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ENERGIAS 2019: O ANO DE MARTE
 

Marte é o símbolo da ação e iniciativa, motiva você a ser uma guerreira, 
para que defenda seus interesses com força de vontade e confiança.  Os 
cuidados são a tensão e impaciência.

Para o ano regido por marte, as palavras chaves são: paixão, coragem, 
impulso, dinamismo.

Analisando o mapa da entrada do novo ano astrológico temos um mapa 
que fala muito de família e associações.

Em um ano de marte, a luta está pedindo muita sabedoria, e até mesmo 
um olhar especial para as crianças e pessoas que não tiveram o 
privilégio de terem sido acolhidas e acalentadas.

Um ano para cuidar dos excessos e apegos materiais, nunca 
esquecendo que somos espíritos vivendo na matéria, e não o contrário.

Trabalhar os apegos materiais e emocionais é a chave para realizar 
sonhos materiais e lidar com nossos recursos financeiros.  Mantenha 
seus gastos na ponta do lápis para evitar gastos por excessiva 
generosidade ou em prazeres desmedidos, evitando confusões 
financeiras.

Busque ter muita clareza dos negócios antes de realizá-los, mas tenha 
coragem de fechar parcerias ousadas.
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Na comunicação, talvez um cuidado com discursos muito dogmáticos e 
inflamados, mas quando vem da alma, expressaremos muito nossos 
ideais mais elevados. E essa vontade de aprendermos e comunicarmos 
nossos ideais será muito forte em 2019.

Cuide com o excesso de franqueza para não criar inimizades por causa da 
falta de tato.

Na família, nossa base e raízes nos pede para sermos menos 
controladores, mais sábios e corretos.

Pessoas com problemas nessa área devem ficar mais atentas a conflitos 
e limitações. Podemos nos preocupar mais com o destino do ser 
humano, e serviços voluntários em hospitais, asilos ou ajudando 
populações carentes são indicados.

Importante olhar o lado bom da vida para evitar se deprimir frente a 
miséria humana. Ou seja, transforme qualquer chumbo nessa área em 
ouro!

As pessoas estarão sentindo a necessidade de se soltar mais, mudar sua 
imagem e a forma como lideram os grupos.

Mudanças nas parcerias, necessidade de sabermos fazer acordo com o 
outro e não ficarmos muito dependentes das mesmas, para que 
possamos realizar nossas missões e respondermos por nossas escolhas.

Não vale colocar a culpa no outro, viu? Reveja suas atitudes.
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Se seu trabalho está em consonância com suas crenças, será um ano 
maravilhoso. Caso não seja, será necessário conduzir as questões com 
muita fé para que o caos não impere.

As emoções tendem a ficar um pouco perturbadas se exigirmos demais a 
perfeição das pessoas ao nosso redor, lembre que todo mundo comete 
erro, até mesmo você. 
A saúde estará muito atrelada a nosso estado emocional.

A terapia floral é uma excelente forma de cuidar de suas emoções, 
mente e fortalecer assim sua saúde.

Essas são as orientações da Aura Ohana para você em 2019.

Conecte-se com a sua Deusa Interior, venha para a nossa tribo. 

Feliz Ano Novo.

Ahow! 🌺
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