, tanto melhor se é uma relação
com o estrangeiro. Idealizará uma nova possibilidade, acreditando ver nela a
sua salvação e pondo ali toda a sua energia no lugar de realizar os contatos
que necessitava com o que, provavelmente, a situação melhoraria. Esta
aparente confiança em si mesmo e na vida. Com a insistência em sustentar o
entusiasmo e a expansão, é o mecanismo em que está atrapalhado.



Neste ponto tem relação com a Lua em Peixes?

Sem entrar em muitos detalhes - que logo descreveremos - digamos por
hora, para distingui-las, que a Lua em Peixes responde a um excesso de
sensibilidade, de onde é difícil dar respostas maduras aos desafios da
realidade. Na Lua em Sagitário, no contato, se trata de idealização. Isto é,
de tomar alguns fatores reais e exagerá-los, confiando cegamente que
algo ou alguém virá a proteger a ação realizada.

Ou seja, não vê a realidade de nenhuma maneira?

Se encontrará com seus limites e os aceitará tão bem como qualquer outro,
quando a necessidade emocional ainda não tenha ativado o mecanismo.
Mas o que quero descrever-lhes é o processo pelo qual o mecanismo se
impõe reiteradamente, a fim de não emergir da ilusão idealizante. Para
entendê-los um pouco melhor, pensem que a Lua em Sagitário - com a
construção que foi feita de seu passado infantil - possa converter-se “a
tortura do psicanalista”, porque a infância é geralmente recordada como
maravilhosa e absolutamente livre de conflitos. 

Certamente existiram coisas maravilhosas em sua infância, mas
seguramente terão acontecido também complexidades, dores, sofrimentos,
e é muito difícil que a Lua em Sagitário os reconheça. Pode construir um
paraíso com seu passado, de que recorda a sensação de abundância e
felicidade, evitando ou minimizando qualquer sofrimento. Sem falar,
obviamente, de aceitar as correntes profundas e a trama de desejos
inconscientes que poderiam ter existido na família. Todos sabemos o que
implica a repressão desses desejos, ainda que possam parecer uma atitude
positiva no plano consciente. Conectar-se com a dor é muito difícil para
estas pessoas, lhes gera uma enorme desilusão porque, no nível superficial,
quase apagaram suas recordações penosas retendo só as partes luminosas.
Bem, possivelmente a Lua em Sagitário dirão ao escutar isso “que leitura
escorpiana, para quê tenho que me conectar com a dor?



Diferenças entre o Sol e a Lua em Sagitário.

Podemos dizer, em geral, que a Lua tende a fixar a vibração primária de um
signo como refúgio, cristalizando-a em um mecanismo que detém o
aprendizado desta energia. Por isso o Sol se manifesta como uma potência e
criatividade que a Lua - enquanto se mantém isolada do resto do sistema -
não tem. Por exemplo, a maneira de irradiar de um Sol em Leão impacta o
meio e o leva a ser reconhecido, enquanto que a Lua em Leão necessita que
lhe reconheçam e dá por certo que isso vai acontecer, dependendo assim da
presença dessa vibração para sentir-se segura.

A diferença básica entre a Lua e o Sol - em todos os casos - é que no Sol
irradiamos energia geradora de condições em que pode expressar nossa
natureza profunda, enquanto que na Lua damos por suposta sua existência e
nos movemos na ilusão de que está presente, exteriorizando os gestos e
atitudes que lhe são congruentes.

No Sol em Sagitário temos uma enorme potência e um entusiasmo vital
contagioso, que move a realidade. A Lua, em contato, necessita que isso
esteja garantido sem possuir a potência para que se produza, por isso a
pessoa imagina que existe, ainda que se trate de uma ilusão. Neste sentido, a
energia da Lua não expressa a pessoa e sim seu refúgio, sua necessidade.
Em palavras simples, uma coisa é expressar-se através de uma energia e
outra é necessitá-la para sentir-se seguro.

