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INTRODUÇÃO

O DIA EM QUE FUI VISTA

A primeira vez que me deparei com a astrologia foi também a pri-

meira vez que me lembro de ter sido “vista” por alguém. Eu tinha 

8 anos de idade. Morava numa cidadezinha aninhada no sopé das 

Montanhas Rochosas e estava cercada tanto pela beleza imensurá-

vel da natureza quanto pelos destroços implacáveis do vício. Passei 

muito tempo da minha infância sozinha. Enquanto os adultos da 

minha vida se embebedavam e se autodestruíam, num abandono 

lascivo, eu assistia The Cosby Show e sonhava com uma vida em 

que eu tinha pais, irmãos, avós e toda uma linhagem que me reivin-

dicasse. Quando as festas passaram a ser na minha casa, comecei a 

sentir um tipo diferente de solidão. Uma overdose, um acidente fa-

tal, uma espingarda disparada, uma condenação. Quando eu tinha 

5 anos, já conhecia o gosto da cocaína. Sabia que não devia contar 

a ninguém sobre nada que acontecesse na minha casa. Eu vivia o 

tempo todo apavorada. Por isso me escondia. Me escondia em qual-

quer banheiro com uma tranca na porta. Me escondia dentro da 
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minha personalidade autoconstruída, que era distante, sarcástica e 

reservada. Me escondia para proteger meu ser, dolorosamente sensí-

vel e poroso, das bordas afiadas dos sofrimentos da idade adulta, 

que devoraram a minha infância.

Como as pessoas ao meu redor deixavam tudo caótico, não era 

incomum que eu desse por mim em algum barraco improvisado, à 

beira de uma estrada de terra, na companhia de adultos com quem eu 

não queria estar e presenciando coisas que era incapaz de entender ou 

enfrentar. Eu estava justamente nessa situação no dia fatídico em que 

me deparei com a astrologia pela primeira vez. Uma mulher que eu 

não conhecia, branca, magra, despenteada e com um olhar bem pouco 

amável, me deu um presente de que nunca me esqueci. Munida apenas 

da data do meu nascimento, ela verificou, num livro de astrologia, a 

localização dos planetas no dia em que nasci. Depois olhou para mim 

com um leve brilho nos olhos e disse: “Você é muito crítica”.

Sim. Sou mesmo, pensei com orgulho.

Eu não tinha ideia do que aquela palavra realmente signifi-

cava, mas me identifiquei de imediato com o que eu achava que ela 

queria dizer. A mulher estava vendo o quanto eu era diferente da-

quele ambiente. Ela via que eu tinha o tipo de discernimento que 

faltava nas pessoas ao meu redor. Eu tinha senso crítico e, com isso, 

encontraria uma maneira de sair daquele pandemônio.

Embora eu nunca mais tenha encontrado a tal mulher, essa 

breve interação me deu algo em que pensar. Podia ser apenas uma 

migalha, mas, quando isso é tudo o que você tem, uma migalha 

parece um verdadeiro banquete. Numa situação que ameaçava me 

destruir, alguém tinha consultado um livro de símbolos e números 

e usado a astrologia para descobrir uma verdade sobre mim que 

acabaria por salvar a minha vida.

Sentir que somos vistos é essencial para nossa humanidade, 

nosso crescimento e nossa capacidade de superar os traumas que 
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vivemos. Se a astrologia faz o seu trabalho, ela oferece um espelho 

no qual vemos o melhor de nós mesmos e as oportunidades que 

temos para crescer.

AUTOACEITAÇÃO RADICAL

Quando eu tinha 12 anos, interpretaram, pela primeira vez, o meu 

mapa astral completo. Meu pai tinha acabado de cruzar o país e se 

mudado para Toronto com a minha segunda madrasta, a mulher que 

praticamente me criou. Eu passei muitos fins de semana com ela e os 

dois filhos. Nossas infâncias eram paralelas. Nossos pais se embebe-

davam juntos, trabalhavam juntos e ficavam doidões juntos. Nós 

passamos juntos alguns dos momentos mais angustiantes da nossa 

vida e sobrevivemos. O fato de meu pai e da mãe deles terem fugido 

da cidadezinha em que crescemos significava que eles estavam dis-

postos a deixar para trás (pelo menos em parte) a violência, as dro-

gas e a autodestruição nos quais estávamos todos chafurdando.

Os traumas que criaram um vínculo entre nós eram sólidos e, 

pelo menos naquele momento, parecia que juntos poderíamos conse-

guir curar a mágoa coletiva da década anterior. Éramos um bando de 

crianças traumatizadas, vindas de uma cidade pequena, com uma fa-

mília de desajustados, em busca de uma nova chance na cidade grande.

