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Previsões gerais para o ano de 2019! 

 

Olá e bem vindo ao mundo Astrológico! 

Antes demais  grata por confiar no meu trabalho e serviço! 

Venho com este e-book oferecer-lhe uma ferramenta de orientação Astrológica  para 

o ano de 2019. Como em todos os anos haverá sempre desafios e oportunidades para 

todos nós através dos astros. Contudo são só (pré)-visões e sugestões energéticas fei-

tas pela passagem dos planetas nas constelações zodiacais, que depois irão reflectir-se 

de um modo específico e personalizado em cada mapa astral de cada um de nós. Se 

quiser aprofundar mais este assunto veja os meus vídeos no canal do youtube (Filipa 

Andersen) essencialmente com os temas: 

- Trânsitos: destino ou livre arbítrio? 

- Como sair da influência dos astros? 

 

 Deixo no entanto como sugestão o uso deste e-book desta forma: 

- Use-o simplesmente para compreender certas fases e momentos da sua vida onde 

precisa simplesmente clarificar e entender o que se passa ou não se passa ou para 

tomar certas decisões e escolhas mais conscientes tais como:  

 

- Avançar com um negócio, curso, viagem ou mesmo relação; 

- Focar-se mais numa determinada área para a aprofundar, transformar ou curar. 

- Finalizar alguma coisa seja esta laboral, relacional ou simplesmente uma filosofia e 

fase de vida. 

 

Por outro lado como referi acima, poderá ser também uma boa ferramenta para com-

preender certas questões e aspectos que estejam ou não acontecer na sua vida. Com 

isto não crie dependência, mas sim uma inter - dependência desta orientação para ser, 

fazer e ter o que realmente decide em cada momento e mês do ano, aproveitando es-

tas directrizes para viver uma vida mais fluída, realizável, pacífica, alegre e inspirada. 

 

Nota: Estas (pré) - visões são gerais para todos nós, no entanto poderão trazer já mui-

ta clareza e entendimento. Mas isso você já sabe, logo venho só relembrar que há 

sempre a oportunidade de você poder aprofundar e clarificar estas orientações no 

seu mapa pessoal através do mapa astral completo ou do mapa do ano pessoal perso-

nalizado ☺ 
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Basta visitar a minha página: filipaandersen.com e escolher a melhor consulta para si! 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na news-

letter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Janeiro 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Carneiro ( onde a 7 de Janeiro para a directo) - Momento de finalizar uns 

anos de grandes mudanças na nossa forma de afirmarmo-nos no mundo, de sermos 

autónomos e independentes através de iniciativas mais inovadoras.  

Saturno em Capricórnio - Altura para restruturar-se, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou político como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica.  

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique essencialmente a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e 

ética. 

Marte em Carneiro - Momento que marte está no seu signo regente trazendo grande 

dinamismo, coragem e determinação para seguir os seus desejos e objectivos, como 

também para dar início a novas actividades e acções. 

Vénus em Escorpião e Sagitário - Mês onde dará mais valor e importância a tudo o que 

possa implicar aprofundamento de relações emocionais e comerciais com Escorpião, 

como também de voltar a fazer aquela viagem, peregrinagem ou mesmo estudo ou 

programa cultural que há muito desejava através de Sagitário 

Eclipse Solar a 6 de Janeiro a 15º de Capricórnio (lua nova) - Grande oportunidade pa-

ra largar velhas estruturas, preconceitos e falsas imagens de status social e profissional 

e dar início a uma nova profissão, carreira, mestria ou mesmo maturidade e responsa-

bilidade numa área específica. 
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Eclipse Lunar a 21 de Janeiro a 0º de Leão (lua cheia) - Altura para permitir emoções e 

sentimentos serem vividos e percepcionados através de uma nova identidade mais  

integrada e reconhecida, como também através de novos romances, hobbies e criações 

pessoais. No entanto poderá ser também um momento onde os “ tiranos, egocentris-

tas e tudo o que implique questões de poder” tendem a vir à tona. Nesta altura será 

revelada a verdadeira vontade, expressão e personalidade de cada um.  

 

Síntese do mês de Janeiro: 

Mês onde poderá focar todas as suas energias, aspirações e iniciativas para desbravar 

novos caminhos e filosofias de vida, seja ao nível profissional ou pessoal. Aproveite pa-

ra ir atrás dos seus sonhos de uma forma mais inovadora ou mesmo revolucionária 

como também afirmar e ser cada vez mais aquilo que acredita que é a sua verdade. No 

entanto no campo afectivo, poderá ser um mês de grandes transformações na forma 

de amar e relacionar, como também de aprofundar e estruturar relacionamentos ou 

parcerias importantes. Na 2ªmetade do mês arrisque viver o amor de uma forma mais 

livre, leve e descontraída e desfrutar do prazer da vida através de férias ou mesmo de 

romances, criações suas ou mesmo hobbies que há muito desejava fazer. 

