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O que vai
rolar em
2014?

Um Ano 7
Somos Espíritos em
Missão Carnal
Os Oráculos revelam
caminhos diante das
vibrações do Sete
Astrologia da Virada

A Virada do Ano em Lua
Negra e o Império de
Zeus ao lado de Lilith

O que diz a Numerologia?

Ano Sete
Somos Espíritos em Missão Carnal

Sete é o caminho para o espírito,
na jornada que revela a plenitude para Vida.
Desde os tempos mais remotos que o Sete expressa
a Ordem Sagrada ou a Organização Cósmica.

Sete são os Tronos Sagrados e suas Teias de Vida
Sete são os Caminhos do Homem
Sete são os Sacerdotes da Lei Cósmica
Sete são os Senhores do Carma
Sete são os Ciclos da Terra
E a renovação celular do corpo humano (de sete em sete anos)

Posso também citar as medidas reguladoras da coesão universal:
Sete Planetas, Sete Divindades, Sete Metais, Sete Notas Musicais,
As Sete Cores, Os Sete Dias da Semana, Os Sete Chakras,
Os Sete Pecados Capitais e as Sete Virtudes
que lhe são contrapostas.

Um Ano voltado para o Sagrado
2014 trará a união da Matéria com o Espírito
para o nosso Mundo!

Assistiremos uma nova conexão humana para com o Sagrado. A
reconexão necessária para o futuro da humanidade.
Sete é o número completo, expressa o todo ou o inteiro.
É a união entre o espírito e a matéria.
Do Ternário
A Trindade Divina
No Sagrado e suas emanações: o feminino e o masculino,
opostas e eternamente complementares.
Um mundo para o espírito.
Do Quaternário
A Matéria
A Construção do nosso Mundo
Revelando a Polaridade necessária para o Equilíbrio da Vida.

O Ternário

O Sagrado e sua Dualidade
Gaia – O Útero Gerador – Nosso Planeta
A Lua
O Sagrado Feminino

O Sol
O Sagrado Masculino

Todas as Deusas do
Mundo são Faces de um
único Sagrado Feminino

Todas os Deuses do
Mundo são Faces de um
único Sagrado Masculino

O Quaternário

O Sagrado e sua Polaridade
O Mundo
Ascencionado

O Mundo
Ascencionado

O Sagrado Feminino

O Sagrado Masculino

O Mundo
Descencionado

O Mundo
Descencionado

O Número Sete
A cada passo dado
diante da Nova Era, o
homem está mais
próximo da reconexão
espiritual que lhe
libertará das religiões.

Os Deuses caminhavam sobre a Terra, em um tempo
que o Sagrado habitava Gaia. E os filhos conviviam com Pais
Divinos.
Mas o homem se afastou do Sagrado e os Deuses
partiram de Gaia. Foram morar em estrelas ou em seus planetas,
e o homem ficou sozinho em seu caminho. Porém nunca
desamparado pelo Sagrado.
Percebendo o homem, o grande erro de sua
arrogância, inventou as religiões. Religare é a força que mostra o
caminho para que o homem possa reencontrar os Deuses.
A consciência trazida por Aquário levará o Ser Humano
a reencontrar o Sagrado que lhe habita. Nem mais Deuses ou
Deusas, mas o Sagrado Uno, Completo e Equilibrado!
Se o mundo Ascencionado está acima de nós e o
Mundo Descencionado abaixo, somos e habitamos o meio!
Somos a imagem do Sagrado, e todas as Faces deste, são
Divinas...

Tríade
A Serpente, a
Dama de Paus e
o número Sete
A Serpente
Símbolo máximo de
renovação
A Dama de Paus
Sagrado Feminino
em Ação
(Elemento Fogo)
O número Sete
Força Espiritual
Superior

•Serpente
É um símbolo ancestral de
evolução e também possui
significado iniciático em
várias culturas religiosas.

É o símbolo máximo de renovação, a serpente
passou a ser identificada como traição conjugal,
mas este é apenas um de seus muitos significados,
pois a renovação é maléfica, quando envolve uma
união entre duas pessoas. Já quando o assunto é
saúde, significa a cura - basta observarmos que a
medicina, psiquiatria e várias outras ciências
possuem a serpente como parte de seus símbolos.
Na sua interpretação iniciática, envolve grande
conhecimento e controle sobre forças ocultas e
quando se expressa negativamente, seu foco
mostra
inimigos
ocultos
com
grande
conhecimento mágico ou espiritual.