Minha nova madrasta, Anita, era mestre em Reiki. Além de ser 

a agente de cura mais cativante, encantadora, espiritual e sincera que 

já conheci, ela tinha amigas que eram tão talentosas nas artes de cura 

e tão excêntricas quanto ela. Videntes, astrólogas, terapeutas de vidas 

passadas, artistas e afins viviam em volta dela, e de mim também, 

quando eu passava uma temporada em Toronto. Todas as pessoas 

que conheci por meio dela pareciam decididas a viver uma vida me-

nos destrutiva. Elas passavam o tempo desenvolvendo suas práticas 

de cura, e conhecê-las me deu um vislumbre de outro jeito de ser.
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Logo após a mudança, Anita presenteou a família com uma 

leitura de Taina Ketola, uma astróloga que ela conhecia e com quem 

havia trabalhado. Taina morava numa cidadezinha nos arredores de 

Toronto, numa casa de aparência normal, num bairro pacato do 

subúrbio. Dentro da casa, o mundo que ela construiu, pelo menos 

para mim, era tudo menos pacato ou normal. Assim que ela come-

çou a descrever cada um de nós, fiquei hipnotizada. Era a primeira 

vez que eu ouvia alguém usar aquela linguagem simbólica, mas sen-

tia como se já a conhecesse desde sempre. Explicando as complexi-

dades dos nossos mapas com grande desenvoltura e senso de humor, 

ela me ajudou a entender como e por que cada um de nós lidava de 

maneira diferente com a situação que vivíamos e como cada um de 

nós enfrentava a vida em geral. As distinções que ela era capaz de 

fazer entre nós me ajudou a entender o meu modo de ser, em com-

paração a todas as outras pessoas, o que é sempre útil, mas, numa 

nova unidade familiar, é essencial. Ela tinha escrito um livro, The 

New Astrology, que meu pai comprou para mim. Aquele livro se 

tornou a minha bíblia. Eu era uma criança em busca de qualquer 

tipo de sabedoria e orientação, e a astrologia se tornou, de ime-

diato, a minha mais completa obsessão. Foi só depois de décadas, 

porém, que eu finalmente a aceitei como o meu caminho.

Demorei muito para amadurecer. Quando digo “muito”, 

quero dizer muito mesmo. Os astrólogos me avisaram que, na po-

sição em que Saturno está no meu mapa, essa era uma possibilidade, 

mas, quando você é só uma criança, fica difícil entender o que isso 

pode significar. Eu tinha muita energia, mas as únicas maneiras que 

conhecia de extravasá-la eram a terapia, os cursos de Reiki com 

Anita, os rituais espirituais, os livros de autoajuda, as afirmações, 

as meditações, os episódios da Oprah e a astrologia. Passei quase 

toda a década dos 20 aos 30 anos numa “incubadora de cura”. Para 

me sustentar, eu fazia trabalho comunitário, leituras astrológicas, 
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sessões de Reiki, muitos bicos como garçonete, bartender, faxineira, 

temporária e qualquer coisa que pagasse as minhas contas. Apesar 

de saber que oferecer consultas astrológicas era uma maneira de 

ganhar dinheiro, eu não me sentia forte, do ponto de vista emocio-

nal, psicológico ou estrutural, para ganhar a vida assim. Viver ex-

clusivamente de consultas astrológicas também nunca pareceu 

suficiente para mim. Embora seja uma honra interpretar o mapa as-

tral das pessoas, eu sempre soube que queria um meio mais amplo de 

atingir o público. Antes da mídia social, no entanto, a possibilidade 

de comunicação com o grande público só estava ao alcance de algu-

mas pessoas. Meu trabalho, como ele existe hoje, não era uma opção 

quando eu tinha 20 anos. Às vezes, amadurecemos mais tarde   por-

que precisamos dar um tempo para o mundo nos alcançar. 

A verdade é que me senti perdida durante a maior parte da 

minha vida profissional. Quando tinha 30 e poucos anos, eu tinha 

uma longa jornada de trabalho, dando aulas de yoga para pessoas 

de todo tipo de ambiente e situação – celebridades, pacientes com 

câncer, moradores de rua e presidiários. Meu trabalho estava no 

campo da cura, mas eu ainda me sentia insatisfeita. Não estava 

vivendo meu propósito, e isso me atormentava. Eu não queria fazer 

parte do “Complexo Industrial do Yoga”. Não queria ensinar uma 

disciplina espiritual e física que vinha de uma cultura que não era a 

minha. Não queria ser outra mulher branca fazendo apropriação 

cultural da espiritualidade indiana. Procurei muito algo para fazer. 

