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O que reserva 
2019?

A energia no mundo

O novo ano chinês começará a 5 de feve-
reiro de 2019 e termina a 24 de janeiro de 
2020. Em termos da cosmologia chinesa,  

a energia deste ano corresponde à energia 
do Porco de Terra Yin ou Ji Hai, 己亥.

POR SOFIA BATALHA 
Estuda Bazi 
Consultas de Astrologia Chinesa 
bazi.serpentedalua.com 
Pode explorar gratuitamente a sua carta  
em: calculadora-bazi.serpentedalua.com 

C
om a Terra 
Yin presente, 
podemos es-
perar energias 
mistas, embora 

possam existir boas notícias no 
horizonte com eventos mundiais.  

O ano de 2019 pode trazer um novo início 
nas relações internacionais e, possivelmen-
te, um novo governo em alguns países.
Tanto a Terra Yin, como o Porco traba-
lham e ativam a energia dos relaciona-
mentos de forma suave e compassiva. São 
energias pacíficas e serenas. Ambos são 
nutridores e preocupados com as suas 
relações. Esta subtil influência poderá 
trazer uma maior calma e discernimento 
a nível de relacionamentos mundiais 
também. É possível que seja um ano 
onde o aparente caos e violência nas 
relações humanas ganhe outra dimensão, 
mais presente e compassiva. As zonas 
de guerra podem assinar acordos de 
cessar-fogo transitórios, trabalhando  
a relação com os países inimigos de um 
modo mais suave. 

PACIÊNCIA E TOLERÂNCIA 
O hexagrama de 2019 diz-nos que al-
cançamos a verdade interior através da 

contemplação. Quando esta influência 
está ativa significa que devemos aprofun-
dar a essência de cada assunto. Quando 
desligamos o ego de determinada situa-
ção ou problema, a nossa compreensão  
é capaz de alcançar um nível cósmico, 
pois a perspetiva passa a basear-se nos 
princípios da justiça universal e não 
nas nossas vaidades ou medos. Esse 
afastamento do tema pode ser obtido 
com a meditação ou contemplação. 
Quando conseguirmos adquirir essa 
nova perspetiva, as ambiguidades 
desaparecem.
No mundo amor e ódio, antipatia 
e simpatia, justiça e injustiça estão 
juntos de forma inseparável. No nível 
energético, as dualidades extinguem-se. 
Com a contemplação, experimentamos 
um julgamento que nada tem a ver 
com juízo. A paciência, tolerância  
e compreensão substituem pequenas 
simpatias e antipatias. Esta abertura  
e presença poderá agilizar negociações 
internacionais, desde que os conflitos 
sejam abordados sem o ego e a partir 
de uma perspetiva cósmica.
No entanto, esta é apenas uma influên-
cia anual. O que quer dizer que pode 
abrandar os conflitos existentes, mas estes 



ENERGIA 2019

poderão reacender-se ao caminhar para 
o final do ano, pois a energia pacífica do 
Porco e da Terra Yin está a finalizar o seu 
ciclo de influência, dando lugar à energia 
mais intensa do Rato de metal de 2020.

INVESTIMENTOS 
A SEREM FEITOS
A energia pacífica e nutridora do ano 
de 2019 é desfavorável ao mundo das 
finanças. Não é de todo uma energia de 
planeamento ou de foco em objetivos. 
Podem aparecer problemas nos mercados 
mundiais e, por consequência, geram-se 
perdas financeiras. Apesar deste panora-
ma, é importante não perder a coragem 
de criar novos investimentos, porque 
podem surgir novas e importantes áreas 
de retorno financeiro onde é importante 
que as grandes empresas e os governos 
levem a sua atenção. Tudo o que se 

relacione com o solo ou sementes serão 
bons investimentos.
O investimento no turismo e viagens 
está também beneficiado, pois o Porco 
é considerado uma “estrela viajante”,  
o que traz benefícios no movimento, 
novas oportunidades, viagens e contactos 
com o estrangeiro.

RELAÇÕES AJUSTADAS
2019 é um ano de decidir se os aliados 
ou amigos que escolhemos no passado 
ainda fazem sentido. Podem perder-se 
conexões ou amigos durante este ano 
e isso também é válido para as relações 
internacionais. Contudo, é um ano de 
encontrar novas parcerias e conexões 
mais válidas e adaptadas à realidade de 
cada um. Este ajuste, apesar de caótico, 
é útil para o futuro, ajudando a construir 
relações verdadeiras e estruturadas. 
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RESUMO DE 2019
EIS AS MELHORES ZONAS E 
DIREÇÕES PARA O ANO DO 

PORCO DE TERRA 

Animais do Zodíaco chinês com-
patíveis com a energia de 2019: 
Coelho, Cabra e Tigre;
Animais do Zodíaco chinês in-
compatíveis com a energia de 2019: 
Serpente e Macaco;
Boas direções de movimento em 
2019: Sudoeste e Este;
Zonas positivas da casa em 2019 
para viver, usar e ativar: Centro 
(estrela 8), Oeste (estrela 1), Norte 
(estrela 4), Este (estrela 6) e No-
roeste (estrela 9);
Zonas da casa negativas em 2019: 
São áreas da casa onde se deve 
ter tudo arrumado e o mais leve 
possível:
- Nordeste - Estrela 2 anual da 
doença encontra-se ativa neste 
ponto cardeal.
- Sudoeste - Estrela 5 anual do 
infortúnio e doença encontra-se 
ativa neste ponto cardeal.
- Sul - Estrela 3 anual das dispu-
tas encontra-se ativa neste ponto 
cardeal.
- Sudeste - Estrela 7 anual dos 
roubos encontra-se ativa neste 
ponto cardeal.

Em 2019 devemos evitar come-
çar obras ou remodelações nos 
seguintes sectores:
- Noroeste - O Grão-Duque está 
ativo neste ponto cardeal e não 
queremos confrontá-lo.
- Oeste - As Três Mortes estão 
ativas neste ponto cardeal e não 
queremos ativá-las.
- Sudeste - O Sui Po está ativo nes-
te ponto cardeal e não queremos 
desafiá-lo.

"2019 é um ano de decidir se 

os aliados ou amigos que 

escolhemos no passado ainda 

fazem sentido."