Serpente
O Sagrado Absoluto
As serpentes vieram de
todos os mundos para o
nosso Planeta, seres de
consciência
superior,
presentes de todos os
Deuses. Mas a primeira
serpente em Gaia se formou
da Serpente de Sangue que
escorreu do Útero de Lilith
por suas cochas e tocou a
terra há onze mil anos.
Antes disso a mulher não
tinha consciência sobre seu
sangue e poder.
Assim pertence a Deusa
Lilith a Serpente Primordial
Humana, a consciência e o
poder feminino e o domínio
sobre os poderes da criação.

Coincidências a parte, é Lilith quem vem
ao lado de Zeus, O Grande Regente, para
o ano de 2014! Lilith traz seus símbolos de
renovação, sabedoria, regeneração e
imortalidade. Sua presença manifesta a
totalidade da existência, da unidade em
tudo e todos. Lilith é a luz e a escuridão, o
equilíbrio entre as Polaridades. Lilith é a
cura ao homem e à mulher, o equilíbrio
entre as Dualidades.
Assim, temos nas Cartas Ciganas o reflexo
ancestral da Sabedoria para o futuro, e a
cura material para o equilíbrio humano!

Lilith está diretamente ligada à Nova Constelação
Serpentário. Diante da Nova Era novamente uma serpente
se ergue no céu e emana a cura para nossa humanidade. E
é exatamente este o motivo para que desta vez a serpente
passe entre as pernas de um homem (na constelação). É a
energia da Kundalini, a própria serpente de vida,
estendendo a cura para o Patriarcado passado. Por isso
Lilith é o resgate da psique humana, e seu poder vai muito
além do resgate ao Sagrado Feminino. Ela expressa o
Sagrado Absoluto, pois a expressão mais preciosa do
Sagrado sobre a humanidade neste momento é a cura de
nossa psique.

A Serpente
de Fogo
Interior

Então, Kundalini é a Serpente de
Poder Humana.
É a energia espiritual que
permanece adormecida na base da coluna
vertebral de todos os seres humanos.
Quando desperta espiritualmente, passa
através dos chacras (centros de
consciência).
Essa energia manifesta-se em
experiências místicas em vários graus de
iluminação.

O Tarot

O Carro
A Escolha
do Caminho
O momento da
partida para a Grande
Jornada Humana

Sair e experenciar o Novo Mundo! Para trás deve
ficar a vida inocente e sem as responsabilidades
da Sabedoria Consciente.
Enquanto o Ser Humano recebe na lâmina do
Carro, o “todo” necessário para que comece sua longa
Jornada ao encontro do real motivo de sua existência. Os
animais que puxam o Carro simbolizam a dualidade e a
polaridade das forças mais instintivas humanas. As
possibilidades adormecidas e não desenvolvidas, guardadas
em nosso Inconsciente.
A revelação que nossa realidade absoluta não é,
nem nunca foi, o mundo verdadeiramente real!

O grande objetivo do carro é ousar o novo.
Experimentar
o
mundo,
penetrar
no
desconhecido, dar o grande salto para o futuro!
Mas devemos lembrar de que o rumo da
viagem não depende unicamente desta
encarnação. Levaremos conosco a soma de todas
as vivências, vida após vida, encarnação após
encarnação. E teremos o somatório de tudo o que
tecemos a nossa frente, em nosso caminho, aos
nossos olhos!

Astrologia da
Virada

Júpiter e Lilith no
Meio do Céu em Câncer
A Serpente de Fogo que se ergue do
Centro Incandescente de Gaia, ao
encontro do Fogo Sagrado Primordial de
Zeus. O encontro da Terra com o Céu, sob
o brotar das Águas da Lua!

