Signos

chineses
(O ano do Cão de Solo 戊戌)

Apesar de vivermos no Ocidente, todos temos alguma noção do nosso signo chinês.
“Nasci no ano do boi” ou “Nasci no ano da lebre”, por exemplo. Os doze animais da Astrologia Chinesa são, de algum modo, reconhecidos, mesmo que de forma genérica. No entanto,
uma carta de Astrologia Chinesa dos quatro pilares do destino é um mapa complexo, onde
o animal do ano faz parte de um sistema integrado, representando apenas uma pequena
parte da essência individual de cada um.
POR SOFIA BATALHA | Estuda Bazi desde 2005
Leciona e dá consultas de Astrologia Chinesa desde 2007
http://bazi.serpentedalua.com/
Pode explorar gratuitamente a sua carta em: http://calculadora-bazi.serpentedalua.com/
sofia@serpentedalua.com

A

o contrário da Astrologia
Ocidental ou da Astrologia
das estrelas púrpura, não
se usa a influência direta
das estrelas ou planetas.
O destino da pessoa é determinado pelo
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momento exato de nascimento, pela qualidade e característica das cinco transformações do primeiro ar inspirado. As cinco
transformações estão na base da metafísica
chinesa, sendo a origem de tudo o que
existe, nesta visão do universo. As cinco

transformações são: árvore, fogo, solo,
metal e água. Segundo esta Astrologia,
todos temos uma matriz energética que
tem algum ou todos estes cinco elementos base. A dinâmica entre cada um dos
caracteres presentes numa carta sugere
potencialidades ou bloqueios ao longo
da vida.
Esta Astrologia é uma forma ancestral de
compreender a energia do universo que
nos circunda, o macrocosmo, no momento
do nascimento, estudando de que forma
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influencia a vida de cada indivíduo, que
é tido como o microcosmo.
A Astrologia Chinesa dos quatro pilares
do destino ou oito caracteres é um método de autoconhecimento, pois cada
mapa conta histórias de pessoas, das
suas virtudes, poderes, crenças, crises
ou paradoxos, histórias de fragilidades e
forças. Histórias de vida!

Entendendo a
Astrologia Chinesa
A Astrologia Chinesa dos quatro pilares
do destino, ou Bazi, é uma das formas
mais antigas de Astrologia, sendo usada
desde há cinco mil anos. Bazi significa,
literalmente, “oito caracteres”, Ba significa
“oito” e Zi significa “palavra” ou “caracter”.
Consiste em oito caracteres organizados
em quatro pilares calculados a partir da
data, hora e local de nascimento. Estes oito
caracteres representam a vibração celeste
e terrestre no momento do nascimento
de um indivíduo. A energia celeste é
chamada “tronco” e a energia terrestre
“raiz”. Este sistema de Astrologia é uma
antiga e pormenorizada ferramenta metafísica chinesa, que ajuda a lidar com o
destino e o futuro. Em momentos críticos
da vida, auxilia na tomada de decisões e
resolução de problemas. É também um
mapa muito útil para conhecer os ciclos
ou fases pessoais, ajudando a perceber
qual a melhor altura para agir.
O conhecimento da dinâmica da matriz
energética pessoal assiste em processos

de decisão e transformação. O reconhecimento da essência de cada um fornece
bases, para que possamos conhecer os dons
e potencialidades pessoais, focando-nos
na capitalização força e essência cósmica
individual.
Ao conhecer o mapa pessoal, as decisões
sobre a carreira, caminho profissional ou
questões amorosas e familiares tornam-se
mais claras, reconhecendo o potencial
pessoal no momento presente e evitando
perdas de energia com decisões erradas.

De onde surge?
Esta ancestral ferramenta metafísica chinesa tem vindo a ser desenvolvida há
cerca de cinco mil anos. O método e
cálculos usados atualmente resultam de
uma pesquisa e estudo ativo e colaborativo
de milhares de anos. A cultura tradicional
chinesa tem a sua raiz na Astronomia, nos
ciclos do sol, da lua e das estrelas. O Bazi
surge no contexto de um sistema ancestral de contagem e registo temporal, um
calendário, que foi criado para codificar
os ciclos universais. Ao longo de milhares
de anos, os reis-xamã, sábios, estudiosos, médicos, astrónomos, cosmólogos
e políticos têm usado este sistema como
ferramenta sagrada que deslinda a natureza
fundamental da realidade. O sistema dos
troncos e das raízes representa o yin/yang
e as cinco transformações numa matriz de
espaço e tempo, permitindo a quem os
conhece explorar a essência e natureza de
todas as coisas. Os caracteres dos troncos

e das raízes, energia celeste e terrestre
respetivamente, usados na Astrologia
Chinesa são caracteres considerados
sagrados e apenas usados em trabalho
metafísico, encontrando-se registados em
osso datado de há mais de sete mil anos.