Com o eclipse em Leão, esteja atento ao exagero de emoções, formas de poder e im-

posições que possam surgir em excesso. Por outro lado aproveite para tomar consciên-

cia do que realmente andava a bloquear a sua identidade, poder e expressão pessoal. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Fevereiro 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 
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Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. Apesar disso Neptuno está no seu 

signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a sua intui-

ção, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceitação e 

compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Carneiro - ( onde a 7 de Janeiro para a directo) - Momento de finalizar uns 

anos de grandes mudanças na nossa forma de nos afirmar no mundo, de sermos autó-

nomos e independentes através de iniciativas mais inovadoras. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se reestruturar, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou político como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Marte em Carneiro e Touro - Para além de continuar a por em acção objectivos e ac-

ções empreendedoras que possam estender quem realmente você é, também é uma 

altura de marte ir mais devagar através de Touro procurando ser mais ponderado, está-

vel e seguro. Aproveite para por em acção e tomar decisões acerca de tudo o que quer 

para ganhar mais estabilidade, sustentabilidade e segurança essencialmente financeira 

e material. 

Vénus em Capricórnio - Momento para clarificar qual carreira ou profissão que real-

mente quer exercer, como também para definir compromissos e prioridades que fazem 

sentido e têm grande valor para si. Poderá ser também uma óptima altura para criar 

estratégias para um maior sucesso profissional e tudo o que implique realização social 

e profissional. 

 

Síntese do mês de Fevereiro: 

- Mês onde o processo de libertação de velhas estruturas sociais e profissionais come-

çam a cair e a nascer novas. É um momento onde podemos começar a criar os alicerces 

para uma nova sociedade mais responsável e madura, como também aproveitar para 

formar e dar consistência e solidez á nossa carreira que esteja em sintonia com o nosso 

propósito e verdade. É um mês muito terreno e “material” que nos pede foco em ga-

nhar estrutura e segurança material e financeira através do trabalho, da disciplina e do 

empenho a um reconhecimento e credibilidade profissional digna. Ao nível amoroso, 

poderá ser um momento de assumir certos limites e responsabilidades como também 

certos compromissos. Aproveite este momento para amadurecer e tomar consciência 

do que realmente quer, valoriza e identifica-se nesse campo mais afectivo. Largue o eu 

que está a mais e aprofunde o que realmente importa. Troque quantidade por qualida-

de. 
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Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 
 

Março 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de ter uma boa oportunidade para libertar-se de 

bens, valores e formas de ganhar e ter segurança em falsa estabilidade. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se reestruturar, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Marte em Touro - Altura de marte ir mais devagar e com ponderação procurar ser mais 

estável e seguro. Aproveite para pôr em acção e tomar decisões acerca de tudo o que 

quer para ganhar mais estabilidade, sustentabilidade e segurança essencialmente fi-

nanceira e material. 

Vénus em Aquário e Peixes - Vénus em Aquário irá convidá-lo a tirar prazer e a valori-

zar mais a amizade, projectos solidários e humanos, com também de tudo o que o pos-

sa devolver mais liberdade e individualidade pessoal através da ciência, tecnologia e 

estudos futuristas ligados à mente Humana. Transitando depois para Peixes, haverá um 

prazer e importância ainda maior de aprofundar tudo isso através da empatia, compai-

xão e ligação com o mundo artístico e espiritual. 
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Mercúrio retrógrado em Peixes de 6 a 29 de Março - Esta será uma altura para permi-

tir-se escutar mais a sua voz interior e intuição, como também para começar a comuni-

car com o mundo divino. Aproveite para desenvolver mais a sua comunicação sensitiva, 

energética e sintética usando a sua imaginação e o mundo das imagens. No entanto 

aproveite também para rever sonhos, expectativas, projectos artísticos, sociais e espiri-

tuais como também para largar ilusões, mentiras e expectativas baseadas em carências, 

ingenuidade e falta de sentido prático e realista da vida. 

