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Número de vida 9

9 | humanista : Pertence ao Elemento ÉTER (ou á síntese de fogo com ar) | cor: branco

Exagero: intolerante, anarquista, demasiado sonhador, indiscreto
Passivo: depressivo, pessimista, sem ambições nem rumo, egoísta, ingénuo
Equilibrado: generoso, tolerante, compassivo, ama a perfeição, intuitivo

✓ Trabalhar para o bem comum, sem objetivos de ganho pessoal nem de materialismo estrito.
✓ Missão de altruísmo. Na vida presente, terá que se afastar de atitudes egoístas, relacionando-se com 
atitudes desinteressadas.
✓ Deverá ter uma atitude de desprendimento e desapego, não usufruindo de benefícios para si mesmo a não 
ser os que o universo dá por retorno.
✓ O retorno é muito rápido, quanto maior a entrega e o desapego, maior será a recompensa recebida.
✓ O propósito maior na vida será usar a força interior para ajudar incondicionalmente numa perspetiva de 
ajudar a sociedade.
✓ São emissários de amor e humanitarismo.
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Ano pessoal 2023 
11

Requer muita coragem, tolerância e perseverança.
Os grandes ideais estão mais presentes e a sua pressão é mais sentida.
São anos de inspiração, em que a incompreensão por parte das outras pessoas poderá ser sentida, 
criando isolamento e frustração. Será necessária muita intolerância, mantendo os ideais vivos, lutando 
pela sua realização.

Autoconfiança e autoestima são imprescindíveis para viver este desafio.

Será obrigado a tomar decisões, a realizar um projeto, a liderar grupos.

Não seja impaciente nem dominador, domine a tensão e ansiedade.

O risco de não ter sucesso existe, mas ele depende da capacidade de acreditar que as limitações que 
possam existir não são intransponíveis.

Seja corajoso, persistente e acredite que o Universo ajuda quem acredita que isso é possível.
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Sol nos signos

✓ Aquário : Percebe o novo e o diferente, progressista, visionária, rápida, aérea, intuitiva, 
intelectual, gosta de liberdade, Humanitarismo, solidariedade e de Projeto grupal.

Em que casa está o meu sol?
✓ Casa 3 :necessidade de definir quem se é através dos próprios interesses intelectuais. 
As viagens, o desejo de estudar, o relacionamento com amigos e irmãos têm um papel 
muito importante. Muitas vezes pode estar no papel de agente, intermediário e 
facilitador de contatos entre pessoas.

Lua nos signos
✓ Touro : Doce; gosta de cuidar, de dar carinho, mas tem de ter cuidado com o exagero no 
apego; dá muito valor ás relações e aos afetos.
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Em que casa está a minha lua?

✓ Casa 6 : necessidade de ajudar outras pessoas através de uma ocupação que envolva 
alguma forma de serviço ao público em geral. Os assuntos com o trabalho e a saúde têm 
fases, porque a natureza emocional da pessoa contribui para o sucesso e o bem-estar. 

Ascendente
✓ Escorpião : olhar penetrante; é capaz de ver o que está para além da aparência visível 
da pessoa, vêem as emoções profundas de cada um; esta sensibilidade é uma ótima 
ferramenta de ajuda, apoio e de cura na transformação;



CASA 1 -» CASA 7

Memorias de muita independência, liberdade,
autonomia, autoritarismo e egoísmo. Nem
sempre estão predispostos para ouvir o outro, o
caminho para a sua evolução passa pelo equilíbrio
relacional, porque relacionamento a dois torna-se
extremamente importante, estas são áreas de
teste e aprendizagem nas quais é necessário
integrar os opostos.



Nodo norte em touro

O caminho de evolução aponta para o investimento no trabalho e
na valorização daquilo que é capaz de produzir.

Nodo sul em escorpião

Traz como costume do passado a experiência das perdas, do
sentimento da falta. Sua lembrança é de transformar, depurar, mas
também de destruir.
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