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Bebê está na barriga da mãe. Recebe alimento pelo cordão umbili-
cal. Os sons do mundo externo atravessam os líquidos que envolvem; 
chegam pela água como pulsações difusas. A temperatura é amena; a 
escuridão, acolhedora. Bebê e mãe são um. [Estamos no reino de Peixes, 
do encontro com o Mar universal. Mar daonde viemos e para o qual vol-
tamos. Onde tudo se funde, perde seus contornos próprios. Mergulho e 
conexão com algo maior, anterior, sem nome.]

Até que um dia, aquele bebê precisa concentrar uma força enorme 
para sair dali e se lançar ao mundo (afinal, bebê faz o parto junto com a 
mãe).  Se joga em direção à luz, ao desconhecido, à novidade, à realidade 
precária. 

Áries é esse fogo inaugural que se lança com coragem, força e fúria 
para a vida. O calor necessário para chocar e quebrar a casca do ovo.  
Traz consigo a chama dos começos. Seu movimento é incessante, como 
se carregasse a força do nascimento por onde vai. 

Água primordial. Na vastidão, tudo é potência a se realizar. Sentimento 
do todo. Grande útero de placidez onde nada tem nome ou forma definida.   
De repente: faíscas. Com violência, algo irrompe; se lança para fora do 
repouso.

Áries
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Espada que abre os caminhos, estar no mundo é por si só uma grande 
aventura; cada ato, uma empreitada. Sem ponto de chegada, não desfru-
ta da conquista; se joga para nova jornada. Raio que incendeia, fogo de 
palha...

Sua coragem inconsequente é libertação do bom senso e rompe com 
a estagnação. É regido pela força que oferece resistência e que é funda-
mental para conseguir dizer não, se opor a algo, se afirmar no mundo, 
sair da fusão com o todo.  

Mas o princípio que rege a vida é o mesmo que rege a morte e na 
ânsia desse eterno fluir, muito se destrói. Áries é tosco no sentido literal 
da palavra: pouco entalhado. Cru. Não tem a dimensão do corpo, da limi-
tação e finitude das coisas. Pode causar grandes atropelamentos nessa 
cavalgada. Sem parada, nem percebe o que machucou. 

Está sempre à frente e pode carregar uma multidão em seu movi-
mento. Mas ninguém chega tão rápido, nem Áries olha para trás para 
ver quem o acampanha ou o que ficou pelo meio do caminho. Não volta, 
não se recolhe, não elabora. Tudo é impulso para fora, sem introspecção, 
sem espera e sem titubear.

Solidão. 

Por um tempo acredita que essa força é sua, que a potência pertence 
a ele. Lobo solitário, sempre cavalga sozinho no fim do filme, sem lugar 
na sociedade para seus gestos rudes, sua selvageria, segue em rumo ao 
horizonte, o Sol vermelho em chamas na sua frente.

Cansaço? 

Áries tem muita energia para gastar, mas uma hora, no engaste da 
luta, no atrito com os outros e o mundo, vai cansando. 

Escuta: a fragilidade existe,  a potência não é sua, você é finito e fraco 
como qualquer um.

Nesse momento, pode entender que seu movimento se dá junto com 
o movimento da vida, a guerra o atravessa, se dá nele, mas não é dele: 
ele apenas acessa essa potência com mais facilidade. 

Então, como nenhum outro, pode emprestar sua força à causa da-
queles que não têm quem lute por eles. Pode ser a mão, a espada e a voz 
daqueles que não têm mais forças para gritar.  Abre os caminhos para os 
outros poderem passar sem tantas dificuldades.
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Áries de alguma forma ama seus inimigos e tudo o que o mobiliza 
para a luta. Essa luta não precisa ser destrutiva, pode ser a mesma luta 
de um broto que rasga a terra, sofre a chuva, o vento gelado, a pisada 
dos animais, sempre com esforço.

Talvez nunca deixe de ser criança em alguma medida, pois sempre 
carrega essa força criativa da inauguração, do que está aqui pela primei-
ra vez e ainda não foi polido, lapidado. [Traz consigo uma ingenuidade 
vital]

Mas com o desgaste que vem com o tempo, Áries pode diminuir o rit-
mo. E encontrar no outro ao seu lado um companheiro de batalha.  Pode 
perceber que tem um corpo, que é frágil, a vida também. 

Escuta: aquele coração batia com o meu antes de meu nascimento, o 
sangue na minha veia pulsa, como pulsa a seiva, como estala o fogo.

Agradece a força que a Vida lhe emprestou. 

Oferece sua força, em retribuição, à Vida. 

Julia Francisca
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