Síntese do mês de Março: 

 Altura do ano para dar inicio a novas formas mais inovadoras e revolucionárias de sus-

tentabilidade material e financeira através de novos negócios e/ou posse de bens ma-

teriais mas que estes estejam com uma intenção humanitária de igualdade de solidari-

edade, integração e união com o todo. Por outro lado será um mês que nos irá pedir 

para abrirmo-nos mais aos outros, através de inserção ou colaboração em projectos 

humanitários, solidários, artísticos ou espirituais. Ao nível amoroso o convite será de 

amar de uma forma sem expectativas e com maior aceitação, entrega e rendição. No 

que se refere à saúde, aproveite para fazer um retiro e/ou revisão de crenças, formas 

de inspiração e de conexão com Deus e o Universo. 

No entanto seja cauteloso e tenha em atenção para  não  acreditar em tudo o que lhe 

dizem e vê , como também não use drogas, falsas religiões ou caminhos espirituais para 

usar como fuga da sua responsabilidade nesta vida e planeta. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

Abril 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 
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Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. Aproveite que neptuno está no seu  

signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a sua intui-

ção, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceitação e 

compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio -Altura para se restruturar, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Saturno em Capricórnio ( Saturno retrógrado de 30/4-18/9 ) - Altura para rever  carrei-

ras e estratégias para o seu sucesso e realização profissional, como também para rever 

preconceitos sociais e papéis estabelecidos.  

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Júpiter em Sagitário ( Júpiter retrógrado  de 11/4- 12/8 ) - Altura para rever verdades, 

filosofias de vida e tudo o que sejam formas de expansão e de crescimento a todos os 

níveis! Será que o que está a usar, praticar e vivenciar é realmente o que faz sentido 

para si? Será que está alinhado com o que realmente você sonhou e acredita? 

Marte em Gémeos - Momento de por em movimento ideias, estudos e conhecimentos 

que sempre pensou fazer, estudar e aprender. Aproveite para iniciar novos conheci-

mentos, como também novos contactos e formas de comunicação. 

Vénus em Peixes e Carneiro - Estando ainda em Peixes, vénus terá imenso prazer em 

relacionar-se e valorizar mais essencialmente nesta altura, valores como a empatia, 

compaixão, aceitação e beleza, como também tudo o que implique o mundo artístico e 

espiritual. Depois quando a meio do mês passar para Carneiro a sua forma de relacio-

nar passará mais para uma forma mais apaixonada, intensa, desafiadora e conquistado-

ra onde consequentemente criará maior importância em tudo o que implique criação 

de objectivos, desafios e actividades fortes e dinâmicas. 

Síntese do mês de Abril: 

Este mês de Abril a proposta será de continuar a limpar medos, preconceitos e juízos 

de valor excessivos para connosco e o outro. É uma altura onde a vida obrigar-nos-á  a 

rever princípios, verdades e ideologias de vida que estão há muito caducas, disfuncio-

nais e rígidas seja ao nível pessoal profissional ou social. 

Aproveite para rever viagens, filosofias e projectos de vida, como também estudos e 

conhecimentos que precisa agarrar e fazer agora.  

Ao nível amoroso, abra-se ao romance e a um amor mais consciente, integrativo e  
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compassivo para depois a meio do mês poder abrir-se a novas conquistas e paixões 

mas com um coração mais disponível, empático e confiante! 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Maio 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se reestruturar tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Saturno em Capricórnio ( Saturno retrógrado de 30/4-18/9 ) - Altura para rever  carrei-

ras e estratégias para o seu sucesso e realização profissional, como também para rever 

preconceitos sociais e papéis estabelecidos. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Júpiter em Sagitário ( Júpiter retrógrado  de 11/4- 12/8 ) - Altura para rever verdades, 

filosofias de vida e tudo o que sejam formas de expansão e de crescimento a todos os 

níveis! Será que o que está a usar, praticar e vivenciar é realmente o que faz sentido  
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para si? Será que está alinhado com o que realmente você sonhou e acredita? 

Marte em Gémeos e Caranguejo - Momento de por em movimento ideias, estudos e  

conhecimentos que sempre pensou fazer, estudar e aprender. Aproveite para iniciar 

novos conhecimentos, como também novos contactos e formas de comunicação. 

Quando Marte entrar a meio do mês em Caranguejo, a motivação energia e desejo se-

rão mais direccionados para criar raízes, família, casa ou mesmo um equilíbrio emocio-

nal através de tudo o que implique nutrição emocional e sentimental. 

Vénus em Carneiro e Touro - Ainda em Carneiro a sua forma de relacionar-se estará 

ainda muito apaixonada, intensa, desafiadora e conquistadora. Aproveite para dar mais 

importância a tudo o que implique criação de objectivos, desafios e actividades fortes. 

No entanto quando passar para Touro um dos seus signos regentes, poderá começar a 

valorizar mais a calma, o relaxamento e o desfrute de tudo o que seja sensorial como 

por exemplo um belo jantar, uma boa massagem, um SPA ou mesmo uma compra de 

um bem que há muito desejava. 

