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Número de vida 7

7| pensadora : Pertence ao Elemento AR | cor: roxo

Exagero: crítica, analítica, vaidosa, demasiado perfeccionista
Passivo: cética, fria, distante, introvertida, tímida
Equilibrado: boa capacidade mental, mística, intuitiva, estudiosa

✓ A vida atual destina-se a que sua alma amadureça e ganhe dimensão espiritual, independentemente da 
idade da alma.
✓ Paralelamente é importante que expanda os seus conhecimentos, estudando e aprendendo, pois nenhum 
conhecimento é perdido, ficando registado a nível etérico e acompanhando a alma nas suas várias 
manifestações no plano material.
✓ Deverá estimular e desenvolver a intuição e outras formas de acesso a informações como a meditação e as 
canalizações.
✓ Risco de atitudes arrogantes.
✓ Trazem para o mundo energias de estudo e procura de sabedoria.
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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

✓ Gémeos : Curiosa, leve, dual, necessidade de conhecer, de aprender, de informar e 
de ser informada, de dinâmica e movimento.

Em que casa está o meu sol?
✓ Casa 11 : tem uma grande necessidade de se integrar num coletivo social maior. Pode 
indicar uma pessoa com interesse pelo bem-estar público, e que descobre que os grupos 
e as organizações vão ter um papel fundamental na sua vida.   

Lua nos signos
✓ Capricórnio : Demonstra os seus sentimentos mais pelas ações do que pelas palavras; deve 
procurar não ficar preso ao passado para seguir em busca dos seus objetivos.



5

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
✓ Caranguejo : sensível, empática, compreensiva, pode levar demasiado a peito as coisas; 
gosta de segurança, generosa, protetora, a insegurança emocional traz os medos e receios 
que precisam ser substituídos por pensamentos claro e ações altruístas. 



CASA 9 -» CASA 3

Memórias de muita necessidade de liberdade, interesse por
questões filosóficas, conhecimento, viagens, aventura, vem
aprender a viver mais o dia a dia, aprender a dar-se com
todo o tipo de pessoa e situação do seu meio envolvente a
troca de experiências são muito importantes para a sua
evolução, o intercambio ajuda a encontrar respostas
concretas para os seus problemas.

Nodo Norte 



Nodo norte em virgem

É importante fincar os pés no chão para realizar, aceitando a
realidade imposta. Para facilitar seu caminho de evolução, é
preciso que saiba se organizar e aprenda a separar o que é útil
daquilo que não serve.

Nodo sul em peixes

Traz como costume do passado a experiência da intuição, do
contato com a espiritualidade. Sua lembrança espiritual está no
campo das ideias, longe da vida real.
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