Falar da Virada Astrológica fez
minha mente ferver...
O Pai do Céu e a Mãe da Terra
O Rei do Olimpo com a
Mãe do Consciência
Júpiter e a Lua Negra
O Raio que desce dos Céus, com a
Serpente de Fogo que se ergue das
entranhas de Gaia
O ícone do Sagrado Masculino com a
Expressão máxima do
Sagrado Feminino

Tudo isso sob o fluir das
Águas Sagradas da Lua

A Posição dos Deuses
para o nascimento do
novo ano

Pontos Principais

Primeira casa em Libra. Esta casa, é
o despertar do Espírito em Gaia - na
Astrologia Kármica. Seu elemento original é
o fogo, elemento sagrado para os mundos
do espírito e da matéria. Sendo assim, a
capacidade de ligação de Libra, o Ar de
interação, torna-se o principal olhar diante
da Jornada que se ergue para a
humanidade. Libra é regido por Atena, filha
de Zeus, e nada mais especial do que ter a
filha do Grande regente do ano,
direcionando
o movimento para nova
consciência. Atena é a Deusa da Sabedoria
e da Justiça Humana, e sua maior batalha
hoje, é corrigir as injustiças sociais, criadas
pelo próprio homem. Mudaram os inimigos,
mas a guerra ainda existe e precisa de
novos guerreiros. E é por isso que na
primeira casa encontramos Marte, o Deus
da Guerra e do impulso necessário para que
possamos alcançar a arestesia do guerreiro.

Saturno na segunda casa em Escorpião, irá
destruir todos os falsos conceitos sociais. Esta
casa cuida da matéria, e nossa primeira matéria é
o próprio corpo, tão sagrado quanto o nosso
espírito – o templo de nossa alma. Por isso este
ano irá abalar as estruturas corporais, materiais e
físicas da humanidade, de nossa sociedade e em
nosso planeta. Mesmo que de uma forma
aparentemente brutal, estas transformações se
erguem para a cura, pois o Nó kármico em
Escorpião, porém na primeira casa afirma o
resgate de nossa psique.
A terceira casa rege a mente e o
aprendizado humano, encerrando nossa tríade
pessoal – mente, corpo e espírito. Sob a regência
de Sagitário anuncia que a principal conexão
mental para a evolução será sob o plano espiritual.
É hora de descobrir o quanto você caminhou ao
encontro dos Deuses, pois as religiões não mais
farão isso por você. Não importa mais se o
resultado de sua busca é positivo ou não, importa
agora sua postura e entendimento diante da
jornada percorrida. Não tente ganhar pontos com o
Sagrado, correndo e se enfiando em alguma fé.
Busque o seu verdadeiro lugar no Universo,
somente isso lhe manterá no caminho.

A quarta casa está especial, originalmente seu
elemento é a água, e não qualquer água, mas as
águas de nossas emoções, o brotar da emoção
humana, o movimento do plano emocional a
particularidade que vem das três primeiras casas... É o
fundo do mapa, os ciclos ancestrais e nossa origem
mais profunda! Em 2014, será regida por Capricórnio,
o status mais elevado da terra, os verdadeiros valores
humanos diante da sociedade. A força mais potente do
Universo para castrar, destruir, reorganizar e fortalecer
os reais valores para uma nova consciência. Dentro
desta casa encontramos o novo berço para este “novo”
ser humano: o Sol, trazendo a luz do renascimento na
esperança do eterno despertar sagrado, as novas
crianças da promessa. A Lua, o poder gerador das
Antigas Águas diante do ventre revigorado de Gaia, o
valor da Ancestralidade latente, o retorno dos espíritos
mais velhos de Gaia. A reencarnação do Povo Antigo
para o Futuro! Plutão na quarta em Capricórnio
assegura que as Portas para a reencarnação ao nosso
Povo serão e permanecerão abertas. Vênus também
está aqui, para resgatar o valor e a estima do Povo
Antigo, gerando nos novos humanos a busca por sua
real identidade espiritual. E Mercúrio é o grande
mensageiro das boas novas! Ele traz a comunicação
humana com todos os mundos, paralelos –
ascencionados e descencionados. Esta é a nova
sociedade!