E me lamuriava muito. Vivia cheia de amargura porque as coisas 

não eram fáceis para mim.

Enquanto isso, eu sonhava o tempo todo com os planetas. 

Falava sobre astrologia na terapia e, quando fazia isso, minha tera-

peuta dizia: “Sabe, toda vez que você fala sobre astrologia, seu 

rosto se ilumina, a sala fica cheia de energia, todo o seu ser se 
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transforma”.  E eu olhava fixamente para ela, irritada por ela não 

entender minha crise.

Eu estava profundamente frustrada, sem dinheiro e ficando 

mais velha a cada dia. Então fiz o que qualquer pessoa na casa dos 

30 anos faz quando não consegue descobrir o que fazer da vida. 

Voltei para a escola.

Terminei meu bacharelado no “California Institute of Integral 

Studies (CIIS)” de San Francisco, onde um grupo de educadores 

atenciosos, compassivos e brilhantes ajudaram a despertar em mim a 

necessidade de trabalhar com justiça social e a ver a necessidade e o 

amor que eu tinha pela escrita. Ao mesmo tempo, a mídia social es-

tava mudando nossa maneira de nos comunicar e eu estava voltando 

a me dedicar à astrologia, agora de um jeito novo por causa disso.

Eu não queria ser astróloga; na minha opinião, essa não era 

uma profissão de verdade. Eu queria ter um trabalho que fizesse de 

mim uma pessoa respeitável. Depois de crescer numa cidade tão 

cheia de escapismo e faz de conta, eu queria algo que me garantisse 

uma certa solidez neste mundo e tivesse uma utilidade real e prática 

na vida das pessoas. Como a astrologia poderia me dar isso?

Os planetas tinham algumas ideias. Como sempre, eles ainda 

me visitavam durante os sonhos, só que agora estavam ficando mais 

ruidosos e tirânicos, me acordando aterrorizada no meio da noite. 

Parecia que a única maneira de acalmá-los era mostrar obediência. 

Armada com um blogspot e meus primeiros horóscopos estranhos 

e confusos, comecei a escrever – não porque achasse que alguém 

poderia gostar da minha marca de autoajuda astropolítica (eu, na 

verdade, tinha certeza de que as pessoas iriam odiá-la), mas porque 

sentia que, se não canalizasse tudo o que estava despertando dentro 

de mim, aquilo seria um tiro pela culatra no meu organismo.

Ainda tive de enfrentar alguns anos de dúvida, tentativas fra-

cassadas de encontrar uma carreira significativa em outro lugar e a 
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desistência de três programas de mestrado antes de finalmente deci-

dir apostar todas as minhas fichas. Eu estava exausta. Já tinha ten-

tado de tudo. E continuava voltando ao que a minha terapeuta e 

outras pessoas tinham me dito antes. Era na astrologia que a minha 

energia estava. Quando falava sobre o assunto, eu ficava toda em-

polgada. Era fácil para mim descartar isso quando era mais jovem, 

mas com a idade percebi o quanto aquele gosto por um assunto, na 

verdade, era raro. Quando nos voltamos para as coisas que nos 

enchem de senso de propósito, energia e entusiasmo, nos tornamos 

um meio para canalizar tudo isso de forma multiplicada.

Escrever horóscopos me propiciou uma conexão com o mundo 

exterior. Eu ainda estava solteira, sem muitas perspectivas em ter-

mos familiares e dolorosamente solitária na maior parte do tempo, 

mas escrever parecia (e ainda parece) um caso de amor. Eu estava 

criando um lugar para mim neste mundo e podia sentir que aquele 

era o começo de algo que eu tinha procurado ao longo de toda a 

minha vida. Alguns anos depois de escrever horóscopos, comecei a 

estudar formalmente a astrologia tradicional com Demetra George 

e, quando fiz isso, percebi que a astrologia – o ritual – e o trabalho 

com pessoas da maneira como eu estava começando a fazer estavam 

todos no meu mapa astral. Claro como o dia. Esperando que eu 

reconhecesse, aceitasse e incorporasse isso na minha vida. Logo de-

pois, conheci a mulher que se tornaria minha esposa e todas as pe-

cinhas da minha vida começaram rapidamente a se encaixar.

A astrologia me ajudou a aceitar meu passado, meu presente 

e meu futuro em potencial, da maneira mais radical e com mais 

certeza do que qualquer outra coisa. Ofereço a você este livro na 

esperança de que ele valide os desejos e sonhos mais profundos da 

sua vida, enquanto desafia você a aceitar a responsabilidade de tor -

ná-los realidade.
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