Síntese do mês de Maio: 

Mês onde o foco continua numa grande viragem no sentido de uma nova visão e pers-

pectiva acerca do que é responsabilidade, compromisso e gestão de prioridades de vi-

da. Mantendo um contínuo chamamento para uma maior conexão divina através  da 

nossa intuição, compaixão e aceitação usando a nossa e vibração energética e sabedo-

ria. Aproveite para valorizar e dar mais importância ao que lhe traz verdadeiramente 

paz e segurança através de novas aprendizagens e criação de raízes sejam estas através 

de uma nova casa, família ou país. Ao nível profissional poderá ser um momento de 

criar mais constância e estabilidade a algo iniciado anteriormente de uma forma mais 

sólida. No entanto não descarte a revisão para apurar  se  realmente tudo isso está em 

sintonia com a sua  verdade e propósito de vida. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 
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Junho 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social,  

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar  a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se restruturar, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Saturno em Capricórnio ( Saturno retrógrado de 30/4-18/9 ) - Altura para rever  carrei-

ras e estratégias para o seu sucesso e realização profissional, como também para rever 

preconceitos sociais e papéis estabelecidos. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Júpiter em Sagitário ( Júpiter retrógrado  de 11/4- 12/8 ) - Altura para rever verdades, 

filosofias de vida e tudo o que sejam formas de expansão e de crescimento a todos os 

níveis! Será que o que está a usar, praticar e vivenciar é realmente o que faz sentido 

para si? Será que está  alinhado com o que realmente você sonhou e acredita? 

Marte em Caranguejo -Estando ainda em Caranguejo a motivação, energia e desejo 

serão levados para criar raízes, família, casa ou mesmo um maior equilíbrio emocional 

através de tudo o que implique nutrição emocional e sentimental. 

Vénus em Touro e Gémeos – Ainda em Touro, o prazer e gosto em valorizar mais a 

calma, o relaxamento e o desfrute de tudo o que seja sensorial como por exemplo um 

belo jantar, uma boa massagem, um SPA ou mesmo uma compra de um bem que há 

muito desejava, vai manter-se até  meio do mês. Depois quando entrar em Gémeos, a 

importância de voltar a estudar, aprender e a conhecer novas pessoas irá aumentar pa-

ra trazer mais valor à comunicação, ao conhecimento, aprendizagem e inter-acção en-

tre as pessoas. 
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Síntese do mês de Junho: 

Mês para rever estudos que estejam a criar dispersão ou que sejam excessivos em rela-

ção ao seu projecto e sonho. Será que vale a pena estudar e aprender isso? Será uma 

mais - valia ou algo realmente essencial para o seu crescimento e expansão do seu so-

nho? Aproveite para sentir realmente se a nova família, casa e/ou país está em sintonia 

com o seu propósito profissional. Procure encontrar o equilíbrio entre a parte emocio-

nal e profissional, através de uma renovação de valores e prioridades que lhe tragam 

uma verdadeira segurança e paz seja esta interna ou externa. Nos relacionamentos 

aproveite para conhecer novas pessoas e fazer novos contactos. Abra-se mais ao diálo-

go e á curiosidade de conhecer também o mundo do outro. No entanto cuidado com 

mexericos, meias verdades e falsas informações. 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido!~ 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

Julho 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se restruturar e tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 
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Saturno em Capricórnio ( Saturno retrógrado de 30/4-18/9 ) - Altura para rever  carrei-

ras e estratégias para o seu sucesso e realização profissional, como também para rever 

preconceitos sociais e papéis estabelecidos. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Júpiter em Sagitário ( Júpiter retrógrado  de 11/4- 12/8 ) - Altura para rever verdades, 

filosofias de vida e tudo o que sejam formas de expansão e de crescimento a todos os 

níveis! Será que o que está a usar, praticar e vivenciar é realmente o que faz sentido 

para si? Será que está alinhado com o que realmente você sonhou e acredita? 

Marte em Leão - Altura onde a motivação, paixão e desejo serão focados em tudo o 

que implique romances, criatividade, expressão, desporto e política que tenha como 

intenção a afirmação e poder pessoal!   

Vénus em Caranguejo e Leão - Vénus em Caranguejo, irá pedir para valorizar mais os 

laços familiares, o afecto, a ternura e a intimidade em tudo o que se relaciona e valori-

za trazendo uma maior segurança afectiva e emocional. Depois quando passar para 

Leão, o prazer e valor será direccionado para as criações e prazeres pessoais. 

