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A Lua na Astrologia representa a alma e o mundo emocional.
É o nosso interior, nossas emoções, a psique, o instinto, o
inconsciente. Sensibilidade, receptividade, afetividade, intuição e
mediunidade fluem ao seu sabor. A Lua é o nosso mundo mais
íntimo e tudo que habita o profundo abismo de nosso ser.
Ao sabor de seu ciclo feminino e inconstante, teremos um
ano que refletirá de forma diferente em cada um de nós. A evolução
individual e conexão pessoal com o Sagrado serão de extrema
importância na regência da Lua sob o ano pessoal. Certo é que
nossos abismos serão abertos, as portas do mundo interior
escancaradas, nossa alma revelada; e isto acontecerá de forma única e
individual. Para quem precisa organizar sua vida emocional, esta é a
hora. Se for preciso ajuda para isto, este é o momento. E tenha
certeza de que deixar o barco correr neste momento significa,
literalmente, ficar à mercê da força da Lua sobre as marés. Mas, para
quem possui uma conexão clara e forte com o Sagrado, seja qual for a
fé; para aqueles que já começaram sua caminhada ao mundo em
transcendência, não importando o caminho... Para estes o ano será
de revelações, de decisões e para fixar os olhos no horizonte.
Nada mais inconstante do que a Lua! Nada mais profundo
em nosso ser do que a Lua!
Fica o registro de que 2012 será um ano para o
autoconhecimento, para a descoberta do eu interior, para a conexão
com o que há de mais Sagrado.
Na sociedade, a Lua representa a maternidade, a necessidade
de segurança, a adaptação, a receptividade, a nutrição e a retenção.
Em nossas vidas irá reger a família, os círculos sociais mais íntimos, a
ancestralidade recente, as relações afetivas e a sensibilidade
emocional. A Lua é a Grande Mãe Terra, capaz de dar e tirar. Ela é o
seio da vida e o retorno após esta. O sulco nascente da vida e o
descanso no embalo da morte.
2012 será um ano em que valores serão extremamente
tradicionais, familiares; onde a malandragem e o famoso “jeitinho
brasileiro” terão sua sentença antecipada. Será um ano de muitas
perdas para quem não seguir o fluxo da natureza. A dica aqui é mais
do que nunca fazer parte do grande sistema de vida sazonal. Não
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invente, apenas caminhe com a grandeza e a sabedoria da Mãe
Natureza. Dentro de seu caos gloriosamente organizado, nosso fluxo
de vida é aceito e nutrido – fazemos parte de sua corrente de vida
contínua. E participar de movimentos que nadam contra maré será
tentar se sustentar entre a ressaca e o repuxo do fluxo.
Mas será um ano excepcionalmente positivo para os grupos
que há muito tempo estão na batalha, que já possuem uma afinidade
entre si, e um ideal claro e estabelecido, pois o ano Regido pela Lua
traz o retorno do fluxo! Um ano onde a força dos pensamentos, a
egrégora da qual você participa, o mundo energético ao redor, terão
muita importância e efeito. Ano de manter o cuidado espiritual
contínuo, energeticamente será fundamental estar equilibradíssimo,
e principalmente manter ações e pensamentos positivos, focados no
coletivo.
Mundialmente, a Lua trará inconstâncias, sejam estas
financeiras ou sociais. Conflitos aumentarão e muito. O mundo
estará sensibilizado. Politicamente o efeito será maior. A influência
da Lua é emocional e sua instabilidade é cíclica e contínua.
Religiosamente, a Lua trará a consciência e religiões que não forem
tocadas pela aproximação do universo uterino (que acolhe os filhos
independente de seus cargos religiosos) assinarão em 2012 seu
tratado de fim. É o ano da reciclagem nas estruturas religiosas e as
que mantêm sua fé estabelecida na hierarquia do poder caminharão
para o abismo.
Materialmente, o mundo enfrentará em diversos lugares
problemas com a regência da Lua – sua força será de limpeza e
purificação. E poderemos ter muitos problemas com catástrofes
naturais: mares e os movimentos terrestres das famosas placas
tectônicas. A Lua em seu movimento materno não extermina, mas
destrói para purificar o solo.
“Tens que abrir as mãos se queres pegar água.”
Provérbio tibetano
...............................................................
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Missões Lunares por casa
Onde fica sua Lua no Mapa Astral?
Neste ano este conhecimento será ouro.
Para quem tem:
Lua na casa 01 – Energia: eu sou. O nascimento. Imagine ser
arrancado do mundo oceânico e tomar o corpo terreno. O mundo
ganha início. É a casa da personalidade. Missão: o autoconhecimento.
