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A Energia de 2021 para todos

 O Ano de 2021 será simbolizado pelo 5. 

Segundo a Numerologia, o ano 5 terá novas perspectivas,
novidades e MUDANÇAS. 

Dessa forma, a energia que rege esse ano é a de REAVALIAR os
projetos e aprimorá-los.

Em 2021, a vida será encaminhada com muita leveza, com
algumas oportunidades de reviravolta. 

Por outro lado, o ano terá um efeito de instabilidade e incerteza
para a coletividade. As tendências negativas para esse ano se
resumem na ausência de compromisso e de
autorresponsabilidade. 

Podem haver revoltas e rebeldias nas ações coletivas, como
atitudes impulsivas e imprudentes. 

Cuidado com o comodismo, para isso exercite bastante em sair
da sua zona de conforto, experimentando algo novo.

O ano 5 aponta a importância de estar constantemente
aprendizado. 

Essas trocas interpessoais estarão muito acentuadas, por meio de
cursos online, bem como comunidades virtuais, as quais serão
bem importantes em 2021.

Por fim, a energia do ano 5 = 2+0+2+1, proporcionará a todos nós
a chance de reavaliarmos nossas prioridades, sendo bem
propício as mudanças de planos.



Ano Pessoal de Luiza Silva

Caro amigo(a), que ano especial para você, principalmente se
você quer empreender, lançar projetos e começar coisas novas
em 2021, pois é marcado pelo ano pessoal 1. 

É o primeiro de um ciclo de nove anos, com perspectivas de
assumir novos rumos e realizações importantes.
 
Agora é a hora de desenvolver a individualidade e a iniciativa,
ser independente e forjar a determinação pela ação da força de
vontade. 

Você pode sentir, que irá conseguir realizar feitos sem depender
emocionalmente de alguém ou de apoio. 

O progresso do ano pessoal 1 será uma consequência natural
da aplicação dos seus dons e talentos. 

No âmbito dos aprendizados e resoluções, surge a necessidade
de ser independente emocionalmente e financeiramente,
desenvolvendo a individualidade de forma equilibrada.

A iniciativa e pró-atividade estarão marcadas em 2021, sendo
assim, você pode vir a ajudar outras pessoas em seus projetos. 

Cuidado com os impulsos do egoísmo, da arrogância e do
autoritarismo.

É necessário que você esteja conectado com a sua essência,
assim 2021 será uma ótima oportunidade para você expandir a
autoconsciência, despertar o senso de liderança e cultivar a fé
em si mesmo.



Saiba que, 2021 é o ano para lançamentos dos projetos e ideias,
que vingarão ou não durante os próximos anos, conforme a
seleção que fará no ano de 2022.
 
Portanto, jogue no campo infinito da criação todos os seus
projetos, mesmo que a maioria deles não se concretize, pois,
durante o ano de 2022, surgirão as oportunidades de selecionar
os melhores para levar adiante, ou seja, os projetos que
renderão frutos nos próximos anos.
 

Vida profissional e financeira

No ano de 2021, você vivenciará novas experiências e
mudanças, sejam por decisões suas ou por circunstâncias da
vida.

Caso esteja trabalhando, novas perspectivas podem ser
apresentadas a você, como promoções de cargo, ou mudanças
de emprego. 
 
Caso você não esteja trabalhando, pode ser que você comece
uma nova jornada profissional.
 
O importante é que você saiba que esse ano é marcado pela
INICIATIVA, e o espírito empreendedor estará mais aflorado
ainda. 

Então aproveite essa coragem e inteligência emocional ao seu
favor, pois você terá bastante criatividade para criar projetos e
desenvolver ideias lucrativas.

Planeje-se, realize e cresça. 
 



Vida Afetiva e Social 

Por ser um ano bem agitado, a insatisfação e desejo por mais
estímulo pode marcar seu ano de 2021, em relação a vida social. 
 
Se está em um relacionamento, é possível que você deseje
novas experiências e um novo ciclo ao lado de seu par, então
sugiro que você use sua criatividade e proporcione momentos
de felicidade para ambos, afim de não cair na rotina e dominar
a insatisfação total.

Se não está se relacionando, a tendência é de que você faça
uma análise, antes de embarcar em algum compromisso, pois
isso pode conflitar com seus projetos pessoais para esse ano.

Dessa forma, o amor deve estar bem alinhado com seus
projetos para 2021, caso isso seja prioridade nesse ano para
você, é bem provável que alcance.



Calendário de 2021

Mês Pessoal de Luiza Silva

Mês Pessoal 2 - Janeiro 2021 - É um mês para focar nos
aspectos colaborativos da vida; exercitar a paciência;
desenvolver o senso diplomático; perceber o seu grau de
sensibilidade com relação aos problemas alheios, também com
relação aos seus próprios sentimentos e equilibrar-se;
pacificar-se. 
 
Mês Pessoal 3 - Fevereiro 2021 - É um mês para focar nos
aspectos criativos da vida; expandir as relações e os negócios;
cultivar as amizades, popularidade e alegria de viver; favorece a
vida social; cuidar para não dispersar energias em coisas
inúteis. 
 
Mês Pessoal 4 - Março 2021, do dia 01/03/2021 até o dia
02/03/2021 - É um mês para focar no trabalho e na disciplina
em todos os seus aspectos; favorece as realizações concretas;
observar quanto de ordem e organização incide nas suas
atividades diárias; avaliar seus excessos de rigor e em quais
momentos eles ocorrem. 
 
Mês Pessoal 5 - Março 2021, do dia 03/03/2021 até o final do
mês - É um mês para focar na liberdade, nas viagens e
aventuras; fazer as mudanças que se fazem necessárias nas
diversas áreas da vida; desfrutar dos prazeres saudáveis,
especialmente aqueles que provocam sensações físicas;
desenvolver o senso da versatilidade; observar e equilibrar as
impulsividades recorrentes. 







Dicas de Aromas e Pedras
para Usar em Casa ou no Trabalho

 
Em 2021, você precisará lidar com a insegurança e o medo de
arriscar, pois os projetos e mudanças demandam iniciativa e
coragem. 
 
Esse momento será necessário sair de sua zona de conforto
para conquistar mais independência.
 
É necessário coragem para assumir a independência sem se
intimidar com possíveis preconceitos e perspectivas
tradicionais.
 

Quais óleos essenciais usar? 
 
Recomendo que você utilize o óleo essencial de gerânio. 
 
Esse óleo oferece força para enfrentar novos desafios,
insegurança e medos.
 
Para sair da zona de conforto e colocar seus projetos em
prática, combine o óleo essencial de Gerânio com o óleo
essencial de Patchouly, que quebra os padrões e paradigmas.
 

 



Qual é a pedra mais indicada para usar em 2021?

A pedra mais indicada para esse ano pessoal 1 de 2021 é a
Fluorita. 
 
A Fluorita relaciona-se bem com mudanças, especialmente as
mentais. 
 
Contém também elementos que eliminam as impurezas, os
padrões comportamentais antigos, para que a transformação
interna seja alcançada. 
 