Mercúrio em Leão ( Mercúrio retrógrado em Leão de 8/7 a 1/8 ) - Período de grande 

revisão de vontades, projectos criativos, romances e prazeres pessoais. Altura para co-

meçar a comunicar de uma forma mais criativa, a rever criações deixadas em “stand 

by,” no passado, tomar atenção a questões familiares nomeadamente mais com os fi-

lhos e possivelmente resolver algumas questões ligadas à sua expressão e dom pessoal 

ou mesmo romances mal resolvidos. 

Eclipse total do Sol a 2 de Julho a 10º de Caranguejo - Período que indica o inicio de 

uma nova forma de nutrição e equilíbrio emocional, podendo passar por uma nova ter-

ra, casa, estrutura familiar ou mesmo estrutura emocional.  

Eclipse total Lunar a 16 de Julho a 24º de Capricórnio - Momento de grande visibilida-

de de medos sociais, preconceitos, autoritarismos e maníacos do controle. Esteja aten-

to e aproveite este momento para tomar consciência do que quer que seja mudado 

e\ou assumido com responsabilidade. Poderá ser também um momento de uma to-

mada de consciência de um caminho e experiência manifestada na matéria através de 

grande realização pessoal e profissional. Aproveite este momento para dar forma e es-

trutura a tudo o que realmente ambiciona e o realiza. 

 

Síntese do mês de Julho: 

- Mês muito intenso com 3 planetas retrógrados. O convite aqui é para mantermos a 

construção da nossa estrutura interna e expandir-nos ao nível da nossa consciência 

através de um significado e sentido maior na nossa vida, como também rever formas 

de prazer, de criar e de ser que estejam ainda muito assentes no ego (poder, domina-

ção e egocentrismo).Por outro lado aproveite para iniciar uma nova forma de  expres-

sar e valorizar-se, desfrutando do que realmente o faz ser uma pessoa genuína, íntegra,  
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alegre e criativa. 

Com os dois eclipses no eixo da estrutura o convite é para revermos as nossas estrutu-

ras emocionais e profissionais. Poderão surgir novos começos ao nível familiar e/ou de 

casa ou país como uma necessidade de sintonizar cada vez mais com o que realmente 

precisamos e sentimos. Aproveite para  rever questões do passado que ainda estejam a  

prendê-lo ao nível emocional.  

Depois com o eclipse em Capricórnio no final do mês, virá à tona medos, exigências, 

julgamentos e hábitos de rigidez que estejam a pedir a sua realização profissional como 

também poderá surgir a manifestação de novas profissões, cargos, reconhecimentos, 

credibilidades, responsabilidades e consciência do que realmente tem que fazer e as-

sumir hoje. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Agosto 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

 Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter sus-

tentabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ga-

nhar e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se restruturar, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car 
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reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Saturno em Capricórnio ( Saturno retrógrado de 30/4-18/9 ) - Altura para rever  carrei-

ras e estratégias para o seu sucesso e realização profissional, como também para rever 

preconceitos sociais e papéis estabelecidos. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Júpiter em Sagitário ( Júpiter retrógrado  de 11/4- 12/8 ) - Altura para rever verdades, 

filosofias de vida e tudo o que sejam formas de expansão e de crescimento a todos os 

níveis! Será que o que está a usar, praticar e vivenciar é realmente o que faz sentido 

para si? Será que está  alinhado com o que realmente você sonhou e acredita? 

Marte em Leão e Virgem - Altura onde a motivação, paixão e desejo ainda estarão fo-

cados em tudo o que implique romances, criatividade, expressão, desporto e política 

que tenha como resultado a afirmação e poder pessoal! Assim que passar para Virgem, 

marte irá trazer novas motivações, desejos e objectivos para definir rotinas e hábitos 

mais construtivos e saudáveis, como também mais foco e energia para fazer tarefas e 

serviços que impliquem mais definição e especialização, como também que exijam  

maiores rectificações, rectidão, ecologia e organização. 

Vénus em Leão e Virgem - Momento onde os romances, prazeres e criações pessoais 

estarão em prioridade com vénus em Leão. Poderá ser um momento para desfrutar de 

um bom romance, de umas boas férias ou aproveitar para se dedicar a algum hobbies 

que há muito esperava exercer essencialmente que inclua criatividade. Quando vénus 

passar para Virgem, irá valorizar e dar mais importância ao desenvolvimento pessoal e 

e serviço ao próximo, essencialmente através das áreas mais ligadas á administração, 

saúde, especializações técnicas, ecologia e tudo o que inclua animais domésticos. 