O encontro com sua essência. O amor próprio. A Lua na primeira
casa traz o aspecto do ser universal que tenta expressar-se através de
cada um de nós. Sua missão lunar é a busca da identidade, seja em sua
vida ou em um novo projeto. A Lua pedirá a verdade sobre sua
essência.
Lua na casa 02 – Energia: eu tenho. Como me relaciono com dinheiro
e posses. A segunda casa é a maneira como entendemos o que temos
e o que valemos. Missão: O que realmente me faz feliz? O que quero
desta vida? O poder do ter e do querer. A Lua na segunda casa é a
ênfase nos valores que constituem a segurança pessoal, e a nossa
capacidade real de desenvolvimento.
Lua na casa 03 – Energia: eu sei. A mente concreta. Aquilo que você
vê é aquilo que recebe. Nosso estilo mental. Missão: Ano de decisões
– pelo amor ou pela dor? O ano da consciência. A responsabilidade
afetiva. As relações de aprendizagem e crescimento entraram em
pauta. A Lua na terceira casa ativará o lado esquerdo do cérebro. Mas
razão e emoção caminharão juntas neste ano.
Lua na casa 04 – Energia: eu sinto. O lugar para onde vamos quando
estamos dentro de nós. A reflexão sobre as três casas anteriores e
interação entre corpo, mente e espírito. Missão: A Lua na quarta casa
tece o ano do Poder Ancestral, da cura emocional, da consciência
psíquica e desenvolvimento interior. Para os que possuem a Lua nesta
casa, a missão será espiritual-coletiva. Seu exemplo fará diferença na
Nova Era. Sua jornada começa neste ano. Esta é uma das posições de
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jornada espiritual para Lua em 2012.
Lua na casa 05 – Energia: eu ouso. A quinta casa traz a revelação
pessoal: o que me faz diferente dos outros? No que sou especial?
Habilidades produtivas e capacidade geradora. Missão: Ano da busca
pela criança interior. Do retorno às energias primárias, e da ousadia
para recomeços. Seja na vida ou em um setor desta, sua missão será
encontrar sua capacidade diferencial de geração. O que lhe faz
especial e o que lhe diferencia do todo. A Lua na quinta casa desperta
o desejo de satisfação, desejo de realização e poder pessoal.
Lua na casa 06 – Energia: eu analiso. A sexta casa traz a análise do que
eu sou, interagindo com o que eu tenho que ser. Auto-análise. Missão:
Ano da consciência, da reorganização, da reflexão do caminho e da
reestrutura da jornada. Reavaliar limites e redirecionar o caminho se
necessário. A Lua na sexta casa direciona uma energia de necessidade
de reorganização da vida ou de seus setores. Ano especialmente
voltado às questões psicossomáticas.
Lua na casa 07 – energia: eu/outro. Estabelece no outro o que não
reconhece em si. Como me relaciono com o que torno consciente
através do outro. Todos os relacionamentos entre o eu e o não-eu.
Missão: Ano de estabelecer limites e contatos. Da busca pela
harmonia e da aceitação. Missão de entender o significado dos outros
em nossas vidas – o caráter, o tipo de ser humano que nos atrai. Ano
voltado para os relacionamentos baseados em compromisso mútuo,
legal ou não. O que desejamos absorver com isso? A Lua na sétima
casa nos questiona sobre o amor e o ódio em nossa vida.
Lua na casa 08 – energia: eu transformo. Como caminhamos nas
sombras, é o reflexo do nosso poder. Na oitava casa moram a morte e
o renascimento. Missão: Ano voltado completamente para as
transformações de vida. Ano para o renascimento em todos os
aspectos. Tendo como missão a conquista e a aceitação do poder. A
Lua na oitava casa nos abre as portas do instintivo e passional. Nos
lança à nossa energia mais transcendente, o êxtase. A missão da
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oitava casa em 2012 também é espiritual, mas individual. Quando a
fé se torna indestrutível é porque alcançou uma totalidade intangível
em nós.
Lua na casa 09 – energia: eu ascenciono. A mente abstrata, a busca pela
verdade absoluta. A vida como Maior Mestre. É a mente superior, o
lado direito do cérebro. Missão: A jornada pela filosofia de vida, pela
iluminação da mente. Outra missão espiritual para 2012, mas pela
busca de propósitos, de dar significado e direção aos caminhos na
vida. Conhecer as leis que governam a existência. Encarar os
modelos religiosos e filosóficos. Imagem dos Deuses. O encontro
com o Sagrado que nos impulsiona.
