
 
 

 
 

 

 

 

LXXXI – QUAREIA 
O DECK DOS MAGISTAS 

 

 
Cassandra Beanland, Stuart Littlejohn  

& Josephine McCarthy 

 

 

 

 

 

 

UM GUIA PARA O SIGNIFICADO 

DAS CARTAS 
 

 

 

por Josephine McCarthy 

 

 

tradução livre para o português por J.D.Oliveira. 

 

 

 

SEGUNDA EDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Para mais informações, acesse: quareia.com 

 

Livro, imagens das cartas e capa Copyright 2017 © Stuart Littlejohn, Cassandra 

Beanland, Josephine McCarthy. 

 

Todos os direitos reservados. 

 
Sem limitar os direitos sob os direitos autorais reservados acima, nenhuma parte desta 

publicação pode ser reproduzida, comercializada em ou introduzida em um sistema de 

recuperação, ou compartilhada, em qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, 

mecânico, fotocópia, gravação ou outra) sem permissão prévia do proprietário dos 

direitos autorais e do editor deste livro. 

 

 

Publicado pela primeira vez (em inglês) em 2014 

Segunda edição (em inglês) 2017 

 

 

Publicado por Quareia Publishing UK 

 

Traduzido e editado por J.D Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

S U M Á R I O 

 

Introdução do tradutor                                                                                                       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Introdução                                                                                                                          8 

Introdução à segunda edição                                                                                              9 

Os Quatro Reinos                                                                                                             10 

 

I O Reino Divino                                                                                        11 

The Star Father – Pai Estrela I                                                                                         13 

The Creator of Time – O Criador do Tempo  II                                                              14 

The Holder of Light –  O Detentor da Luz  III                                                                15 

The Archon and the Aion – O Arconte e o Aion                                                             16 

 

II O Reino Interior: Abismo e Poderes Raiz                                           17 

The Abyss – O Abismo                                                                                                   19 

The Keeper of the Abyss – O guardião do Abismo                                                         22 

The Light Bearer – O Portador da Luz  IV                                                                      23 

The Imprisoner – O Aprisionador  V                                                                               24 

Pure Balance – Equilíbrio Puro  VI                                                                                 25 

The Grindstone – O Rebolo (Pedra de Amolar)   VII                                                     27 

The Unraveller – A Reveladora   VIII                                                                            28 

Threshold Guardian – Guardião do Limiar    IX                                                            29 

 

III O Reino Interior: Outros poderes e Contatos                                   30 

The Protector of Souls –  A Protetora das Almas                                                            32 

The Weaver of Creation – A tecelã da Criação                                                               33 

Hidden Knowledge – Conhecimento Escondido                                                             34 

The Inner Temple – O Templo Interior                                                                           35 

The Inner Librarian – A Bibliotecária Interior                                                                36 

The Inner Companion – Companhia Interior                                                                  37 

Guardians of the Inner Desert – Guardiões do Deserto Interior                                      38 

The Utterer – O Enunciador                                                                                            39 

Kepper of Justice – Guardião da Justiça                                                                          40 



 
 

 
 

Chariot – Carruagem                                                                                                       41 

Whell of Fate – Roda do Destino                                                                                    42     

Fate Giver – Doadora do Destino                                                                                    43 

Fate Holder – Detentora do Destino                                                                                44 

Fate Taker – Tomadora do Destino                                                                                 45 

 

IV O Reino Físico: Estruturas Físicas e Recurso Naturais                   46 

Mother Earth – Mãe Terra   X                                                                                         48 

Sol – Sol                                                                                                                           49 

Luna – Lua                                                                                                                       50 

Place of Healing – Local de Cura                                                                                    51 

Insiration – Inspiração                                                                                                     52 

Temple of Ancestors – Templo dos Ancestrais                                                               53   

Magical Temple – Templo de Magia                                                                              54 

River of Dreams – Rio dos Sonhos                                                                                 55 

Gate of the Past – Portão do Passado                                                                              56 

Home and Hearth – Lar e Lareira                                                                                    57 

Path of Hercules – Caminho de Hércules                                                                        58 

Challenge of the Gods – Desafio dos Deuses                                                                  59 

Inner Sanctum – Inner Sanctum                                                                                      60 

Resources – Recursos                                                                                                      61 

 

V O Reino Físico: Seres e Poderes                                                           62 

Spirit Guide – Guia Espiritual                                                                                         64 

Goblin Queen – Rainha Goblin                                                                                       65 

Faerie King – Rei Fada                                                                                                    68 

Blood Ancestor – Ancestral de Sangue                                                                           69 

Ghost – Fantasma                                                                                                            70 

Parasite – Parasita                                                                                                            71 

 

VI O Reino Físico: Poderes e Dinâmicas Que Fluem Através da 

Humanidade                                                                                               72 