 

Síntese do mês de Agosto: 

- Aproveite este mês para sintonizar o seu dom, criatividade e expressão pessoal com o 

seu sonho e verdade e comece a desenvolver métodos e técnicas que o poderão ajudar 

a por isso a funcionar e a ter uma utilidade na prática. Por outro lado não se esqueça 

de equilibrar a sua saúde entre bons hábitos e rotinas com um bom silêncio, intuição, 

meditação e descanso para vigiar a sua energia a vários níveis. 

Mantenha abertura para continuar a renovar-se  e a libertar-se de antigas formas con-

vencionais de segurança e de ter e ganhar reconhecimento social. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 
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Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Setembro 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se restruturar e tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Saturno em Capricórnio ( Saturno retrógrado de 30/4-18/9 ) - Altura para rever  carrei-

ras e estratégias para o seu sucesso e realização profissional, como também para rever 

preconceitos sociais e papéis estabelecidos. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Marte em Virgem - Marte ainda em Virgem, irá continuar a trazer novas motivações, 

desejos e objectivos para definir rotinas e hábitos mais construtivos e saudáveis, como 

também mais foco e energia para fazer tarefas e serviços que impliquem mais definição 

e especialização, como também que exijam maior rectidão, ecologia e organização. 

Vénus em Virgem e Balança - Altura para valorizar e dar mais importância ao nosso 

desenvolvimento pessoal e serviço ao próximo essencialmente através das áreas mais 

ligadas á administração, saúde, especializações técnicas ou ecologia e tudo o que inclua 

animais domésticos. Quando entrar em Balança no seu 2ºsigno regente, vénus estará 

valorizando e dando mais importância a tudo o que implique beleza, harmonia e equi 
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líbrio entre partes. Este equilíbrio será essencialmente em áreas ligadas a relaciona-

mentos a dois, casamentos e parcerias, como também à cultura, relações públicas, jus-

tiça e diplomacia. 

 

Síntese do mês Setembro: 

Este mês irá pedir-nos para termos em atenção o nosso equilíbrio físico e mental, não 

permitindo sacrificarmo-nos como mártires nas nossas relações e objectivos. Relacio-

ne-se de forma empática, compassiva e compreensiva mas de um modo prático e útil 

para si e para o outro sem sair do seu centro. Depois do dia 18 saturno volta a estar 

directo e irá pedir-nos para finalmente avançarmos com o que sentíamos que realmen-

te queríamos fazer e exercer no mundo ao nível profissional. 

Aproveite para avançar com novas especializações, como também para iniciar um pro-

cesso de desenvolvimento pessoal para o seu equilíbrio interno. 

Mais no final do mês poderá ser uma boa altura para participar em eventos culturais e 

ter uma vida social mais activa que lhe proporcionar relações e parcerias mais harmo-

niosas a vários níveis. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Outubro 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 
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Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio  - Altura para se restruturar omar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que  

 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética. 

Marte em Virgem e Balança - Ainda em Virgem, marte irá continuar a trazer novas mo-

tivações, desejos e objectivos para definir rotinas e hábitos mais construtivos e saudá-

veis, como também mais foco e energia para fazer tarefas e serviços que impliquem 

mais definição e especialização, como também que exigem maior rectidão, ecologia e 

organização. Quando passar para Balança, marte irá direccionar a sua motivação e pai-

xão para o amor, beleza, harmonia e tudo o que implique relações a dois sejam estas 

amorosas ou parcerias de trabalho, podendo originar novas relações e parcerias como 

novas actividades dentro das áreas referenciadas. 

Vénus em Balança e Escorpião - Ainda em Balança vénus continuará a valorizar  e  a 

dar mais importância a tudo o que implique beleza, harmonia e equilíbrio entre partes. 

Poderá passar por áreas ligadas a relacionamentos a dois como casamentos e parcerias, 

como também à cultura, relações públicas, justiça e diplomacia. Quando passar para 

Escorpião, o valor e a importância da intimidade sexual, da comunhão de valores e de 

viver o amor de uma forma intensa e profunda será mais destacada. No entanto áreas 

como finanças, ou mesmo o mundo do oculto e esotérico serão também muito valori-

zadas e prazerosas nesta altura. 

 

Síntese do mês de Outubro: 

- Altura do ano para continuar a trabalhar na construção do seu negócio, empresa ou 

carreira de um modo focado, disciplinado e consistente. Aproveite para continuar a de-

senvolver novos métodos e técnicas de trabalho como também rotinas e hábitos sau-

dáveis para o seu equilíbrio físico e mental. É um mês onde poderá desfocar-se e per-

der o ânimo facilmente. Balance a importância e valor de aprofundar certas relações e 

parcerias, mas sem perder os seus valores que lhe transmitem uma real segurança e 

estabilidade. Mantenha o equilíbrio sendo intuitivo, sonhador e intenso, mas com os 

pés na terra mantendo o pragmatismo, clareza e segurança de si. 