Lua na casa 10 – energia: eu doo. Qual o meu lugar no mundo? O que
represento ou simbolizo para os outros? A casa dez fala da imagem
que quero transmitir ao mundo. Missão: Ano da busca pela vocação
existencial. A busca pela capacidade da entrega em todos os planos da
vida. Especial atenção à sua jornada pessoal. A Lua na casa 10, em
2012, trará a necessidade de valorização externa e apreço. O
aprendizado da autovalorização. A vida com reconhecimento
externo.
Lua na casa 11 – Energia: eu/grupo. A façanha da identificação de
pertença. Minha tribo, meu clã, os iguais a mim. Missão: Ano do
encontro, seja este social, religioso ou cultural. A busca pelo coletivo
e pelo verdadeiro lugar no mundo. A identificação com algo maior
que o eu, e que faça parte deste. A missão da casa 11 para 2012 é
“minha tribo meu ideal”! É o ano da reforma social e mudanças
coletivas.
Lua na casa 12 – Energia; eu inconsciente. Sem barreiras materiais meu
poder é infinito. A unidade absoluta da existência original. Missão:
Ano da desconstrução do Ego, para o encontro com o absoluto.
Outra casa com missão espiritual em 2012. Mas o cuidado para a Lua
na casa 12 é que sua missão pode se concretizar com a destruição para
purificação. Nesta casa, a Lua é força inconsciente em ação, e pode
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tornar-se o nada para trazer o tudo. Para quem já está em um
processo de libertação, 2012 é a segunda parte da missão: o Sacrifício
do Eu trará o encontro com algo maior. Depois da dissolução há a
interação absoluta, e seu entendimento a totalidade do eu.
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O Ano entra de Lua Nova bem no finalzinho de seu ciclo,
pois ao amanhecer do seu primeiro dia começa a Lua Crescente.
Nesta exata energia, ou na combinação destas energias, surge a face
da Grande Mãe que irá reinar em 2012.
Para isso, é preciso entender a Face Escura da Deusa que se
revela na Lua Nova, ou como nós Bruxos a chamamos, a Lua Negra.
Quando denominamos esta face de escura, não o fazemos
com a conotação de magia negra ou sem luz. Mas sabendo que a luz
da Lua Cheia é o reflexo da luz solar, entendemos, então, que na Lua
Nova temos a sua mais pura essência. Ou seja, sem a luz solar a Lua
emana sua energia essencial ou primordial. Entramos aqui no
Universo Sagrado e Feminino, onde sem nenhuma interferência
solar Ela irá gerar um ano cósmico essencialmente puro, ligado
intensamente à magia, à feitiçaria, ao mundo interior, ao místico,
emocional, intuitivo e mediúnico. O Universo feminino em ação.
Mas na Lua Negra, a Deusa em sua Face Escura, conhecida
como a Grande Feiticeira, é a magia da Vontade em ação; e para isso
Ela traz o resgate de nossa psique. Só assim a magia é a vontade pura
e absoluta. Precisamos nos entregar ao lado escuro, muitas vezes
sombrio ou avernal de nossa psique, para compreendê-lo, aceitá-lo –
e então absorvê-lo e dominá-lo. Pois na Bruxaria acreditamos que
somente quando reconhecemos nosso lado escuro, o equilibramos.
Buscamos o equilíbrio entre a luz e a escuridão, pois somos e
habitamos o meio.
O final de toda lunação incorpora a energia da próxima, e a
Lua Crescente entrando ao amanhecer do primeiro dia de 2012 dá ao
arquétipo da Deusa que rege 2012 um tom livre e selvagem. É a face
Donzela da Deusa, que não pertence a propósitos pré estabelecidos
e governa sua própria jornada. Esta combinação ativa uma energia
extremamente Espiritual e Libertadora. Libertando o self!
Então, teremos em 2012 a Deusa como há muito tempo não
a vimos – Poderosa e Purificadora! O que não significa que seja fácil.
Será um ano de transformações e libertações, onde é necessário estar
bem perto do mundo espiritual, onde a força de quem mexe com
magia estará fecunda, porém selvagem; onde a feitiçaria estará no ar,
e o quanto estaremos sujeitos a ela é o que fará a diferença! Em 2012,

17

Previsões
18 2012
Luciana Machado

acontecerão muitos desencarnes, pois a Deusa Negra trará
purificação à humanidade.
O ritmo do ano será selvagem e purificador nos primeiros
meses. Cuidado com mudanças ou decisões nesta época. Depois
crescente e libertador, para nos preparar energeticamente para o
segundo semestre. Neste momento valem a busca e a vida espiritual.
