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Previsões para setembro por Fernanda Peixoto Rabbelo  
 
 

Caros amigos,  

Com um pequeno atraso disponibilizo as previsões de setembro realizadas a partir da observação 

astronômica e astrológica do céu em curso. Em hipótese alguma deixarei de lado a interpretação dos 

possíveis acontecimentos repentinos do mapa celeste, caso uma revolução dos astros ocorra estarei com 

vocês em um novo encontro no mês. Para a manutenção da confiabilidade do serviço aqui apresentado, 

atesto que acumulei um vasto estudo teórico fazendo uso de prolongada pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Como metodologia, utilizei a observação aguda do céu na alta madrugada durante um par de 

dias. Ao fim e ao cabo da interpretação do céu, deixo um bônus para os fiéis leitores:  uma orientação 

para cada signo. Acerca do aconselhamento das questões do coração, favor encaminhar sua 

correspondência ao editor da coluna. Diante de um enorme número de cartas recebidas, recomendo que 

não criem expectativas para uma rápida resposta. Todos serão atendidos.  

Neste ano a chegada de setembro trouxe algumas surpresas. Vejamos. A primavera tem início no 

dia 22 durante o equinócio e não será antecedida com possíveis dias floridos. Até o dia 7 de setembro um 

ar de extrema sufocância se faz presente. Caso não esteja sendo atingido pela poluição luminosa da 

cidade grande, verá com nitidez as manifestações do céu, com destaque para a proximidade entre Saturno 

e Júpiter. Encontra-se aí parte da explicação para ausência das flores. Saturno, o pai severo, brilha ao 

leste e brada por organização e justiça. Como não está sendo ouvido, Júpiter, ao seu lado (use um 

binóculo no início da noite para conseguir enxergar os dois planetas), tem exercido a função de expandir 

e expor o que se reza para não existir. Para adubo não presta e acaba provocando o mau ar referido.  

  Somado a este difícil aspecto planetário, tem-se Mercúrio retrógrado no signo de Libra e cansado 

de falar sozinho. O planeta da comunicação parece não conseguir mais ser ouvido ou ouvir e é sempre 

calado. Sua proposta de revisão de valores caiu no ralo. O diálogo não se faz possível. 

Na segunda quinzena do mês, lá para o dia 18, ocorrerá uma chuva de meteoros que rasgarão o 

céu sem a certeza de quem irá atingir. Não saia sem o seu guarda-chuva, álcool gel e máscara e tente se 

proteger, caso isso seja possível.  A comunidade brasileira de astrólogos explica que estes estranhos 

fenômenos apesar de não serem raros, estão se dando de forma mais brutal. Dizem que tiveram início em 

2016. A constelação de Pegasus caracteriza o céu da primavera. Neste céu de setembro temos a 

constelação de Pegasus próxima à galáxia de Andromeda (a mais próxima da Via Láctea). 

Os livros explicam que Pegasus nasceu do sangue da Medusa quando essa foi decapitada por 

Perseu. O cavalo alado nasceu imortal, Pegasus é o símbolo da imortalidade. Já Andromeda foi liberta 

pelo mesmo Perseu que voou nas sandálias aladas de Hermes (o mensageiro) para salvá-la. 

 Procure ao norte a constelação e a galáxia durante o início da madrugada. Olhe para onde nasce 

o sol e volte o seu corpo para a esquerda. 

Músicas para ouvir e meditar no dia 22 às 16:21 Horário de Brasília (caso ainda exista).  

https://www.youtube.com/watch?v=lzxkXEMfkuk // https://www.youtube.com/watch?v=OJVPv41b73c 
Orientações para os signos:  

Áries: O raciocínio é valido, mas não é prudente a saída em fúria.  

Touro: Gire a maçaneta esperando que alguém esteja do outro lado com a esperança no bolso. 

Gêmeos: Cuidado para quem você pisca os olhos, antes de fazê-lo certifique-se da intenção de voto. 

Câncer: Mentira pouca nos dias de hoje não é bobagem. 

Leão: Deixe de lado a preocupação em manter os vincos da sua calça. 

Virgem: Não reclame da mosca, ela chegou para ajudar.  

Libra: Aceite tomar um bom café ou uma prosa de pinga na leiteria mais vazia de sua cidade. Use máscara. 

Escorpião: Perdoe os cretinos. 

Sagitário: O início, o fim e o meio não são intransponíveis se confiar na sequência.  

Capricórnio: Quem ama perdoa, mas nem sempre, 

Aquário: Fique alerta para possíveis pactos inviáveis. 

Peixes: Caso se sinta aluado, faz parte. 

Aconselhamento geral: pesadelos com cobra, aposte no cachorro.   
■ ■ ■ 
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