Como funciona?
Cada carta tem quatro pilares. Cada
pilar tem dois caracteres, um celeste
(o tronco) e outro terrestre (a raiz).
Os quatro pilares relacionam-se com
a data de nascimento, havendo o pilar
do ano, do mês, do dia e da hora. No
mapa pessoal da Astrologia Chinesa
estão também contemplados os ciclos
pessoais, as fases de cada indivíduo, que
representam os ciclos de vida de cada
um de nós. A carta base tem, portanto,
oito elementos principais que interagem
entre si de forma única, formando a personalidade e potencialidades individuais.
Depois da carta calculada, a identidade
vibra e modifica-se em função dos ciclos
temporais, sejam os ciclos pessoais ou a
energia de cada ano, mês ou dia. Gerando
novas direções, desafios, potencialidades
e decisões. Mesmo não conhecendo o
mapa pessoal, podemos ter uma noção
de como será a energia do próximo ano.
A seguir está uma série de relações entre
a energia do ano com as restantes energias do Zodíaco chinês. É preciso notar
que cada carta é um mapa individual,
pelo que as relações que se seguem são
sempre genéricas.

Energia do ano de 2018 - Cão de Solo 戊戌

A energia do ano de 2018 é nobre, propícia à expressão de opiniões fortes e uma ótima altura para
sermos leais aos nossos valores. É preciso ter cuidado para não tentar proteger exageradamente o seu
círculo mais íntimo, seja família ou amigos. É um bom ano para ajudar os outros, mas também para se
divertir. É importante que não se esqueça de si próprio durante este ano. Não se fixe apenas nas responsabilidades ou coisas por fazer. Podem existir questões com a justiça, tais como sensação de injustiça ou mesmo ações legais. É necessário que se mantenha íntegro, com propósitos claros e sinceros.
A energia será naturalmente mais lenta, o que faz com que haja alguma letargia no ar. É importante ter
cuidado com a alimentação, evitando excessos e cuidando também da sua aparência.
O ano de 2018 tem ainda uma energia solitária, o que para uns é algo natural, mas para outros pode ser
desafiante. Poderá ser um ano onde as decisões terão de ser tomadas individualmente. O hexagrama
do ano é a “Modéstia”, que nos aconselha a basearmo-nos na simplicidade e sinceridade. Ser prático e
moderado, agindo com sobriedade são os motes para 2018.
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Se nasceu num ano que termina em três, tal como
1953 ou 1973 por exemplo, 2018 será um bom ano para
formar novas parcerias, mas terá de ter cuidado com a zanga.
Não guarde coisas por dizer. Poderá ser um ano satisfatório
em termos financeiros.

PORCO 亥
Se nasceu em 1995, 1983,
1971, 1959 ou 1947, no mês de
novembro ou entre as 19h00
e as 21h00, terá o Porco, 亥, na
sua essência. Durante o ano de
2018, o Porco pode sentir-se
pouco à vontade, sem muita
energia para agir e algo vulnerável. Não é a melhor altura para
tomar grandes decisões, tais
como mudar de casa ou emprego. As relações estão em desequilíbrio. Tente resguardar-se.

TIGRE 寅
Se nasceu em 1998, 1986,
1974, 1962, 1950 ou 1938, no
mês de fevereiro ou entre as
03h00 e as 05h00, terá o Tigre,
寅, na sua essência. No ano de
2018, o Tigre pode estar muito
ativo e assertivo. É uma ótima
altura para inovar e materializar novas ideias. É preciso ter
cuidado com a dispersão e a
ansiedade. É uma boa altura
para encontrar novos relacionamentos, sejam de trabalho ou
amorosos. A partilha de ideias
e ideais está propiciada.
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Se nasceu em anos que terminam em quatro ou
dois, tal como 1974 ou 1962 por exemplo, poderá sentir algum
embate durante o ano de 2018. Os seus projetos podem parar ou
ficarem bloqueados. Será precisa paciência, pois o ano será lento
em resoluções ou avanços.

RATO 子

BOI 丑

Se nasceu em 1996, 1984,
1972, 1960, 1948 ou 1936,
no mês de dezembro ou
entre as 23h00 e a 01h00,
terá o Rato, 子, na sua essência. O ano de 2018 pode ser
paradoxal para a energia do
Rato, pois se por um lado as
situações parecem estagnar,
por outro há a possibilidade
de acordos e consensos que
favorecem o desenrolar dos
eventos. Apesar da lentidão,
podem surgir resoluções.