O início do segundo semestre será curativo e nutridor. Organize,
arrume e nutra imediatamente sua vida. O final de 2012 traz
evolução: prepare-se para continuar sua jornada por novos
caminhos.
A Deusa é o tudo, e todos os movimentos Universais para
2012 pertencem e manifestam Sua Vontade. Há muito tempo que
acompanhamos seu retorno à consciência da humanidade. Este é um
evento mundial. O levantar da Deusa é global. Eu faço parte disto e
você também.
A Grande Mãe Serpente de Fogo se ergueu diante de vários
Covens pelo mundo. Voltamos à conexão mais primeira com o
Sagrado. É uma honra ser filha de Lilith e assistir a seu retorno!
Vários são os sinais de sua presença no Cosmos: Ophiuchus, o
Serpentário é apenas o último registro de seus movimentos;
acompanhados por mim desde o evento de 1924, quando Vênus (a
Estrela do Amanhecer) se aproximou da Terra, tornando-se o marco
para reemergência do Princípio Feminino. Ela abre seu útero
trazendo a Nova Era e 2012 será o berço desta Nova Criança da
Promessa.
Fator externo: Lua Azul
Lua Azul é o nome que se dá à segunda Lua Cheia do mesmo
mês. Um acontecimento que tem sua base na soma energética do
início e do final do mês, energizados pela Lua Cheia, tornando este
ciclo mensal duplamente poderoso para magia da Lua. Acontece em
média uma vez a cada dois anos e sete meses! Acontecimento de
muita força magnética e poder espiritual, pela plenitude da fase lunar.
É considerado um tempo entre os tempos, onde se torna mais fácil
alcançar o mundo entre mundos.
Sendo a Lua Cheia o momento em que Ela se deixa inundar
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pela luz Solar, forma-se na Lua Azul a capacidade mais plena e
absoluta geradora de nosso Planeta. Em 2012 a Lua Azul marca o
útero da Deusa absorvendo o mundo e parindo a Nova Era.
É uma Lua onde a colheita é sempre mais farta; os
encantamentos, magia, feitiços e ritos têm maior poder e seus
resultados são mais rápidos. Cuidado com o que pedir... Pois você
poderá conseguir!!!
Sendo o tudo e sendo o nada, é a essência pura e plena do
êxtase da Lua Cheia. Dissolve e elimina os rótulos e definições que
limitam nossa plenitude. A Libertação da magia absoluta!
A próxima Lua Azul acontecerá em agosto de 2012!
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Baralho Cigano - Árvore
A lâmina número 5 do Baralho Cigano (Árvore) nos traz
como imagem principal uma Árvore – símbolo de nossas raízes,
nossa ancestralidade e nossa descendência. Trata-se da energia que
questiona “De onde vim? E para onde vou?”. Somos gerados,
nascemos, crescemos, vivemos e morremos! Começamos folhinhas,
nos tornamos galhinhos, para um dia sermos um galho mais robusto,
depois tronco e um dia seremos raiz. A lâmina da Árvore fala das
estruturas familiares e reforça a energia da vida em clã. Seu poder em
nosso corpo é físico e espiritual, pois significa a sabedoria da vida e
para a vida. É a necessidade humana de construir seu pequeno
mundo, de deixar sua semente e de perpetuar suas ideias.
O simbolismo da árvore nesta lâmina é regido pela energia
do sete de copas acima. Sete: o número espiritual, de ligação com
Divino e o Cosmos. Neste caso torna a lâmina da árvore mais ampla
e profunda na existência humana, pois fala de família em um nível
superior; seres encarnados e desencarnados, como um processo
contínuo e natural. Copas: símbolo do elemento água, o plano
emocional e psíquico; fala de ligações que se fazem e refazem ao
longo da jornada, com acertos e desacertos, a caminho da evolução.
E toda esta estrutura da lâmina da árvore é regida pelo número 5, que
busca a interação com a vida, em seu plano físico e espiritual. O cinco
é a perfeição e sua busca, o desenvolvimento em todos os sentidos.
Então, em 2012, pela lâmina do Baralho Cigano, teremos um
ano dedicado à família, seja esta uma família carnal, espiritual ou
social; e em seus acertos emocionais, psicológicos, energéticos e
espirituais. Será um ano para nos localizarmos na jornada terrena
com relação ao mundo tribal. Mas não pense que isso significa um
ano onde devemos buscar a paz e o acerto familiar. Longe disso! Será
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um ano de realmente formar o conceito de família e afins. Relações
problemáticas e que se arrastam poderão literalmente explodir.
