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ANUÁRIO ASTROLÓGICO
As Eras Astrológicas já registradas remontam a 10.000 a.C. e foi a Era de
Leão, quando o homem deixou sua condição de animal e passou a utilizar a
natureza de forma racional, plantando, criando animais e aprendendo a polir a
pedra para transformá-la em ferramentas e utensílios domésticos. Essa era
durou 2.000 anos e terminou em 8.000 a.C.
Na Astrologia, um Grande Ano equivale a doze Eras ou Grandes Meses,
cada um com duração de aproximadamente 2.000 anos, regidas por signos, em
sentido decrescente. Cada uma dessas Eras é marcada por fatos relevantes para
a História da Humanidade e tem acontecido numa gradativa evolução.
A segunda Era registrada foi a de Câncer, de 8.000 a 6.000 a.C., quando o
homem deixou as cavernas e começou a construir habitações, organizando-se
socialmente.
A Era de Gêmeos, de 6.000 a 4.000 a.C. é marcada por uma das grandes
conquistas do homem, a escrita, que lhe permitiu deixar gravadas as suas
idéias e a memória dos povos.
Touro foi a Era seguinte, de 4.000 a 2.000 a.C., período do surgimento
das grandes civilizações, da construção das grandes cidades e do progresso
material.
Regido por Marte, de 2.000 a 0 a.C., a Era de Áries foi marcada pelas
grandes lutas, pelas invasões e pelas conquistas, presenciando o surgimento de
uma das mais importantes culturas de todas as Eras, a grega.
A Era de Peixes, de 0 a 2.000 d.C., com seu caráter nitidamente religioso,
presenciou o nascimento do cristianismo, que revolucionou as relações do
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homem com a divindade, sendo o próprio símbolo de Peixes também o
símbolo secreto da fé cristã, nos primeiros tempos.
A Era de Aquário, que se estenderá de 2.000 a 4.000 d.C, prevê grandes
conquistas e descobertas no campo da ciência e do espírito, com a afirmação
de verdades eternas, abafadas ou ocultas por muitos e muitos séculos. Essa Era
de grande desenvolvimento levará o homem ao encontro de seus irmãos no
Cosmos e tanto pode trazer a paz e a harmonia permanente, como pode levar à
destruição do planeta. A grande preocupação com o futuro deverá ser
desencadeada logo nos primeiros anos da Era de Aquário, antes que seja tarde
demais para reverter o processo inexorável de aniquilamento das reservas de
água, ar e vida em todo o planeta.
Se teremos ou não uma Era de Capricórnio, a partir de 4.000 d. C. , só o
tempo dirá, mas a primeira década deste milênio permitirá uma visão otimista
ou catastrófica desse futuro.
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ÁRIES
COMO SERÁ O ANO PARA ÁRIES
Depois dos problemas e dificuldades do ano anterior, o nativo de Áries
vai respirar livremente e expandir sem obstáculos sua personalidade explosiva.
Aqueles que estão envolvidos em questões sociais, de modo especial,
encontrarão a época certa para erguerem sua bandeira e lutarem com o arrojo
peculiar ao signo.
Seu maior problema será, como sempre, os altos padrões que exigem de
si mesmos, e de todos os que o cercam. Quando Áries acha que está com a
razão de seu lado, ai dos que não concordarem com ele! Ora, num ano de se
preparar para o futuro como será este, os arianos encontrarão com freqüência
nativos de outros signos mais dispostos aos prazeres que às grandes lutas, e
entrarão em choque com eles. Aí, deverão controlar a parte negativa de sua
personalidade, o egoísmo e o dogmatismo, para que estes choques não tenham
sérias conseqüências.
Outra coisa a evitar, será permitir que todo ambiente de complacência
generalizada o contamine, fazendo-o deixar de lado seus ideais. Você precisa,
para manter seu equilíbrio, de uma causa pela qual lutar, um objetivo a atingir,
um direito a defender. Mantenha-se ocupado, por mais forte que seja o apelo
do mundo para uma vida calma, descansada, dedicada ao prazer.
Também como de costume, não terá problemas com dinheiro. Não sendo
do tipo reflexivo ou lógico, não empresta grande valor à segurança financeira
e acredita piamente que tudo se arranjará de alguma forma. Se ele criasse uma
religião, seu deus seria o entusiasmo, ainda que irrefletido. Este será mais um
dos motivos que o tornarão sempre popular e querido no período, embora, por
outro lado, acene com sérios riscos.
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Se o Áries conseguir moderar suas tendências naturais, este ano lhe será
ótimo em todos os sentidos. Ele encontrará muito apoio para suas iniciativas,
será requisitado para uma vida social intensa, receberá elogios até a saciedade.
Há possibilidades de ganhos inesperados, que lhe permitirão expandir-se ainda
mais.
Venham ou não esses ganhos, ele vai sentir-se contente de qualquer
forma. Sem problemas psicológicos profundos, capaz de recuperar-se de todas
as crises (físicas ou morais) com uma espantosa rapidez, só precisa de gente
que acredite nele, e isso ele terá.
AMOR
