
A	Era	de	Aquário	com	Urano...	mas	também	Saturno		
	
Não	 há	 dúvida	 de	 que	 a	 Era	 de	 Aquário	 está	 a	 exercer	 uma	 grande	 tensão	 de	
renovação	sobre	a	humanidade.	Ora,	a	Era	de	Aquário	decorre	sob	os	auspícios	de	
seu	regente,	Urano	–	um	planeta	cuja	energia,	por	vir	do	futuro,	gera	impulsos	da	
modernidade.	 É	 esse	 frenesim	 que	 desmonta	 os	 modelos	 de	 pensamento	 e	
fulmina	os	padrões	de	ação,	que	o	tempo	foi	cristalizando.	É,	ao	fim	e	ao	cabo,	a	
manifestação	da	 vida,	 ativando	a	 força	que	nos	 impulsiona	para	a	 frente	e	para	
cima.		
	
Mas,	sintonizar	com	a	vibração	de	Urano	(que	gera	o	famoso	nervoso	miudinho),	
implica	 pôr	 à	 prova	 as	 glândulas	 suprarrenais,	 por	 suportarem	 o	 stresse	 e	 as	
emoções	 fortíssimas	a	que	estamos	submetidos.	 	É	neste	estado	de	espírito	que	
desmontamos	os	padrões	cristalizados:	é	neste	estado	de	espírito	que	abrimos	as	
velas	aos	ventos	renovadores,	esperando	que	nos	tragam	mudanças.		
	
Mas,	como	não	conseguimos	fazer	isto	sozinhos	(se	conseguíssemos,	já	o	teríamos	
feito),	 investimos	 em	 cursos	 e	 seminários,	 palestras	 e	 conferências,	 e	 em	
consultas	de	todos	os	tipos	de	terapias	complementares.	Partindo	do	princípio	de	
que	a	ajuda	 recebida	é	eficaz	 (o	que	nem	sempre	acontece),	 logo	começamos	a	
olhar	 para	 o	 espelho	 para	 ver	 se	 já	 estamos	 "mudados".	 	 Esquecemos,	 porém,	
alguns	dados	importantes:	
	

• Um	alinhamento	de	chacras	não	nos	põe	imediatamente	no	Nirvana;	
• Um	frasquinho	de	florais	não	nos	põe	imediatamente	em	estado	de	graça;	
• Uma	massagem	não	nos	põe	imediatamente	de	bem	com	todo	o	mundo.		

	
Por	vezes,	este	"imediatamente"	parece	que	funciona.	Depressa	nos	apercebemos	
de	que	o	efeito	passou...	e	que	estamos	na	mesma!	
	
Em	 face	 da	 frustração,	 muitos	 atiram-se	 aos	 livros	 de	 auto-ajuda,	 uns	 de	
orientação	oriental,	outros	ocidental,	 sem	se	darem	conta	de	que	eles	propõem	
orientações	e	práticas	por	vezes	antagónicas.	Resultado:	A	confusão	interna,	que	
já	não	era	pequena,	aumenta	consideravelmente!		
	
Mas	se	é	evidente	que	o	vibrante	Urano	nos	convida	a	evoluir,	o	paciente	Saturno	
diz-nos	 que	 a	 evolução	 leva	 imenso	 seu	 tempo.	 Portanto,	 é	 preciso	 ter	 calma,	
paciência,	 dedicação	 e	 perseverança	 -	 os	 atributos	 que,	 normalmente,	 faltam	 a	
Urano!	Não	perdemos	por	 ouvir	 Saturno	que,	 afinal,	 foi	 regente	de	Aquário	 até	
1781,	 data	 da	 descoberta	 de	 Urano!	 	 Muitos,	 por	 desprezarem	 o	 Senhor	 dos	
Anéis,	 lamentam-se:	 “Que	 chatice!	 Não	 passo	 da	 cepa	 torta!	 Afinal,	 as	 terapias	
complementares	não	são	eficazes	como	me	disseram”!	



Para	 quem	 tem	 pressa	 de	 chegar,	 Saturno	 é	 um	 tipo	 insuportável.	 Pode	 ser	
insuportável,	 mas	 ele	 é	 o	 mestre	 que	 nos	 "ensina"	 que	 a	 ansiedade	 abafa	 a	
serenidade	 e	 que	 a	 pressa	 impede	 a	 paz	 de	 chegar	 aos	 nossos	 corações	
assustadíssimos.	 É	 ele	que	 aplica	o	 "cimento"	que	 vai	 segurar	o	que	obtivemos,	
depois	 de,	 com	 a	 ajuda	 de	 Urano,	 nos	 termos	 desfeito	 do	 que	 estava	 velho	 e	
ultrapassado.	 	 Portanto,	 ouçamos	 o	 Senhor	 do	 Tempo...	 desde	 que	 ele	 não	 nos	
diga	para	encarquilhar,	enrijecer,	 cristalizar,	 recuar,	 retroceder,	etc.,	que	é	o	ele	
costuma	fazer	quando	está	mal	disposto.	
 
Saber	 qual	 é	 a	 vibração	 essência	 à	 evolução,	 depende	 de	 para	 onde	 estamos	
virados!	
	
1)	Se	nos	posicionarmos	de	costas	para	o	Sol,	Urano	está	depois	de	Saturno.	Desta	
perspectiva	 (do	centro	para	a	periferia),	 Saturno	 faz	o	que	 tem	a	 fazer	dadas	as	
circunstâncias;	só	depois	Urano	renova	e	moderniza	o	que	ele	empederniu.		
	
2)	Se,	pelo	contrário,	nos	posicionarmos	fora	do	sistema	solar,	a	olhar	na	direção	
do	Sol,	é	Saturno	que	está	depois	de	Urano.	Olhando	da	periferia	para	o	centro,	a	
função	 de	 Saturno	 é	 aceitar	 e	 integrar	 as	 mudanças	 que	 Urano	 promoveu	 e	
realizou.	
	
Deste	"faz	e	desfaz"	é	feita	a	tecla	mais	tocada	do	Budismo	–	a	Impermanência!	
Resumindo:	É	preciso	ter	calma	e	perseverar.	
 
Como	disse	alguém:	Apressem-se	devagar!		
	
É	uma	bela	frase	que	pode	baralhar	quer	Saturno,	quer	Urano.	
Só	espero	que	não	te	baralhe	a	ti,	também!	
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