A quinta casa ainda regida por
Capricórnio transforma a experienciação em
algo obrigatório. Não haverá outra forma de
caminhar a não ser pelas buscas pessoais
às respostas do Universo!
Chegamos a sexta casa com o dever
de selecionar o novo caminho para nossa
vida. E Aquário rege a sexta, mostrando que
o caminho percorre o Universo. Ele abre a
terra fértil de Gaia para as novas sementes
do Cosmos. E nos coloca diante das
escolhas mais difíceis já feitas pelos seres
humanos: evoluir e abandonar as cascas dos
conceitos ocidentais medíocres.
Não
importa mais se a conduta é considerada
certa ou errada pelos conceitos tupiniquins
cristãos, importa o resultado obtido para a
evolução. Netuno e Kiron em Peixes na
sexta casa, trazem a cura para os males do
Cristianismo. Netuno reassume sua força e
poder em Gaia, enquanto Kiron leva o
conhecimento às mentes perturbadas pela
nova consciência.

A partir da sétima casa, o mapa se
volta para o mundo lá fora. É a casa das
relações humanas e a primeira ligação
com o outro. Esta casa esta sendo regida
por Áries, e este fato a torna rigorosa
diante do propósito estabelecido para a
nova sociedade. Começaremos a ver o
mundo a partir de nós mesmos. Urano em
Áries na sétima, dá um ar revolucionário a
casa, não permitindo que uma nova
sociedade bélica se forme! E sim, deixe
florescer as mentes revolucionárias de que
tanto precisamos.
O fim do Nó Kármico ainda na
sétima, mas já em Touro, me fez lembrar
das Antigas Civilizações da Era regida por
este signo, quando construímos as
pirâmides... E neste ponto, encontramos o
Poder mais Antigo a ser restaurado em
2014.
O
resgate
definitivo
dos
Dominadores de Elementos ao solo de
Gaia.

A oitava casa em Touro anuncia o
renascimento da matéria a partir deste ano.
Precisamos reaprender os poderes do Sagrado,
rever nossos conceitos materiais e espirituais e
principalmente, a somar conhecimento a jornada
evolutiva. Não existem mais os 10 mandamentos
para a salvação, tão pouco o céu e o inferno
como nos ensinaram. Existe a força do Sagrado
que aos poucos retorna ao solo de Gaia, e 2014
é mais um marco para este reemergir dos
Deuses Antigos. Touro é a terra que brota, o
poder para a construção e a oitava casa, a
morte e o renascimento, a casa dos limites
humanos, o poder iniciático para o retorno dos
Mitos e Ritos aos caminhos humanos.
A nona casa rege a mente superior, a
ligação com o Mundo Astral e a reconexão com o
Universo. Será regida por Gêmeos, que lhe
entrega o poder da busca pelo conhecimento em
níveis mais amplos e superiores. Esta casa nos
brinda com uma energia capaz de percorrer
diversos mundos, de habitar muitas tribos e de
viver em diversos castelos. A humanidade
reaprendendo a caminhar ao encontro
do
Universo, com os pés no mundo real e em busca
das verdades da existência.

A décima casa abriga o Regente de
2014, Júpiter, e ao seu lado a Deusa Negra,
Lilith. Sob o signo de Câncer formam o
novo Poder de Gaia!
Júpiter anuncia o retorno de Zeus ao
solo de Gaia. Diante da Nova Era é o
retorno definitivo dos Deuses Antigos ao
Sagrado humano. Zeus é o Grande Deus do
Olimpo e sua presença é um marco para
Era Comum. Basta sabermos que Nele
encontraremos o poder da instauração do
novo Templo ao Sagrado, a humanidade
enquanto Templo único e próspero. Lilith é a
Deusa da Consciência humana e sua
presença ao lado de Zeus é a certeza de
uma nova chance a nossa raça.
Câncer ainda regerá a décima
primeira casa - a casa de todas as tribos. E
fala sobre as Tribos de nossas verdadeiras
famílias. Não aquelas em que nascemos,
mas aquelas em que verdadeiramente
temos o nosso lugar.

E a décima segunda casa, rege o
poder entre os mundos, a alma livre da
matéria, a dissolução dos egos e o
inconsciente humano. Regida em 2014 por
Leão, anuncia que o caminho a partir de
agora será medido individualmente. Que o
ser humano reaprenderá que suas respostas,
e as respostas de suas buscas, devem ser
alcançadas dentro, e não fora de si próprios.
Em 2014 os Astros começam uma
transformação íntima em cada ser humano,
os Deuses retornam de vez a caminhar entre
nós e o futuro de nossa raça ganha uma nova
chance para a evolução. Estamos apenas
nos primeiros suspiros do Ar que trará a nova
consciência, mas já será possível vislumbrar
um futuro melhor. Para isso, precisamos
compreender que a destruição abre o vazio
necessário para as novas sementes. Que
morrer é apenas recomeçar, e que nossa
casa não é aqui. Pois somos espíritos, filhos
de diversos Deuses em missão de evolução
carnal!