Cuidado para que estas rupturas não sejam dramáticas, ou pelo
menos sejam o mais pacíficas possíveis. Atenção para relações entre
pais e filhos, casamento e famílias em geral.

Tarot - O Hierofante
Estamos diante do Hierofante da Nova Era
Este é o Mestre Espiritual da Vida. Sacerdote Grego que
presidia os mistérios de Elêusis (doutrinas e rituais iniciáticos
relacionados à vida após a morte); Grão Pontífice na Roma Antiga.
Conhecedor de ciências e mistérios. Ele rege o ano de 2012 com a
autoridade de anunciar o novo intermediário entre os Deuses e os
homens. Ainda não se sabe que tipo de novo Mestre este será, mas
certo é que trará a libertação da consciência humana. Neste ano de
interação entre o homem e o Sagrado, nada mais oportuno do que
sua regência. Ele expressa o Sacerdote que anuncia a Nova Era. O
Hierofante representa a parte do ser humano que se eleva às
questões do espírito para compreender aquilo que os Deuses
desejam de nós. Ele simboliza o mestre espiritual. A palavra
“pontífex” significa “o Construtor de Pontes”, que proporciona
uma ligação entre a experiência exterior e a iluminação interior. Ele é
o intermediário entre o mundo dos Deuses e dos homens – quem
estabelece a ligação entre a consciência terrena e o conhecimento
intuitivo da lei divina.
Disse Crowley: “Embora não saibamos com precisão como
será seu trabalho e qual vai ser a corrente principal da iniciação,
podemos vislumbrar desde hoje, tal como algumas profecias
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avisavam, o final das religiões como estruturas hierárquicas
organizadas e também das seitas secretas”.
Na era de Aquáriom nada permanecerá oculto. Já estamos
assistindo ao Ocidente se voltar ao conhecimento Oriental, em uma
nova-velha corrente espiritual. E isto é só o começo: a interação e
integração será absoluta!
O Hierofante anuncia a nova Missão Mundial Espiritual, o
fim da Era de Peixes e o Início da Era de Aquários – o homem chega
agora ao ponto de sua evolução, onde o princípio da inteligência está
completamente desperto; e nada mais o impedirá em seu progresso
nos conhecimentos de libertação.
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Este é o número da liberdade, das possibilidades e das
probabilidades de mudança. Vibra versatilidade, abertura e evolução.
O 5 tem energia em todas direções e libera energia por puro prazer.
Possui forte conotação sexual e sensualidade absoluta, pois sua
energia é a da criação. São 5 os sentidos do corpo humano; são 5
nossas extremidades no corpo, pés e mãos; são 5 os elementos da
vida geradora no pentagrama. O 5 está exatamente no meio da série
de algarismos elementares (de 1 a 9). Ele é o equilíbrio da Obra
Divina e não tem problemas em ver o passado e o futuro ao seu lado.
O ano de 2012 soma 5 e faz parte de vários movimentos
cósmicos que formam o marco para evolução humana. Nossos
passos serão impulsionados com a velocidade da luz – é o universo
conspirando a renovação de nosso mundo. Com o cinco
introduzimos a ideia de velocidade, de movimento; e como esta é a
relação entre o espaço e o tempo, podemos dizer que estamos
criando o novo tempo.
Porém, a energia do 5 atuará de forma diferente para cada um
de nós, devido ao nosso ano pessoal. Ele expressa as tendências
energéticas individuais. Trata-se de um pequeno ciclo de 9 anos em
nossas vidas e cada ano desse ciclo tem uma vibração específica.
Logo abaixo você tem a explicação do cálculo simplificado
do ano pessoal.
Para saber em que Ano Pessoal estamos dentro desse Ciclo
de 9 anos, é só somar:
Dia do Nascimento + Mês do nascimento +
O ano do último aniversário
Exemplo:
Data de Nascimento: 17/11/1972
(Dia) 17 + (Mês) 11 + (ano do último aniversário): 2011
Somando todos esses números temos:
17 +11+ 2011 = 14
Sempre somamos os números até chegarmos a um único
dígito: 14 = 1 + 4 = 5. ANO PESSOAL = 5
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Já sei! Melhor seria escolher outro exemplo, mas não resisti!
Este é meu ano pessoal. E você? Já sabe qual o seu ano pessoal para
analisarmos dentro deste ano também 5!
Ciclo de Ano Pessoal:
1 – Plantar, nascer, recomeçar, o impulso dos inícios. O Um exige
sempre um ponto de referência.
2 – Regar, manter, cuidar, nutrir. Com o dois, forma-se a ideia de
direção.