A despeito de suas emoções às vezes desenfreadas, Áries não é sensível,
sentimental ou muito romântico. Pode mostrar-se dedicado até o fanatismo,
porém faz isto pelo sentimento do dever, muito mais que por amor. Além
disso, prefere ser amado a amar e considera isso um direito seu.
Esta simples definição mostra como lhe será favorável, no plano
sentimental, este ano, com os signos em geral predispostos para as afeições.
As que lhe couberem, e não serão poucas, Áries as receberá como um tributo
devido. Talvez nem se preocupe em agradecer, ou muito menos em retribuir.
Passará imponente por todas, como quem sabe que pode escolher o melhor
para si.
SAÚDE
Áries perfeccionista deve manter-se alerta, pois não pode deixar-se levar
pela cólera, toda vez que vir uma coisa errada ou apenas em desacordo com
suas opiniões. Em criaturas assim impacientes ou emocionais, o sistema
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nervoso está sempre em tensão, ocasionando uma verdadeira queima
pirotécnica de energias, capaz de destruir qualquer organismo.
O ariano que conseguir parar e relaxar de vez em quando não terá
problemas. O que não conseguir, estará às voltas com esgotamentos nervosos,
distúrbios glandulares, cardíacos e digestivos.
Como se vê, é uma questão de escolha, mas Áries, merecedor de
confiança em tantos setores de atividades, no setor da saúde não nos permite
afirmar que faça a escolha certa.
HORÓSCOPO DO AMOR - SE VOCÊ É ÁRIES E ELE É...
ÁRIES: Um verdadeiro espetáculo de fogos de artifício. Os dois são
individualistas, enérgicos e agressivos; um não aceitará ficar a sombra do
outro. Ano de turbulências.
TOURO: Boa união. No íntimo, a mulher de Áries deseja um
companheiro mais dominador e astuto que ela, exatamente como o homem de
Touro. Por seu lado, o homem de Touro admirará o entusiasmo e ambição da
mulher de Áries. Juntos, alcançarão o sucesso.
GÊMEOS: Uma boa união, se puderem ambos levar uma vida errante,
pois nenhum é muito amigo de mofar em casa. Conseguindo acertar os
ponteiros em matéria de objetivos, poderão ambos lutar lado a lado e ter
sucesso. A não ser assim, o ano será tumultuado.
CÂNCER: Ano difícil para ambos. A mulher de Áries precisa de admirar
tanto quanto de ser admirada, e o homem de Câncer não é talhado para
inspirar nem sentir admiração. Além disso, Câncer não acompanha o ritmo de
vida de Áries. Mesmo que a mulher se dedique a encorajá-lo, ele não
conseguirá responder a seus estímulos, pois tem uma personalidade altamente
passiva. Ano neutro.
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LEÃO: Ano harmonioso. Leão fornecerá idéias e Áries, energia. Ele fará
planos, enquanto ela os realizará. Serão leais um ao outro, trabalharão juntos,
trocarão idéias e alcançarão os mais altos objetivos.
VIRGEM: Ano produtivo. Ambos reconhecerão sem custos as virtudes
um do outro e saberão esquecer os defeitos. Poderão trabalhar juntos e
alcançar sucesso.
LIBRA: Nada será possível entre os dois. Cada um estará sempre indo
para o lado oposto ao do outro. Como ambos tem capacidade de liderança,
percebe-se logo que tudo que empreenderem está destinado ao fracasso. Eles
tentam alcançar os objetivos cada qual a sua maneira e anulam-se
reciprocamente.
ESCORPIÃO: Este é um caso em que poderá haver infelicidade, mas
não por falta de amor, mas mais falta de juízo. Sendo os dois muito sensíveis
ao estímulo, podem ser facilmente arrastados a excessos pelo entusiasmo e, se
ninguém os refrear, acabarão destruindo-se. Sobreviverão, porém, a um ano
adverso.
SAGITÁRIO: Tudo certo para ambos. Ela gosta de ser adorada e ele
gosta de adorar. Juntos terão um ano brilhante. Ambos são competentes e
seguros e haverá confiança recíproca. Só verão o lado bom da vida, num ano
de sucesso e realizações.
CAPRICÓRNIO: Será preciso que um sinta grande respeito e admiração
pelo outro, para que consigam um sucesso apenas razoavelmente ano. Suas
personalidades se opõem frontalmente e, nestes casos, somente boa vontade
não é suficiente para solidificar uma união. Um ano neutro.
AQUÁRIO: Duas personalidades fortes frente a frente podem estimularse com exagero um ao outro, e, depois que o entusiasmo houver desaparecido,
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não haverá ninguém para terminar o que começaram. Lutarão ambos pela
liderança no lar. Ano complicado para os dois.
PEIXES: Ano positivo. Peixes não impedirá que a mulher Áries se
expanda em seus acessos, porque sabe que no fim ela acabará aceitando as
opiniões dele. Ele é competente e bondoso e ela tem bastante fibra para
sustentar os dois. Um ano de parceria.
VIDA
As características do signo estão acentuadas neste ano, provocando
dificuldades de relacionamento com os pais, principalmente, enquanto que a
sensualidade se tornará mais instintiva e passional, aumentando sua
instabilidade emocional e tornando Áries autoritário e determinado.
Dificilmente