A Virada do Ano
Em Lua Negra e o Império
de Zeus ao lado de Lilith

Considerações de uma Bruxa

O Ano se inicia na Lua Negra,
acrescentando ao Sagrado regente
uma energia puramente feminina.
Como sabemos, a Lua Cheia é o
reflexo da luz do Sol na Lua –
sendo assim é na Lua Nova, mais
conhecida como Lua Negra, que a
energia da Grande Deusa está
absoluta sobre a noite. Então,
estaremos sob a energia da Lua
Negra durante o ano, e esta
emana o resgate de nossa estima,
gerando a busca pelo amor
próprio. E assim, dará a prioridade
aos buscadores dos Caminhos
Antigos.

É a Lua Negra o próprio reflexo da magia espalhada pelo
solo fecundo da Arte. E é diante da Face Negra da Deusa, que
obtemos o equilíbrio de nossa própria imagem diante do espelhos
da vida. Para tal, comece suas previsões olhando onde está a Lua
Negra no seu Mapa Natal.
A Lua Negra ou Lilith, como também é conhecida na
Astrologia, é a imagem do Sagrado Feminino na Deusa da
Consciência, que em nosso Mapa Natal expressa a busca pelo
resgate da psique e o poder oculto em nossa jornada encarnatória.

Considerar Lilith é de extrema importância para o
novo momento da evolução humana. Ela representa nosso
poder original e oculto, o resgate de nossa psique, consciência e
o caminho para o autoconhecimento. Para todos, mas
principalmente para as mulheres, representa ainda o primeiro
resgate do feminino e o poder da mulher original. E no mapa de
um homem, Lilith irá revelar as lutas pelo equilíbrio na
Dualidade do ser e pelo poder oculto.
Sendo Lilith uma das poucas Deusas que permaneceu
entre nós, diante dos séculos em que os Deuses permaneceram
afastados, sua influência é gigantesca perante a evolução da
humanidade para a Nova Era. Simboliza a interação com o tudo,
o mundo da não matéria, o pleno e absoluto ser existencial. A
interação pela Dualidade e Polaridade do ser. Lilith Astrológica
expressa os processos de castração e cura, frustrações e êxitos,
libertações para o desejo. O resgate da Vontade.
Lilith é o autoconhecimento através do mundo
inconsciente.
A Lua Negra é a essência da totalidade e mostra que o
Mundo Transcendental nos habita.
Lilith cria o vazio necessário para infinitas
possibilidades.

E é neste contexto que Lilith tornou-se, digamos, a
anfitriã do retorno de Zeus à Gaia. Zeus é o Grande Rei do
Olimpo, Deus da Justiça Suprema. E ao meu ver, nada menos do
que ser recebido pela Deusa que conhece o ser humano em sua
real consciência. Ambos possuem o Poder do Fogo e são os
responsáveis por sua ligação com o Sagrado Humano.
Foi Zeus quem permitiu a Prometeu a primeira entrega
do Fogo a humanidade em caráter espiritual. E foi Lilith, a
criação de Gaia, gerada de seu centro incandescente para
perpetuar a ligação consciente entre o Céu e a Terra.
Penso que o retorno de Zeus agora é a forma de
colocar definitivamente os pontos nos “is”. Que sua Justiça irá
reequilibrar o caminho daqueles que continuaram a seguir os
Deuses Antigos, e criaram para si diversas desestruturas
energéticas – visto que há séculos caminham contra o sistema.
Espero que sejamos merecedores dos nossos caminhos. Mas
para começar a pensar nisso, veja onde está Júpiter em seu
Mapa Natal. Júpiter é o Reino, o Poder e a Imagem de Zeus!