Ao nível relacional e social, poderá haver novos relacionamentos, parcerias e projectos 

culturais acontecer com mais abertura para assuntos ligados ás Artes, casamentos, re-

lações públicas e justiça. 
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Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 

 

Novembro 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar  a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se restruturar tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Júpiter em Sagitário - Momento de grande expansão, crescimento e fé em tudo o que 

implique a espiritualidade, projectos sociais e culturais, estrangeiro e ética 

Marte em Balança e Escorpião - Período de grande motivação para iniciar relações, 

parcerias com o também para tomar decisões importantes em tudo o que inclua acor-

dos e contractos a dois. Será uma altura onde o desejo e a motivação serão assentes 

em desenvolver e trazer amor, harmonia e acordo entre partes. Poderá ser altura para 

por em acção projectos e actividades ligadas à diplomacia, justiça ou cultura. Já quando 

passar para Escorpião, marte começará a desviar o seu desejo e motivação para apro-

fundar a níveis mais íntimos, profundos e sérios. Poderá por outro lado também ser 

estimulado para quebrar parcerias financeiras ou amorosas que estejam a violar a sua  
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identidade e independência pessoal. À parte disso uma nova paixão pelo mundo do 

oculto e esotérico ou mesmo financeiro poderá emergir trazendo mais segurança e paz 

emocional. 

Vénus em Sagitário e Capricórnio - Momento de grande diversão, entusiasmo e positi-

vismo. Pois é uma altura onde a vénus valorizará e dará importância a tudo o que traga 

inspiração, aventura, diversão, crescimento e expansão seja a que nível for, essencial-

mente expansão de consciência através de novas filosofias e culturas. Quando entrar 

em Capricórnio, vénus começará a valorizar mais o que a realiza ao nível  profissional e 

social, dando mais importância ás suas ambições profissionais como também ás res-

ponsabilidades sociais onde vive.  

.Mercúrio em Escorpião ( Mercúrio retrógrado em Escorpião de 1/11 a 21/11 ) 

Período onde seremos convidados a repensar e a rever desejos e motivações ocultas 

com também paixões e obsessões. Cuidado com manipulações e questões pouco claras 

essencialmente nas áreas de relações íntimas, como também em questões financeiras. 

Aproveite para rever e estar mais atento a estratégias financeiras e questões ligadas a 

valores de outros como por exemplo impostos, heranças e contas em comum.  

 

Síntese do mês de Novembro: 

- Mês onde poderão surgir mudanças repentinas ou revolucionárias ao nível dos relaci-

onamentos íntimos (seja do foro intimo e sexual ou financeiro ligado a contas em co-

mum, heranças, etc) e empresariais (seja do foro financeiro ligado a impostos, finanças, 

ordenados, investimentos, etc). Aproveite com mercúrio retrógrado em Escorpião para 

rever estratégias, investimentos e valores em comum com outros, como também ques-

tões fiscais. Por outro lado use este período para tomar consciência de certas obses-

sões, manipulações e abusos que esteja a fazer ou que seja alvo de. Largue o que tem 

que largar e renove o que tem que ser renovado. Por outro lado mais para o final do 

mês aproveite para viajar e tirar partido de inter-acções com novas culturas, projectos 

e filosofias estrangeiras e também assumir novas responsabilidades sociais. 

 

Dicas: 

1- Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2- O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3-No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 
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Dezembro 

Plutão em Capricórnio - Momento de grande transformação de estruturas internas e 

externas. Internas através de desapegos de julgamentos, preconceitos e culpas desne-

cessárias que ainda possam estar a atrasar o nosso processo de vivermos em função da 

nossa alma e desapegos e transformações de estruturas externas ligadas a status social, 

poder, controle e rigidez que possam estar a atrasar as nossas sociedades para uma no-

va humanidade mais livre e solidária. 

Neptuno em Peixes - Altura de diluir expectativas, religiões e formas de conectar-se 

com o divino completamente ilusórias e escapistas. No entanto aproveite que neptuno 

está no seu signo regente para aumentar a sua ligação com o divino, abrir e trabalhar a 

sua intuição, elevar a sua inspiração como também desenvolver a sua empatia, aceita-

ção e compaixão perante a sua pessoa e os outros. 

