
O Momento Actual: Estrela

Estrela: Uma boa parte das tuas crenças e opiniões já
não funcionam e estão ultrapassadas. 
Estás a questiona-las e a actualiza-las.
Aos poucos estás a libertar-te e a ficar permeável a
novas formas de compreensão, produto tanto da tua
experiência, como de uma visão mais realista e
global da vida.

Âncora: O Mago

O teu ego é compulsivamente activo, sempre com
pressa e aparentemente entusiasmado, não pode
parar até que o corpo desmaie. 
Sentes que a sociedade pode rejeitar-te, por isso
escondes o cansaço. Tens de aceitar as tuas
limitaçoes e encontrar-te contigoo mesma. 
Desenvolver o teu lado feminino é importante. 
Sobre carga de responsabilidades que assume para
nao decepcionar ninguem. Deves  ter cuidado para
evitar esgotamento fisico e mental.

Infância: Sol

Existiu algum tipo de distorção no processo de
construção de identidade da criança. 
Podes ter vivido na continua expectativa de "brilhar",
destacares-te mostrando-te a melhor aluna na escola
ou em casa. Inconscientemente aceitaste fazer tudo
para ser o centro das atenções e não defraudar as
expectativas dos outros, afectando de alguma forma
o teu sentido saudável de identidade.
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Necessidade interna: O Pendurado

 Integrar o Pendurado significa: 
 - Reconhecer que a nossa natureza essencial nao
depende só da nossa vontade, crenças, sentimentos
ou situações.
 - Deixar de tentares ajustar-te ao que pensas que
deves ajustar-te, mas sim a ti propria.
 - Aceitar e assumir tudo o que vem da interioridade.
No momento em que assumirmos que "somos como
somos", o ego perde a força. Nao podemos perder
nem adquirir aquilo que somos, a nossa natureza
essencial.
 - Renunciar a todos os esquemas e imposiçoes que
nos levam a desconectarmo-nos com a força da vida,
pois não podemos ser outra coisa que não "seres da
vida". A única renuncia verdadeiramente
transformadora, é ao ego, de forma a aceitar a nossa
natureza essencial.

Relacionamento: Hierofante

O relacionamento está a ajudar te a perceber que
existe algo diferente, que te faz procurar, alguma
coisa, algo melhor. Abres-te ao mundo na busca de ti
mesma.
No entanto, ao pretenderes seduzir, acabas por te
envolver.
Ninguém sabe realmente dos teus sentimentos nem
instintos, talvez nem tu própria.
Os teus relacionamentos presentes estão
estruturados em cima de "doutrinas" aceites pela
sociedade, que não te representam mais.
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Método: Julgamento

Deixa de te preocupar e ocupa-te. Deixa de adiar as
tuas decisões e faz um compromisso irreversível
contigo própria, de avançar por um caminho que
naão seja a continuidade do passado, caracterizado
por levar à pratica esta nova consciência.
Afirma-te na tua visão das coisas, sê dona da tua
propria vida, tomando decisoes, indo atras dos teus
desejos, deixando de lado o que te impede decrescer,
tomando consciencia da necessidade de começar
uma nova vida, com mais significado e autonomia.

Caminho de crescimento: O Louco

Vais redescobrir o mundo e a ti mesma, estás a
começar a tomar consciência da criança que sempre
foste, leve e espontânea, carinhosa,alegre, sensível e
curiosa. Com esta atitude, vais lançar-te na vida
como numa aventura cheia de descobertas.

Resultado interno: O Carro

Percebeste o sentido real da tua vida. A necessidade
de seguires os teus impulsos internos para não caires
numa vida sem sentido, vazia. Largaste velhos
hábitos, rompeste vínculos instatisfatorios, largaste o
"peso morto" e estás a procura de sentir o que
realmente nutre a tua alma para te pores novamente
ao caminho.

Resultado externo: a Torre

Livraste-te do teu modo de vida alienado e estás por
fim a reformular ou revolucionar o teu ambiente.
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