
No ano de 2013 trabalhamos bastante o conceito de abundância e encontramos chaves para obtê-la. No ano de 
2014 vamos concentrar-nos na astrologia do Brasil e de Portugal. No Brasil será um ano de eleições presidenciais 
e em Portugal haverá eleições para os seus representantes no Parlamento Europeu.

Quando olhamos a astrologia é necessário levar em conta que os seus portentos não são gravados em pedra e 
que, tal como em qualquer situação cármica, podemos mudar o seu curso. Não é a astrologia que nos cria, somos 
ou fomos nós que criamos a nossa astrologia. 

A nossa astrologia traz um código que representa a soma do carma que os Senhores do Carma decretaram que 
teríamos de enfrentar nesta vida. Se olharmos a astrologia como uma predição psíquica, algo imutável, é como se 
acreditássemos em predestinação.  

De acordo com os nossos ensinamentos sabemos que, por meio da astrologia, é possível mapear o tempo e a 
forma em que pessoas, instituições, nações e planetas recebem o seu carma e as suas iniciações e também sabemos 
que fomos nós que “predestinamos” o nosso presente e predestinaremos o nosso futuro. 

Temos de ver a nossa astrologia, o nosso carma e as nossas iniciações, como desa� os que aceitamos com satis-
fação. Cada um de nós responderá à sua astrologia, ou seja, ao seu carma, de acordo com a psicologia e persona-
lidade desenvolvidas ao longo de muitas encarnações.  

O que costumamos olhar como “má” astrologia indica realmente a nossa vulnerabilidade cármica. Quando 
virmos con� gurações potencialmente negativas nos nossos mapas, temos de ir para o altar, invocar a Luz e dirigi-
-la para esses pontos de vulnerabilidade. 

Todos os planetas neste sistema solar têm um inconsciente coletivo, um momentum 
coletivo das situações negativas que as suas evoluções criaram e, de igual modo, têm 
uma Consciência Superior coletiva, que consiste dos momentuns positivos que fo-
ram gerados. Quando recebemos bom carma e mau carma, ambos são multipli-
cados pelo campo de energia dos planetas conforme a sua con� guração no nosso 
mapa astrológico. 

Ao observarmos os mapas do Brasil e de Portugal também veremos os porten-
tos positivos e os negativos. Sabemos que a nossa astrologia é basicamente boa, mas 
que teremos desa� os a enfrentar. 

É nosso dever trabalhar essa astrologia, transmutando o que for negativo e fortalecendo o que for positivo, 
razão porque propusemos para 2014, o estudo e a transmutação da nossa astrologia. 

Vamos fazer essa viagem juntos e, embora não estejamos em busca do caminho para a Índia, esperamos poder 
dobrar convosco o nosso Cabo da Boa Esperança.  

Reverenda Urbana Rutherford,
Summit Lighthouse do Brasil, Carrancas/MG.

“PASSO A PASSO, O REINO É CONQUISTADO.
 PASSO A PASSO, A BATALHA É GANHA”.
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Não é a astrologia 
que nos cria, somos ou 
fomos nós que criamos 

a nossa astrologia.


