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“PASSO A PASSO, O REINO É CONQUISTADO.
 PASSO A PASSO, A BATALHA É GANHA”.

Pérola Vol.28, Núm. 53 - Amado Senhor Maitreya, 1985
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CHAMADO ASTROLÓGICO ESPECÍFICO
Grau por Grau - Mapa Natal de Portugal para 2014 

 Eu invoco a Astrologia Divina da Mulher Vestida com o Sol e os amados _(nome dos Mestres da sua 
preferência)_ para que coloquem seus Corpos Causais no mapa natal geocêntrico de Portugal e para 
que selem e mantenham afastados os signos astrológicos daquelas in� uências negativas projetadas que 
são os precursores de retorno cármico negativo. Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU, 
eu desa� o os níveis de carma pessoal, coletivo e a matriz autolimitadora, e invoco a sua transmutação 
pela chama violeta nas seguintes con� gurações astrológicas do mapa natal geocêntrico de Portugal:

SOL a 0 grau de Áries e toda falta ponderação, irritação, energia marciana, registros de guerra, impulsividade do 
governo e gestão que não calcula riscos e consequências, corrupção no governo e falta de abundância.
MERCÚRIO a 14 graus de Áries e toda irre� exão, impulsividade ao falar, agressividade, impaciência, proble-
mas nos transportes e viagens.
VÊNUS a 2 graus de Peixes e todo sentimentalismo, melancolia, ilusão, falta de clareza, decepção, passividade, 
falta de prosperidade e problemas de saneamento.
MARTE a 2 graus de Leão e todo magnetismo animal, energias marcianas, egoísmo, irritação, di� culdade em 
aceitar comentários sobre si, teimosia, impulsividade e agir sem pensar.
JÚPITER a 4 graus de Aquário e toda falta de recursos econômicos, 
SATURNO a 1 grau de Áries e todas as di� culdades econômicas e no governo, autojusti� cação, falta de diplo-
macia, pobreza e miséria. 
URANO a 28 graus de Escorpião e toda falta de ponderação ao agir, impulsividade e acidentes. 
NETUNO a 12 graus de Escorpião e todas as energias marcianas, falta de objetividade e de força de vontade, 
problemas com drogas, ilusão e escapismo.
PLUTÃO a 21 graus de Touro e toda falta de abundância, corrupção e abuso de poder, falta de produtividade e 
de força de vontade, desastres naturais, crime organizado e violência.


