Carta 1
Mudança de Casa

Pergunta: Estou com grave problema financeiro e não sou nova. Devo vender
minha casa e me mudar? Se mudar ficarei perto da família?
Resposta: apesar de certa tristeza pelo passado perdido, você está chegando
à conclusão que pode ter uma melhor vida no futuro em caso de se desapegar
de algo que lhe é caro, sua casa. A decisão de venda causa muitos conflitos.
Mas no final você vai vender e não alugar.
Alias, esta casa, sua moradia, já está considerada como uma perda a ser
sofrida. Seu dinheiro depende da venda dela, do lucro que te proporcionará.
Ainda deseja realizar alguns sonhos e tem esperanças de aproveitar o lado
descontraído da vida, talvez viajar, e a venda vai proporcionar os devidos
recursos financeiros.
Assim que colocar a casa à venda surgirá proposta de compra, mas vai
demorar um pouco a acertar o preço, porque o comprador vai oferecer a
menos. No final ele cederá em parte e vocês entrarão em acordo em 8
unidades de tempo, podendo significar 8 meses.
Você não deve temer pelas suas finanças no futuro, mas também não deverá
gastar de forma destemperada.

Esse processo todo de venda vai causar muita ansiedade, não é uma decisão
fácil pois a casa fez parte de sua vida. Sobre o preço haverá momentos
estressantes, mas no final você vai sair bem.
A decisão de venda já está tomada, os últimos graus da Lua na casa de sua
habitação mostram que ela logo entrará no signo seguinte, você mudará e
não parece demorar muito.
Não parece que vá morar perto de parentes, ou pelo menos isso não é um
fato primordial
Finalizando: a casa vai ser vendida, você irá morar em outro lugar, quem
sabe fruto da mesma negociação e pode ser distante da casa atual. Você terá
dinheiro suficiente para viver sua vida sem exageros e destemperos. Essas
coisas ocorrerão sem muitas delongas, dentro de uma ano, mais ou menos.
Vender é uma boa decisão financeira, mas vai doer um pouco e causar certa
ansiedade.

Carta 2Se uma careira antiga deve ser
abandonada

Pergunta:
Meu tempo aqui acabou? Não estou ganhando o suficiente e penso investir
em outra carreira, como a astrologia.
Resposta:
Levantei a carta para a hora e momento em que entendi a pergunta, e vi
que o senhor do Ascendente é Saturno, em exaltação no signo de Vênus,
porém cadente dos ângulos, o que demonstra que ele está enfraquecido
para agir. Saturno está na casa dos grandes estudos, o que é muito
apropriado visto a astrologia requerer ênfase na Casa 9, que relaciona-se
aos grandes estudos.
Por outro lado, o emprego é regido por Marte, que se configura muito mais
para a Casa 8 que para a Casa 7, mostrando que o regente do emprego,
Marte, está numa casa desafortunada, gerando muita ansiedade à
querente que anseia por se livrar deste tipo de batalha.
O emprego é em ultima análise relacionado a Mercúrio, que rege Marte.
Mercúrio é o significador universal dos papeis e está em condições
precárias por signo, reforçando a dificuldade da querente em viver algo
que lhe parece fútil, inútil e desvalorizado.
A Lua abandonou um sextil com Mercúrio, e ela é co-significadora da
querente, indo fazer uma conjunção com Saturno, portanto está aflita no
momento, mas desejosa de viver uma realidade de estudos profundos.
Os dois significadores da querente são regidos por Vênus, que não está
forte por signo, mas está numa casa abençoada, a casa das esperanças e
do futuro, a Casa 11.
Vênus tem estado ligada a Mercúrio por muito tempo, desde o signo de
Escorpião, no Meio do Céu, que representa a profissão, mas agora ela se
separa dele, o que mostra que a dispositora (Vênus) dos dois
significadores da querente, nomeadamente Saturno e Lua, separa-se de
qualquer contato com a profissão atual. A situação parece insustentável.
A Lua encontrará Saturno, e a seguir Vênus, transladando para Vênus a
luz de Saturno. Vênus é a regente da Casa 4, a moradia da querente, e
representa onde ela quer estar
atualmente, em oposição ao emprego. Além disso, Vênus rege a Casa 9, os
estudos e a astrologia.

Os significadores se unem a Vênus por um aspecto benéfico e Vênus, como
benéfica, está numa casa feliz e pode realizar o sonho da querente.
No entanto, como os ângulos estão em signos fixos e os significadores
estão cadentes, com exceção de Vênus, a realização de seu sonho e desejo
vai demorar a acontecer, embora seja certo que o que o que a querente
deseja virá a tornar-se realidade.