Um Sol em Sagitário custará enfrentar uma situação de não  expansão, mas
no princípio quererá sair da dor e dos obstáculos por meio de sua potência,
intensidade energética e real capacidade de compreensão. Com a Lua -
enquanto mecanismo - isto é muito diferente porque existe uma sensação de
proteção ligada a algo que evite rapidamente a dor e a dificuldade. Em
consequência não chega a tomar contato com eles, sustentando-se em uma
crença infantil pela qual alguém sempre virá salvá-la. Isto lhe impede de
alcançar uma conexão profunda com sua interioridade, o que a impulsiona
finalmente a sair por seus próprios meios. 



Como é lógico estas Luas terminam idealizando fortemente outras pessoas,
convertendo-as em guias e salvadoras, ou apegando-se tão profundamente
em seu interior que as partes mais escuras de sua psique, polarizadas em um
jogo de ilusão/desilusão, se manifestarão como depressão e desesperança
pelo mundo.

Quem sabe em um Sol em Sagitário possa ter um excesso de confiança, mas
o problema com a Lua é que engana a si mesma, terminando por ser
indulgente. Sua dependência inconsciente de ajuda externa a faz, a sua
vez, excessivamente permissiva consigo e também com os outros, em que
projeta aspectos de seu mecanismo.

Talentos da Lua em Sagitário.

Em qualquer Lua - uma vez compreendido o mecanismo, há  conhecimento,
ou pelo menos, uma familiaridade com a energia correspondente, ainda
mais profunda que no caso do Sol ou do Ascendente. Se trata de uma
energia tão básica que resulta natural e fácil de expressá-la, mas isso só é
realmente possível quando tenham sido captados os recortes mecânicos de
sua afetivação e seus perigos correspondentes.

O talento aqui será um grande otimismo, vitalidade e confiança na vida e,
inclusive, haverá uma grande capacidade de síntese. São pessoas capazes
de transmitir muita simpatia, alegria e confiança na expansão e no sentido
da existência. Mas só será um talento autêntico e não um mecanismo de
defesa se - ao mesmo tempo que conseguem expressar essas qualidades -
tenham se despojado de sua excessiva idealização, fantasia e negação.
Uma vez descoberto o mecanismo, esta é uma das Luas mais objetivamente
generosas do zodíaco, porque pode conectar-se de forma genuína com a
síntese criativa das coisas e ao mesmo tempo transmiti-la aos demais.



Hamadríade
Conheça todos os conteúdos que disponibilizamos por meio das redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino

Instagram: https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay/

SITE: Conheça nosso site e baixe nossos informativos. Eles são editados mensalmente e
ficam disponíveis para download.  Nele você encontra dicas sobre rituais, ginecologia
natural, diferentes terapias e muito mais. Além disso, fique ligada em nossos cursos e
serviços. https://www.hamadriade.com.br/ 

Canal do Youtube: Toda semana disponibilizamos vídeos que tratam sobre o Sagrado
Feminino, Astrologia, Ginecologia Natural, Terapias Alternativas e Tarô.

SERVIÇOS:

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: O  atendimento  individual  tem como objetivo a
orientação para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Feminino e da
Ginecologia Natural. São indicados procedimentos, rituais e práticas que visam o
desenvolvimento interno, com acompanhamento progressivo e mensal de acordo com a
necessidade e a disposição de cada pessoa.  Materiais como apostilas, indicações de
leituras e mandalas  também são fornecidos e nos encontros mensais pode-se analisar
os resultados e progressos obtidos, visando sempre um maior crescimento e integração
dos diferentes aspectos que compõem nossa espiritualidade.   Os encontros são
realizados online, pelo whatsApp ou facebook. Dúvidas e maiores esclarecimentos é só
entrar em contato.

CURSOS ONLINE: MAGIA LUMINAR - Iniciação ao Sagrado Feminino e MEDICINA
ANCESTRAL - Magia das Ervas Medicinais.

www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino/

https://www.youtube.com/hamadriade
laramoncay@gmail.com

(54) 99154-1840

https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino
https://www.instagram.com/hamadriade.laramoncay/
https://www.hamadriade.com.br/