se

deterá

diante

dos

obstáculos

e

serão

muito

centralizadores. A vaidade poderá atingir neles o mais alto grau neste ano e
isso poderá torná-los uma presa fácil de pessoas mais espertas e hábeis, que
saibam explorar essa falha.
Sendo mais determinado e desapegado de que de hábito, dificilmente
dando uma segunda chance a alguém. Poderá, muitas vezes neste ano, ser
movido pelo interesse e usar suas habilidades para seduzir com um alto grau
de resultados positivos.
ASCENDENTES
Áries com Ascendente Áries
Sua imensa garra e entusiasmo farão de você um candidato natural a
montar um negócio próprio e a fazer as coisas no seu estilo. Poderá sentir-se
atraído pela arquitetura ou construção, pela política ou causas humanitárias.
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Áries com Ascendente Touro
É possível que você trabalhe num posto executivo. Nesse caso, certifiquese de que haja desafio suficiente. Se investir em si mesmo, poderá ser
promovido e iniciar uma carreira seja um tanto convencional, mas que o
levará a atingir uma alta posição.
Áries com Ascendente Gêmeos
Grande poder de persuasão e capacidade para vendas serão o seu forte. É
bem possível que exerça uma marcante influência sobre os outros; portanto, se
abraçar uma causa, será capaz de apresentar seu ponto de vista e transmitir
suas idéias extremamente bem. O ano lhe reserva muitas viagens, tanto aéreas
como marítimas.
Áries com Ascendente Câncer
Você não terá dificuldades para concretizar seus objetivos e obter êxito
neste ano. Seu impulso protetor instintivo pode aparecer na carreira, no
trabalho com crianças, talvez como professor. Também terá muito sucesso se
trabalhar no ramo de hotelaria e abastecimento de alimentos.
Áries com Ascendente Leão
Neste ano você poderá iniciar uma carreira que o fará chegar ao topo de
sua profissão, que pode ser na área de serviços, no teatro, numa grande loja de
departamentos, numa firma de computação ou talvez na imprensa, desde que
não negligencie sua capacidade.
Áries com Ascendente Virgem
Será um ótimo ano o ariano na profissão de professor, conferencista,
secretário ou assistente pessoal. Se trabalhar em espaços abertos, será um
período de sucesso e realizações. É bem possível que seja tentado a se dedicar
às letras ou a registrar, de certa forma, sua capacidade criativa, através de
alguma forma de arte.
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