3 – Colher, decidir, optar, decidir. Com o três forma-se um objetivo.
4 – Estruturar, solidar, construir. Com o quatro cria-se volume,
massa.
5 – Mudar, andar, evoluir, ascencionar, libertar. Com o cinco chega o
momento de ir além.
6 – Família, grupos, tribos. Com o seis aprendemos o retorno pra
casa.
7 - Avaliação Espiritual, o caminho espiritual. Com o sete
vislumbramos outros caminhos não físicos.
8 – Prosperidade Financeira, infinita abundância. Com o oito
aprendemos o valor da recompensa pela caminhada.
9 - Fechar para balanço, retorno, análise. Com o nove aprendemos a
lei do reflexo!
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No Pentagrama encontramos a representação mágica do
cinco. Ele representa a livre vontade da consciência, projetando-se
sobre os quatro elementos que representam a vida na Terra. É o
símbolo mágico de maior poder para os Bruxos, e o principal talismã
de 2012. No pentagrama ascendente ele expressa a evolução
consciente, e o amor sob vontade, representando o Sagrado êxtase
que emana a vida. Mas quando a consciência não nutre a vontade, os
quatro elementos se perdem na mistura destrutiva de suas energias,
vibrando o caos; representado pelo pentagrama descendente.
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Em diversas culturas o ano de 2012 é um marco para algum
acontecimento, seja para os mais nervosos com o “apocalipse”, o
“fim do mundo”, “o juízo final”, “o fim de um ciclo”; e para os mais
otimistas, “o ano em que esta Era terminará e outra, melhor, será
iniciada”. Mas certo é que algo está para acontecer. Sinais se espalham
pelo mundo: Maias, Egípcios, Celtas, Nostradamus e diversos
profetas, Chineses e Budistas, Religiosos das mais diferentes crenças
afirmam que algo extraordinário ocorrerá em nosso planeta em 2012,
especificamente em 21 de dezembro de 2012, quando acontece o
solstício de verão em nosso hemisfério. Nunca antes uma data foi tão
importante para tantas culturas, para tantas religiões, cientistas e
governos.
Para os Maias, eu acredito que não existia a concepção do fim
do mundo, pois toda sua cultura e visão eram cíclicas: a Era conta
com 5.125 anos. Quando esta acaba, começa outra nova. O que não
significa que irão acontecer catástrofes – podem acontecer somente
os fatos do nosso cotidianos, que podem ser bons ou maus, mas
voltam a se repetir. Porém, há os mais calientes em suas interpretações
que acreditam que os 4 ciclos anteriores terminaram em destruição, e
por isso a profecia Maia do juízo final refere-se ao último dia do 5º
ciclo, ou seja, 21 de dezembro de 2012. Acredito sim no final desta
Era, e nas medidas necessárias cosmicamente para purificação do
nosso planeta para próxima - deixando claro que não acredito que
alguém consiga determinar claramente o que acontecerá. Estamos
falando de 5 mil anos e muita água por baixo desta ponte.
Mas quais os fatos que levam à crença do final dos tempos?
Pois desta vez diferentemente dos outros finais do mundo que já
aconteceram, falam em acontecimentos científicos. Que fatos são
estes?
Se a Profecia Maia realmente falar do final do mundo para
2012, baseia-se em um alinhamento astronômico. Em dezembro de
2012, o sol do solstício vai se alinhar com o centro de nossa galáxia. É
um raro alinhamento cósmico que acontece uma vez a cada 26.000
anos.
Ao mesmo tempo ocorre outro raro fenômeno astrológico:
uma mudança do eixo da Terra em relação à esfera celeste. O
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fenômeno se chama Precessão. A data exata disto tudo é 21 de
dezembro de 2012. A Terra oscila lentamente sobre seu eixo,
mudando nossa orientação angular em relação à galáxia.
Algo acontecerá, mas eu acredito que toda esta preparação de
consciência espiritual e evolutiva não seria para destruição. Não
acredito nela e sim na nova estrada espiritual para nossa humanidade.
Tudo que vivi até aqui, tudo que estudei e conheci, não diz
absolutamente nada perto do que vou presenciar neste ano de 2012.
Como criança espero ansiosa por este dia. Seja para onde formos,
caminharemos para o novo.
Para os centro-focados em si, algo devastador vai ocorrer em
2012. Já para mim e para os caminhantes da Deusa a data de 21 de
dezembro de 2012 marca o equilíbrio, o novo começo, o fim dos
velhos paradigmas, a Nova Era, A Era de Aquários, onde nada será
mais como era anteriormente.
