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Mapa ajuda conhecimento para
explorar as potencialidades

Astróloga, sim senhora
Com estrela até no nome, Clélia, da Taquigrafia, venceu o preconceito, especializou-se em astrologia e já faz mapa astral

"Sempre tive um enorme
preconceito sobre tudo o que dizia
respeito à Astrologia. Mas a
curiosidade acabou me levando a
procurar uma pessoa para fazer o
meu mapa astral. Fiquei tão
impressionada com tudo que ouvi,
com a veracidade das informações e
o impacto dessa experiência sobre
minha vida pessoal que a curiosidade
se voltou para o conhecimento mais
aprofundado dessa técnica".

Clélia Rose Estrela,
funcionária da Gerência-Geral de
Taquigrafia, procurou fazer cursos
e ler tudo o que tinha disponível no
mercado sobre mapa astral e, como

conseqüência
natural dessa
busca, encontrou a
Astrologia. "São
quase cinco anos
de estudos" - diz
ela, lembrando
que, no início,
tinha vergonha de
dizer às pessoas
que estava
interessada nesse

• v assunto, temendo
ser ridicularizada.
"Mas, hoje, com o

conhecimento que tenho e a certeza
da seriedade desses estudos, não me
envergonho mais em dizer que sou
uma astróloga. Quero mais é difundir
tudo o que aprendi".

Clélia explica que a
Astrologia se divide em pelo menos
três campos básicos de aplicação: o
Psicológico, o médico e o

empresarial. "Hoje estou mais
voltada para o estudo da área da
psicologia, que é baseada na corrente
yunguiana, mas pretendo investir,
futuramente, na área empresarial.
Em São Paulo, muitas empresas já
incorporaram à sua estrutura
consultores com formação em
Astrologia para apoiar seu processo
decisório em diversas áreas,
principalmente, na de Recursos
Humanos.

A Astrologia Médica tem
orientado os profissionais sobre as
datas mais adequadas para
determinadas intervenções
cirúrgicas e também em outros
procedimentos médicos. "A
chamada crise da meia idade -
exemplifica Clélia - pode ser
compreendida claramente pela
Astrologia, já que o movimento dos
planetas obedece a um ciclo que se
repete de 35 a 45 anos, coincidindo
com meia idade de cada um de nós,
e produzindo uma influência direta
sobre o nosso mapa astral".

Clélia explica que está
numa fase de muito estudo e, portanto,
não tem uma prática profissional.
"Atendo apenas um amigo ou outro.
Mas já tive várias oportunidades de
confirmar a influência dos planetas
na nossa vida através dessas
consultas e, em alguns casos, estou
fazendo um acompanhamento mais
aprofundado, com leituras freqüentes
do mapa astral da pessoa, para ver a
sua evolução e o próprio
desenvolvimento da pessoa, no
entendimento do seu mapa".

O mapa astral mostra as
características da personalidade das
pessoas, suas potencialidades e seus
pontos fracos. "Muitas vezes - fala
Clélia Rose Estrela- temos
dificuldades de lidar com nossas
próprias características. Não nos
conhecemos muito bem e deixamos
que uma, nem sempre a melhor,
prevaleça sobre as outras. Mas,
quando passamos a nos conhecer,
aprendemos também a explorar
melhor nossas potencialidades".

O mapa identifica 12 áreas da
vida de uma pessoa, e cada um dos 10
planetas representa uma
característica da sua personalidade.
A partir do mapa astral, que reproduz
a posição dos planetas no céu, no dia,
hora e local exato do nascimento da
pessoa, é possível identificar as

influências que ela recebeu dos astros,
no dia em que nasceu.

O Sol, por exemplo, é  símbolo
do nascimento de uma pessoa e vai
determinar o seu lado consciente. A
lua, que é também considerada um
planeta pela Astrologia, representa o
lado inconsciente. E, assim, cada
planeta terá uma influência
específica.

"Mas não há nada de adivinhação
nisso" - esclarece Clélia. Pela
Astrologia, conforme explicou a
funcionária, é possível identificar
essas características determinadas
pelos astros e, quando muito, apenas
antecipar, a partir da posição dos
planetas num mapa atual sobre o
mapa astral de uma pessoa, momentos
de mudança na sua vida. "Mas não
podemos adivinhar fatos"- concluiu.

CióIla Estrela:
cinco anos de
estudo sério
dedicados à
Astrologia