Para aqueles que estão com a vida em dia, Júpiter
enquanto o Grande
Astro, gera fartura, abundância e
prosperidade em tudo o que toca. Para aqueles que cultivam
ervas daninhas em suas estradas, Júpiter fecundará cada semente
largada ao vento e acredite... Você vai ter que se mexer!
O retorno de Zeus a Gaia diante da Nova Era, sobrepõe
o manto de culpa, castrações e dor deixado pelo filho de seu
irmão Posseidon, Jesus. Pois seu poder de Instauração dá início a
um novo tempo, um novo templo e um novo destino à
humanidade.
Bem, no Mapa Natal em relação as Previsões Pessoais,
falta dar uma boa olhada em Câncer, pois não é do nada que
Júpiter e Lilith estão neste signo para reger o ano. Câncer é o
berço das emoções humanas... A Ancestralidade mais profunda
de nossa alma e a construção do poder familiar, não aquela
família em que nascemos, mas a nossa verdadeira família
humana, nossa tribo de evolução. Você já encontrou a sua?

2014 é um ano especial, Sete é um número Sagrado... E
este Sete tende a ser, digamos, um marco para a humanidade
reconstruir sua evolução. Pense que nossa raça entrará em
xeque. Ainda não é um xeque-mate... Mas no tabuleiro estamos
em perigo eminente. Ou tomamos jeito e a vida segue, ou
começaremos um grande mar de tropeços que pode nos levar a
perder a partida.

Atenção especial aos
que nasceram sobre
as energias do
números Cinco, Sete
ou Onze, e aos que
estão nestes
números como ano
pessoal. É bom já
terem buscado seu
lugar no mundo!
Pois o Cinco vibra
evolução; o Sete, a
busca ao Sagrado; e
o Onze define
Maestria para o
caminho ao
encontro dos
Deuses.

Financeiramente o ano pode ser imprevisível. Pois as
caminhadas começam a ser vistas de forma pessoal, e não mais
caminharemos como rebanho. Sendo assim, o reflexo na matéria
há tempos não é, e será, tão grandioso.
Aos comprometidos com sua evolução, o solo irá
fecundar os meios para continuar a Jornada. Portanto, analise suas
conquistas, elas serão o termômetro de seus desempenhos.
Na saúde, Zeus e Lilith não toleram muito bem
fraquezas, pois primam pelo equilíbrio entre o espírito e a matéria.
Por isso é hora de se cuidar, e manter a vida física em ordem.
Infelizmente vejo aqui o início de uma seleção maior entre os que
devem perpetuar a espécie humana. Pense nisso como um passo
importante para que a humanidade se fortaleça, pois retornar ao
espírito é a oportunidade de reencarnar em condições melhores. E
para nós Pagãos, o mundo espiritual é o nosso real lugar, nossa
casa de verdade, e além disso, continuamos a manter contato com
todos os nossos irmãos de Jornada. Deste lado ou do outro dos
Grandes Véus.

Enquanto cada um de nós terá um ano para pensar na
sua existência até aqui – analisar seus resultados e criar
consciência sobre o futuro, o Universo estará nos brindando com a
Lei Suprema das Possibilidades.
Podemos ficar lamentando as perdas, que sim... Serão
grandes. Ou optar em caminhar em frente e buscar a abundância
que os Deuses nos oferecem. O ser humano não está acostumado
a previsões, anos ou momentos em que não se fale sobre o seu
instante, a sua vida, o seu umbigo... Em que ele não seja o centro.
E acredito que esta sim é nossa principal barreira para o futuro.
Acabou o tempo onde o Universo girava ao redor da nossa vida.
Onde as preocupações eram: se iríamos ou não ganhar dinheiro,
se teríamos ou não trabalho ou se a saúde estaria ou não em
nossas famílias.
2014 promete muito trabalho aos que querem caminhar.
Abundância para quem plantou. Recompensa para o meu Povo,
pois somos o futuro que cultivou o passado. Mas também
veremos: a dificuldade, a morte em quase todas as famílias. Pois
estamos diante dos primeiros passos para construir um futuro
melhor.... Mas antes é preciso criar o Vazio Gerador!

Que venha 2014!
Saudamos o Grande Zeus
em seu retorno!

Agradecemos à lilith por
nos guiar até este momento.
Tradição Imortais da Terra