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O ano de 2012 será governado por Oxalá em suas mais
diversas passagens e com variados adjuntos (uniões energéticas entre
os Orixás). O ano de 2011 será entregue com uma energia de
recompensa por todos os esforços e isso poderá nos fazer dar uma
menor atenção às coisas pela euforia e felicidade. Porém, o risco está
exatamente neste momento de entrada do ano, pois será regido por
Oxala Obocum, Oxum Pandá e Bará Ajelú – Orixás que possuem
uma energia inicial e pujante, ou seja, uma energia que está com toda
a força e que pode levar a decisões sem reflexão. O cuidado está
exatamente nesta força. A energia está tomada de potência; as
decisões estarão sendo tomadas com muita energia e pouca
racionalidade. Cuidado! Nesse primeiro trimestre deve ser evitada a
tomada de qualquer decisão que possa mudar os rumos em várias
esferas, sejam elas sentimental, financeira, espiritual ou material.
Neste período, a melhor coisa a ser feita é observar, digerir as
informações que o universo vai propor, elaborar e raciocinar. Para
isso existe a energia de Xangô Agodô, que traz aos mais atentos
equilíbrio e um pouco de maturidade racional.
Imediatamente na entrada do terceiro mês, Oxalá passa por
uma “envelhecida”, porém sua energia continua jovial. Oxalá
Olocum e Oxum Pandá passam de uma energia sem controle para
uma energia voltada para a batalha. Somando a Xapanã Jubeteí, as
transformações e novos rumos em todas as esferas acontecerão
nesse período. As vontades e impulsos que foram segurados no
início do ano ganham nessa segunda metade do primeiro semestre o
foco necessário para que a batalha seja um sucesso. Os portais de
transformação estão prontos e vão acontecer – se certo ou errado,
depende da articulação e reflexão feita no primeiro trimestre. Um
tempo para elaborar e outro para agir. Exatamente assim as forças do
primeiro semestre devem ser divididas.
Cabe salientar que apesar de tudo já escrito, não será um ano
de muitas transformações materiais. Elas serão poucas e marcantes.
Nossas atenções devem estar voltadas para o mundo espiritual, não
importando qual a maneira que você usa para se conectar com a
espiritualidade, esteja em dia com suas tarefas. As grandes mudanças
e limpezas acontecerão durante o ano inteiro nesse aspecto. Fiquem
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atentos com as várias mortes que irão acontecer durante todo o
período. Xapanã Belujá e Iansã proporcionarão uma faxina espiritual
muito grande, utilizando a força necessária para limpar o mundo de
espíritos e mentes insanas, quase que como um basta. Notem que
terá um combate muito grande tanto espiritual quanto material no
mundo inteiro. Não existirá negociação, muito menos diálogos. A
energia de ataque dos ditos Orixás de frente, principalmente (Bará,
Ogum, Iansã, Xangô, Obá e Xapanã), estarão com apenas um
objetivo: resolver. Cuidado, muito cuidado, ao invocar a energia
desses Deuses. Aos filhos dos Mesmos, tenho pena se não estiverem
na linha. Aliás, estou preocupado.
Oxalá Dacun e Iemanjá Boci estão no início do segundo
semestre prontos para organizar o final da grande “faxina”.
Separando mortos e feridos, lavando e organizando o que sobrou.
Ogum Adiolá, entra na energia para recomeçar o novo. Elaboramos,
lutamos e agora tomamos o novo rumo. Essa energia de Oxalá
Dacun e Ogum Adiolá faz com que as estradas fiquem claras e os
objetivos estejam redirecionados. Iemanjá Boci facilita, com o mar
ela lava e recolhe para as profundezas o que não é interessante para
continuar a caminhada.
Na segunda metade do segundo semestre, a energia dos
anciãos toma conta da humanidade. Quase que como uma última
chance, da lama, as coisas serão remodeladas e estruturadas. Oxalá
Jobocum e Orumilaia observam a “carta branca” passada para Nanã
Burucum, Oxum Docô, Xangô Agodô e Xapanã Sapatá. Essas
energias serão observadas de maneira forte. A estruturação das
coisas será de maneira sólida e concreta. Tudo vai se organizar de
baixo para cima. As fundações serão solidificadas. Esse é o melhor
momento do ano para formatar “o novo”. Elaboramos a mudança
no início, agimos e lutamos no segundo trimestre, aparamos as
arestas no início do segundo semestre e agora concretizamos o novo
projeto.
