Julho terá 2 eclipses: veja como o fenômeno
afeta seu signo
10 de Julho de 2018
Atenção você que ama horóscopo: esse mês o zodíaco separou dois acontecimentos que podem influenciar sua vida

Segundo a astróloga Titi Vidal, que faz todas as previsões de COSMO, nós costumamos ter de
quatro a seis eclipses, falando entre Sol e Lua, por ano. Contudo, o mês de julho será especial, pois
teremos dois! E sempre quando algo assim acontece, ficamos preocupadas em saber como nossos
signos serão influenciados.
O eclipse solar em câncer acontece dia 12 de julho e o lunar dia 27 de julho. “Estamos falando de
emoções, assuntos familiares, do passado, situações mais extremas e que temos que lidar com mais
sensibilidade. Temos um bom aspecto de Netuno, o que é muito positivo, pois reforça que podemos
usar as emoções a nosso favor. Podemos ficar mais intuitivos, usar a espiritualidade como
recurso… Saber se colocar no lugar do outro é muito importante nesse momento também”, diz Titi no
vídeo de seu canal no Youtube.

Veja como cada um dos eclipses afeta seu signo:
ÁRIES
Eclipse solar: cai em uma área mais família, com emoções, assuntos pessoais e íntimos.
Eclipse lunar: afeta o eixo do prazer, relacionamento e projetos de vida.

TOURO
Eclipse solar: Estará relacionado as suas ideias, pensamento e revisão de conceito.
Eclipse lunar: Eixo familiar e da carreira. Será um momento de ver como integrar e organizar sua
vida pessoal x vida profissional. É importante ter clareza.

GÊMEOS
Eclipse solar: afeta a área dos valores e isso inclui o dinheiro. Então muito cuidado com negócios
que envolvem dinheiro. Momento de avaliar o que vale a pena e o que não dá retorno. Não invista
sem pensar.

Eclipse lunar: Traz a necessidade de desapegar de algum projeto em nome de algo maior que vem
por aí.

CÂNCER
Eclipse solar: mudanças pessoas e assunto íntimos vindo à tona.
Eclipse lunar: traz à tona os resultados das mudanças, o eixo de valores e as grandes
transformações da vida.

LEÃO
Eclipse solar: ativa questões antigas, internas e emocionais. Trazendo muitas coisas à tona.
Eclipse lunar: afeta o eixo dos relacionamentos, entre o eu e o outro, onde sou eu e onde somos nós.
É preciso aprender a fazer esse equilíbrio para evitar problemas.

VIRGEM
Eclipse solar: pega projetos futuros, grupos e amizades.
Eclipse lunar: afeta o eixo da saúde, rotina e qualidade de vida. Como você está se cuidando. Se
aparecer algo, se cuide.

LIBRA
Eclipse solar: atinge a carreira. Foque nela e no que precisa mudar.
Eclipse lunar: ativa principalmente a área de projetos futuro, o que pode abrir mão em nome de algo
maior, sem se importar com que os outros vão pensar. Faça tudo com cuidado e pensando em você.

ESCORPIÃO
Eclipse solar: a pessoa do signo de Escorpião tem que repensar projetos e cursos que queira fazer,
como está divulgando suas ideias de carreira e como se preparar melhor para definir o futuro.
Eclipse lunar:afeta a relação da vida pessoal x vida famliar e vida social x carreira.

SAGITÁRIO
Eclipse solar: pode trazer à tona uma grande mudança, inclusive coisas do passado.
Eclipse lunar: se for muito bem vivido, pode trazer uma oportunidade de curso e viagem, repensando
sua relação com tudo isso.

CAPRICÓRNIO
Eclipse solar: cai em uma área mais família, com emoções, assuntos pessoais e íntimos.
Eclipse lunar: mudança de valores. Vem coisas para repensar em sua vida pessoal, relacionamento
e finanças.

AQUÁRIO
Eclipse solar: ativará as áreas de rotina, saúde e trabalho.
Eclipse lunar: afeta o eixo dos relacionamentos e de sua própria personalidade, principalmente essa
inquietação que se tem. Mas calma, veja se você pode realmente fazer alguma coisa ou se não
depende dos outros.

PEIXES
Eclipse solar: cai em uma área de identidade, criatividade, ligada ao prazer, relacionamento e filhos.
Eclipse lunar: a necessidade de reorganizar a relação com o tempo, agenda e rotina.
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