Se nasceu em 1997, 1985,
1973, 1961, 1949 ou 1937,
no mês de janeiro ou entre
a 01h00 e as 03h00, terá
o Boi, 丑, na sua essência.
Durante o ano de 2018, o
Boi terá tendência a sentir-se
cansado ou preso a alguma
situação que não consegue resolver. É preciso não
exagerar na vitimização. Com
paciência, tente encontrar
soluções ao seu alcance para
o que está em desequilíbrio.

LEBRE 卯

DRAGÃO 辰

Se nasceu em 1999, 1987,
1975, 1963, 1951 ou 1939,
no mês de março ou entre
as 05h00 e as 07h00, terá
a Lebre, 卯, na sua essência.
O ano de 2018 pode ser um
ano auspicioso para a Lebre,
dando-lhe força e perseverança para avançar com estrutura e certeza. É um bom
ano para concretizar projetos
em parceria. É necessário
alguma atenção, para que
não se desgaste. Descansar
também é importante.

Se nasceu em 2000,
1988, 1976, 1964, 1952
ou 1940, no mês de abril ou
entre as 07h00 e as 09h00,
terá o Dragão, 辰, na sua
essência. Em 2018, o Dragão
tem de ter cuidado com acidentes, perdas financeiras e
doença. É um ano de mudança para o dragão e este está
menos enérgico e focado.
Não tente fazer tudo de
uma vez. Permita-se parar.

SIGNOS CHINESES

SERPENTE 巳
Se nasceu em 2001, 1989,
1977, 1965, 1953 ou 1941, no
mês de maio ou entre as 09h00
e as 11h00, terá a Serpente, 巳,
na sua essência. Em 2018, a
Serpente sentir-se-à apoiada,
o que pode dar-lhe força para
avançar, seja na carreira ou no
campo emocional. No entanto,
podem surgir problemas, tais
como discussões ou mal-entendidos, com a mãe ou mulheres
mais velhas.

MACACO 申
Se nasceu em 2004, 1992,
1980, 1968, 1956 ou 1944,
no mês de agosto ou entre as
15h00 e as 17h00, terá o
Macaco, 申, na sua essência.
No ano de 2018, o Macaco pode
ganhar estrutura e tornar-se
mais consistente. É um ótimo
ano para tomar decisões sobre
os caminhos a tomar. Durante
este ano, o Macaco estará mais
focado e com maior poder de
concretização. Pode, no entanto,
haver relacionamentos fugazes
e voláteis.

CAVALO 午

CABRA 未

Se nasceu em 2002, 1990,
1978, 1966, 1954 ou 1942,
no mês de junho ou entre
as 11h00 e as 13h00, terá o
Cavalo,午, na sua essência.
O Cavalo em 2018 estará
muito enérgico. É um bom
ano para o desporto e viagens. Os encontros sociais
estão também propiciados,
podendo encontrar parcerias
para projetos ou negócios.
É preciso manter uma comunicação prática e simples.

Se nasceu em 2003, 1991,
1979, 1967, 1955 ou 1943,
no mês de julho ou entre as
13h00 e as 15h00, terá a Cabra, 未, na sua essência.
O ano de 2018 não é o melhor
ano para a Cabra. Estará fora
de forma e sem energia para
gastar. A sua mente pode não
estar clara e é possível que
seja impelida a tomar más
decisões. É um bom ano para
manter a energia no mínimo,
sem desgastes desnecessários. Descanse bastante,
alimente-se bem e mantenha
o foco nas coisas simples.

GALO 酉

CÃO 戌

Se nasceu em 2005, 1993,
1981, 1969, 1957 ou 1945,
no mês de setembro, ou entre
as 17h00 e as 19h00, terá o
Galo, 酉, na sua essência.
2018 pode ser um ano bastante positivo para a energia
do Galo. Durante este ano, o
Galo fica com mais força e
sente-se mais confiante para
arriscar e ousar. Podem existir
surpresas emocionais por
resolver. Há a possibilidade de
se sentir traído e inseguro nas
relações mais íntimas. Mantenha os canais de comunicação abertos e sinceros.

Se nasceu em 2006, 1994,
1982, 1970, 1958 ou 1946,
no mês de outubro ou entre
as 19h00 e as 21h00, terá o
Cão, 戌, na sua essência. A
energia do Cão, em 2018, pode
ser bastante desafiada. Talvez
exista a sensação de rivalidade
ou competição não solicitada.
A comunicação não estará
privilegiada, dificultando a resolução de algumas situações.
Pode haver uma sensação de
peso generalizado ao longo
do ano. É importante saber
dizer “não” durante este ano,
estabelecendo fronteiras
saudáveis.
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