Úrano em Touro - Momento de grandes mudanças e inovações na forma de ter susten-

tabilidade económica com também de libertar-se de bens, valores e formas de ganhar 

e ter segurança em falsas estabilidades. 

Saturno em Capricórnio - Altura para se restruturar, tomar consciência e responsabili-

zar-se pelas suas escolhas e decisões que tenham a ver essencialmente com a sua car-

reira, seio social ou politico como também com tudo o que implique mestria e maturi-

dade em alguma área específica. 

Júpiter em Capricórnio - Altura onde Júpiter irá perder um pouco a sua força pois em 

Capricórnio a sua energia será mais concentrada e contida. No entanto será um perío-

do onde será nos pedido para expandirmos a nossa consciência através da realização 

profissional de novas responsabilidades e cargos, inserção em projectos sociais e políti-

cos, ou mesmo em ajudas para criar empresas e estruturas profissionais. 

Marte em Escorpião - Momento para sermos motivados e entrarmos em acção para 

uma transformação pessoal e sermos guerreiros espirituais. Aproveite para desafiar os 

seus medos e fobias internas pois neste momento estará com mais força e coragem 

para o fazer. Por outro lado poderá ser uma altura para iniciar e por em acção estraté-

gias e parcerias financeiras e matrimoniais como também iniciar projectos de investiga-

ção ou mesmo esotéricos e espirituais.   

Vénus em Capricórnio e Aquário - Ainda em Capricórnio, vénus continuará a valorizar 

mais o que a realiza ao nível  profissional e social, dando mais importância ás suas am-

bições profissionais como também ás responsabilidades sociais onde vive. Depois 

quando entrará em Aquário, vénus irá valorizar muito mais tudo o que implique a li-

berdade da expressão e a maneira de pensar de cada ser humano. Valorizará e dará 

importância a tudo o que seja projectos humanitários e defesa de direitos humanos, à 

amizade e às descobertas e inovações cientificas e tecnológicas que tragam mais liber-

dade a cada um de nós.  
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Eclipse do Sol a 26 de Dezembro a 4º de Capricórnio -Momento para dar início a uma 

nova carreira, papel social ou mesmo estrutura ou estratégia empresarial. Poderá ser 

um momento para reflectir sobre o que realmente o realiza ao nível profissional e rever 

responsabilidades como ambições profissionais.  

Eclipse Lunar a 10 de Janeiro de 2019  a 20º de Caranguejo - Altura onde as emoções e 

sentimentos poderão estar ao rubro. Poderá ser uma altura onde virão à tona questões 

emocionais, como inseguranças e fragilidades de carência afectiva ou questões do pas-

sado ligados à sua infância ou linhagem familiar para tomar consciência. Por outro lado 

também poderá ser um momento para realizar e manifestar uma nova casa, familiar ou 

lar. Aproveite para estar mais em família ou para cuidar do que realmente precisa ser 

cuidado e respeitado dentro de si para que com isso sinta-se mais nutrido emocional-

mente. 

 

Síntese do mês de Dezembro: 

- Altura onde pode continuar a haver mudanças profundas na nossa forma de ganhar 

sustentabilidade económica e segurança material podendo originar alterações em ob-

jectivos pessoais. Mês muito vocacionado para expansão e projecção em projectos de 

grande responsabilidade social e pública essencialmente para cargos de grande poder 

social como a política, a gestão e a área da engenharia.  

Aproveite para empenhar-se totalmente na sua carreira e propósito de vida, renovando 

o que tem que renovar principalmente ao nível emocional como inseguranças, mágoas, 

dependências e carências afectivas que o possam estar a atrasar nesse processo.  

Dicas: 

1 - Como é que esta informação poderá ajudar-me neste mês? 

2 - O que poderei evitar, agarrar ou libertar durante este mês? 

3 - No final de cada mês faça a síntese do que foi feito, integrado e resolvido! 

 

 

Lembre-se, todos os meses falarei de novos temas através de vídeos e artigos mais 

direccionados para cada mês, para poder acompanhar basta inscrever-se na newslet-

ter, acompanhar-me no facebook, visitar meu site: filipaandersen.com  ou simples-

mente falar comigo através do email ;-) 
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Com isto despeço-me recordando mais uma vez que poderá aprofundar e clarificar 

estas orientações no seu mapa pessoal através do mapa astral completo ou do mapa 

do ano pessoal personalizado ☺ 

Basta marcar através do meu site: filipaandersen.com e escolher a melhor consulta 

para si! 

 

Bem haja e boas decisões! ;-) 

 

         Filipa Andersen, 

“Viver a espiritualidade na prática!“    

Site: filipaandersen.com|email:geral@filipaandersen.com  


