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Número de vida 33

33 | artista : Pertence ao Elemento FOGO com ÁGUA | cor: púrpura

Exagero: arrogante, dominadora, sempre preocupada, vaidosa
Passivo: ansiosa, assume responsabilidades pelos outros, dispersa, pessimista, desorganizada
Equilibrado: sensível, conscienciosa, ama a arte, harmoniosa

✓ A sua vida destina-se a colocar a sua energia ao serviço dos outros, numa entrega alegre e generosa.
✓ Deverá escolher a profissão de acordo com este princípio e não procurar a segurança pessoal, a garantia de 
subsistência, nem o dinheiro em si mesmo.
✓ Deverá procurar se sintonizar com atividades que não agridam a sua sensibilidade e que lhe permitam ser criativa, 
comunicar com as pessoas e sentir que faz algo útil para a humanidade.
✓ As artes estão dentro das possibilidades mas numa atitude de dádiva e não procurando o sucesso ou o poder.
✓ A sua missão destina-se a que seja capaz de colocar em prática os seus sonhos, dentro de um contexto de 
generosidade e entrega.
✓ Desenvolva a consciência social
✓ São emissários de comunicação e solidariedade.
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Ano pessoal 2023 
6

Estabilidade material e afetiva , apelo à responsabilidade e ao compromisso, vivência dos afetos.

São anos lentos, que exigem paciência e sentido de responsabilidade.

Podem ser aproveitados para casamento ou para ter filhos.

A área financeira está protegida e poderá fazer investimentos.

Não descure a sua responsabilidade em nenhuma das suas áreas de atividade.

Pode vir a ser colocado perante a necessidade de optar, quer entre várias atividades, quer entre 
pessoas.

Se for casado ou tiver uma situação familiar estabilizada, esteja atento e assuma as suas 
responsabilidades. Se não for casado, será uma boa altura para o fazer.
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Sol nos signos

✓ Carneiro : Pioneira, impulsiva, impaciente, por vezes agressiva, autónoma, assertiva

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
✓ Balança : Lida com as emoções de forma racional, diplomata e equilibrada; para se sentir 
segura tem de haver harmonia nos relacionamentos; preocupada com a aprovação dos 
outros manifesta incerteza e insegurança.



5

Em que casa está a minha lua?

✓ Casa 9:confere á pessoa muita sensibilidade em relação ao que pode ser aprendido 
através das viagens e os estudos superiores. Indica uma inquietação e um forte impulso 
para mudanças constantes de ambiente. Esta não é uma pessoa que ficará feliz por estar 
em casa, a não ser que a casa seja um país estrangeiro ou uma universidade.

Ascendente
✓ Capricórnio : autocontrolada; necessidade de projetar uma "boa imagem"; capacidade de 
ultrapassar as circunstâncias conflituosas; grandes conquistas; dá grande importância aos 
deveres, a tradição e a responsabilidade para consigo própria e para com os outros.



CASA 3 -» CASA 9 

Memorias de muita informação muitas pessoas, muito
desenvolvimento racional, pouca intuição e mente abstrata
fazendo-o perder de vista os seus pensamentos e sentimentos,
adiando decisões, dispersando-se, tem que aprender que o
mundo não é só conhecimento e informação, deve cultivar uma
via filosófica ou espiritual que despertará em si qualidades de
síntese (falar menos ouvir mais), aprofundando a sua reflexão,
concentrar-se mais em ideias e menos em palavras. Meditação,
viagens astrais, estudos fazem parte do seu percurso evolutivo.



Nodo norte em balança

Deve orientar seus objetivos na busca por equilíbrio e justiça. O
caminho da evolução espiritual está ligado ao cultivo da harmonia
em suas relações e na forma de viver a vida.

Nodo sul em carneiro

Traz como costume do passado uma maior necessidade de
autoafirmação, assim como uma impulsividade e senso de
urgência.
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