Ao Leitor,

Neste livro de previsões para 2018, a atenção é dedicada ao leitor, tem como
objetivo explicar de uma forma simples e direta, como os assuntos astrológicos e
místicos, em maior grau ou menor grau, sempre tiveram presentes na nossa vida. Desde
sempre as leis da revelação sejam reais, sendo assim vai- se mostrar ao leitor, como tem
impacto os planetas nas nossas vidas, e como influenciam as nossas vidas.
Os planetas, e os seus trânsitos transmitem ao astrólogo informação importante
no sentido de fazer, previsões, o planeta A faz aspetos a planeta Y e isso traduz-se num
determinado acontecimento.
Os trânsitos funcionam como auxílio na tomada, de consciência, afim de puder
ser ultrapassada dificuldades /adversidades, bloqueios e agarrar o momento certo das
oportunidades, dos ciclos de vida, dos aspetos de sorte onde será mais favorável
tomarem diligencias. Saber o momento de determinadas situações menos favoráveis na
nossa vida permite-nos contornar os obstáculos, e assim vivermos de forma mais
harmoniosa.
Da mesma forma que ao sabermos que estamos sob um efeito transito de sorte,
é o momento certo para tomarmos decisões que irão impulsionar a nossa vida
positivamente, porque nada na nossa vida acontece ao acaso!
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Introdução às Previsões Astrológicas em 2018
As mudanças planetárias que vão existir em 2018 são varias. O ano inicia com
Júpiter o planeta das benesses, o Deus da sorte a transitar no mítico signo de Escorpião,
irá trazer para a vida destes nativos o renascimento e a possibilidade de resolverem
problemas pendentes. A presença do deus da sorte no signo mais intenso do Zodíaco irá
expandir a vida destes nativos. Júpiter em Escorpião é um ciclo que só acontece de 12

em 12 anos, pelo que estes nativos têm motivos para estarem confiantes, otimistas, pois
a sua vida será muito bafejada pela sorte. Em termos gerais, a passagem de Júpiter por
Escorpião vem favorecer todos os temas ligados à vida e morte, às investigações
científicas e ao ocultismo. Todas as situações ligadas a estes assuntos poderão progredir.
Assim, os signos de água (Caranguejo Escorpião e Peixes) irão receber benefícios desta
maravilhosa energia.
Os primeiros seis meses do ano irão bafejar os signos de terra e água, o segundo
semestre os signos de fogo e ar irão receber as melhores influencias.
Em termos de relacionamentos, existe a necessidade de vivenciar até ao limite os
assuntos amorosos. Os temas de vida e morte estarão muito em evidência, este transito
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benéfica, é onde o planeta expande o máximo da sua energia.
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Esta energia irá influenciar os signos de Carneiro, Leão, Sagitário, Gémeos,
Balança e Aquár
Tendo em conta que o regente planetário de 2018 é o planeta Júpiter podemos
esperar por um ano melhor, onde o otimismo, alegria, as visões da expansão vão ser
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