Previsões dizem que 2012 será de renovação

(DCI - Shopping News 30/12/2011)

Os astros

O ano de 2012 continuará com alguns aspectos que presenciamos em 2011, na visão do
astrólogo Ivan Freitas. Os principais fatos serão as continuadas quedas de ministros no
governo de Dilma, a crise financeira mundial, que ainda continuará forte, e manifestações pelo
mundo em torno da queda de presidentes, ou por mudanças internas nos países. Outro fato
que chama a atenção é um provável conflito envolvendo Estados Unidos e Irã.

Freitas prefere ser cauteloso nas previsões, mesmo confiante na dança dos astros e em
que muitos fatos que acontecem agora, como a crise financeira, por exemplo, têm uma
característica astrológica muito intensa ligada a eventos do passado. “Com os fatos que
pesquisava em 2007 e 2008, no começo da crise, vi que algo estava acontecendo. Em
novembro de 2008, Plutão ingressa em Capricórnio, e este signo está muito ligado a dinheiro e
poder”, diz o astrólogo.

“Quando vi que na quebra da Bolsa de 1929 , o mapa astral daquela época estava muito
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semelhante ao atual, percebi que as estruturas financeiras seriam chacoalhadas”
, comenta o astrólogo. “O que realmente as pessoas que lidam com a questão financeira vão
ter que enfrentar é que a crise continua forte; em sete anos pelo menos não veremos um
horizonte. Levando em consideração que a economia não é favorável para 2012, há para
muitas pessoas um beco sem saída”, continua o profissional.

Ainda no que se refere aos aspectos mundiais, Ivan Freitas acredita que um conflito entre os
Estados Unidos e o Irã pode acontecer. Basta haver um “empurrãozinho”, como ele mesmo diz,
para que o ataque aconteça. Contudo, analisando a questão geopolítica da região, acredita
também que o bom senso, pode prevalecer. “A questão é que os iranianos são muito
nacionalistas, diferentemente dos iraquianos. Uma intervenção não seria encarada de forma
amistosa. Acontece que a Rússia e a China não querem conflitos por lá, e não vão ficar
assistindo paradas”, comenta. “Quando Netuno ingressar, em fevereiro de 2012, em Peixes,
veremos uma conturbada inversão de valores. O conflito não é iminente, mas pode acontecer”,
afirma.

Em nível nacional, a política brasileira, no que tange ao governo de Dilma, continuará com a
queda de ministros. “O Brasil fica mais fortalecido, porque algumas situações estão vindo
à tona. Há vontade da presidente, analisando o mapa astral dela, de deixar tudo muito
claro e justo”
, conta o astrólogo. “A tendência é aflorar ainda mais este
‘saneamento’ político, ao deixar mais transparentes e públicas as decisões, ainda mais em ano
de eleições municipais. “Estas quedas de ministros são uma situação que o País deveria
passar, e vai passar ainda mais. Não há ainda uma visão clara de onde é o fundo desta
questão”, conta Freitas, que entre outras especializações astrológicas, atua fortemente em
astrologia política.

Em março deste ano houve o ingresso de Urano em Áries, e este aspecto astrológico trouxe à
tona os movimentos conhecidos como Primavera Árabe, além do Ocupe Wall Street, e eventos
semelhantes. “Urano é o planeta responsável pelas revoluções em massa, e este
ingresso vai durar sete anos. Veremos muita coisa no sentido de não-acomodação. Esta
geração tem tido o instinto de tomar partido, de não ficar em cima do muro, e com as
tendências da astrologia, o momento é favorável para estas manifestações”
, conclui o astrólogo.
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