Em resumo, será um ano muito intenso e pesado, devido aos
movimentos espirituais. Um ano de muito esgotamento espiritual e
mental, porém com resultado imediatos. Ação e reação. Não vamos
esperar para ver os resultados das atitudes. Um ano que merece todo
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o cuidado. Um ano em que devemos evitar fazer coisas pela
consciência alheia. Um ano que devemos escutar nossa
espiritualidade e nosso interior. Precisamos estar um pouco mais
fechados e introspectivos.
Cores: Durante o ano inteiro, o branco é a cor que terá
vibração espiritual muito forte.
Combinações para o ano: Branco e amarelo claro; Branco e
Azul; Branco e Lilás; Branco e Preto.
Para entrada do ano: Branco com amarelo claro; Branco,
amarelo e vermelho; somente branco.
O metal do ano: Ouro Branco.
Número: 8 e seus múltiplos.
Tenha em sua mesa nessa virada: Canjica branca com leite de
coco e leite condensado.
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.............................................................
Bruxa Contemporânea, pesquisadora
dos Ritos da Antiga Fé, dedica-se ao estudo
e aplicação dos Mistérios Iniciáticos do culto
ao Divino Feminino junto à comunidade,
aproximando as pessoas do
autoconhecimento.
Mestre Maior da Tradição Imortais
da Terra de Bruxaria Contemporânea, que
conta hoje com cinco Covens no Rio
Grande do Sul, sua especialidade nos mais
diversos oráculos permitiu que esta obra
ganhasse vida, expondo aqui parte do
conhecimento e experiência adquiridos ao
longo de sua jornada como simbologista na
interpretação das energias que envolvem a
vida humana.
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.............................................................
O Espaço Deusa atua em áreas
distintas no cuidado com o ser humano,
com profissionais altamente capacitados.
Spa Holístico:
Tratamentos com terapias complementares,
como Reiki, Cromoterapia, Cristaloterapia e
Hidroterapia.
Consultas & Orientações:
Atendimentos com Cartas Ciganas, Tarô,
Runas, Quiromacia, Astrologia (Kármica e
Tradicional), Numerologia, Búzios e IChing.
Escola de Magia e Esoterismo:
Cursos variados de Paganismo e Bruxaria
(no resgate do Sagrado Feminino), bem
como em áreas específicas de oráculos e
terapias.
Estética:
Tratamentos personalizados de limpeza de
pele, massoterapia, drenagem, reflexologia e
depilação.
Espiritual:
Ritos de conexão com o Divino Interior,
através da interação com os Elementos
Naturais.
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.............................................................
Nossa filosofia é a aceitação das
regras da natureza que são milenares. Não
da paisagem viva e bela que passa a falsa
impressão de um conto de fadas, mas sim
do ciclo de sobrevivência da vida que ela
emana, força, vida, morte, vontade e criação.
Curamos. Não questionamos, apenas
curamos.
Transformamos. Não temos medo,
apenas transformamos.
Acreditamos. Não julgamos,
acreditamos.
Ou seja, amamos. Amamos o
planeta, a vida sobre ele. Compreendemos o
ciclo evolutivo e o preservamos.
A Tradição Imortais da Terra foi
criada em 14 de fevereiro de 2010, pela
Mestre Maior do Coven Filhos da Deusa,
Luciana Machado, Wakanda Layuth Mahtab.
Nasceu da necessidade contemporânea na
Bruxaria de somar conceitos pagãos aos
dogmas e à cultura religiosa brasileira.
A Tradição é bastante ampla em seus
fundamentos e engloba o conhecimento de
diversas vertentes. Sua base é o resgate da
Deusa e o seu reequilíbrio junto ao Deus,
visto que este também possui sua imagem
distorcida devido ao patriarcado.
Honramos os 8 Sabats e celebramos
os Esbats dos 13 Plenilúnios e Novilúnios,
sendo o Novilúnio após Samhain celebrado
à Grande Mãe Serpente de Fogo.

Os oráculos acompanham o homem desde os
primórdios, canalizando simbolicamente sua consciência
no despertar e expandir. Mais do que uma arte
adivinhatória, é um canal de construção compartilhada
com os deuses e está a serviço da lapidação da
personalidade em seu papel mais espiritual: o cultivo da
vida interior. Ouvir, respeitar e interagir com os oráculos
é conectar-se com a essência do universo, em seus
movimentos e jornadas, reconhecendo-se como unidade
indivisível, singular, e ao memo tempo integrada,
interconectada, a tudo e todos. O que os astros e deuses
nos reservam para 2012, um ano tão visivelmente
simbólico e cercado de expectativas? É disso que esta
obra trata.
Sandra Veroneze
Editora