Premonition – Premonição                                                                                              74   



 
 

 
 

Glamour – Glamour                                                                                                         75 

Temptation – Tentação                                                                                                    76 

Scapegoat – Bode Expiatório                                                                                          77 

Disease – Doença                                                                                                             78 

Magical Attack – Ataque de Magia                                                                                 79 

Giver of Gifts – Doadora de Presentes                                                                            82 

Baillif –Meirinho                                                                                                             83 

Wise Teacher – Sábia Professora                                                                                    84 

Fellowship – Companheirismo                                                                                        85 

Communication – Comunicação                                                                                     86 

Seclusion – Isolamento                                                                                                    87 

 

VII O Reino Físico: As Ferramentas Elementais de Magia                  88 

Limiter: Air, East – Limitador: Ar, Leste                                                                        90 

Staff of the Gods: Fire, South – Cajado dos Deuses: Fogo, Sul                                      91 

Regenerator: Water West – Regenerador: Água, Oeste                                                  92 

Foundation: Earth, North – Fundação: Terra, Norte                                                       93 

 

VIII O Reino Físico: As Cartas da Humanidade                                    94 

Hierophant – Hierofante                                                                                                  96 

Union – União                                                                                                                 97 

Child – Criança                                                                                                                98 

Elder – Anciã                                                                                                                   99 

Idiot – Idiota                                                                                                                  100 

 

Poderes Masculinos e Qualidades                                                                                 101 

Occultist – Ocultista                                                                                                      103 

The Leader – O Líder                                                                                                    104 

The Man of Nature – O Homem da Natureza                                                               105 

The Mystic – O Místico                                                                                                 107 

Male Warrior – Guerreiro                                                                                              108 

 

Poderes Femininos e Qualidade                                                                                    109 



 
 

 
 

The Oracle – A oráculo                                                                                                 111 

Pristess Magician – Sacerdotisa Magista                                                                       112 

Female Warrior – Guerreira                                                                                          113 

Healer – Curandeira                                                                                                       114 

Shamaness – Xamã                                                                                                        115 

 

IX O Reino da Morte e do Submundo                                                   116 

Underworld Forest – Floresta do Submundo                                                                 118 

Bridge of Death – Ponte da Morte                                                                                 120 

Death – Morte                                                                                                                122 

Destruction – Destruição                                                                                               123 

 

X Layouts                                                                                                 124 

Escolha de Layout e Interpretando suas leituras                                                           126 

Layout Fundação / Mapa Místico                                                                                  127 

Layout Panorama                                                                                                           134 

Layout Árvore da Vida                                                                                                  138 

 Abordagem aprofundada                                                                                    140 

 Abordagem simples                                                                                           142 

Layout das Quatro Direções                                                                                          144 

 Diferentes usos deste layout                                                                              145 

 

Conselho Final                                                                                                               147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

Introdução do tradutor 
 

Devo iniciar dizendo que não trabalho profissionalmente como tradutor. Dentro 

de meus estudos na Quareia, traduzir os materiais é uma forma de melhor assimilar o 

conteúdo teórico e, consequentemente, aprimorar a prática. Logo, todo o material 

traduzido para o português tem como objetivo principal facilitar meus estudos e ampliar 

o alcance de mais pessoas que possam utilizar o material. 

Alguns pontos são necessários sobre a tradução: alguns termos podem ficar 

confusos ao traduzir, como os conceitos de interior e interno, que uso aqui como 

sinônimos, mas Josephine deixa claro sobre seu significado. A questão de gênero também 

pode apresentar dificuldades ao se traduzir para o português. Logo, optei por manter os 

pronomes baseados nas imagéticas das cartas. Mas lembre-se sempre que gênero é algo 

para além de sexo biológico e todos nós possuímos ambas expressões. 

Uma carta em específico merece destaque aqui, a Grindstone foi traduzida como 

Rebolo por se tratar de um instrumento utilizado para lapidar pedras, o que, em minha 

opinião, representa melhor o significado da carta.  

Acredito que a tradução do material apresente uma fácil compreensão do deck e de seu 

uso, sendo a prática com as cartas a única maneira de se aprofundar e a experiência o real 

aprendizado. 

Deixo aqui meus sinceros agradecimentos à Josephine McCarthy e sua equipe da 

Quareia por disponibilizar estes materiais, permitindo que cada vez mais pessoas possam 

se dedicar ao estudo da magia e de si mesmo. E por me permitir, de alguma forma, fazer 

parte desta história. 

 

J.D. Oliveira  

Julho/2021 

Rio Grande do Sul – BRASIL. 
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Introdução 
 

A alma não leva nada com ela para o próximo mundo, apenas 

sua educação e sua cultura. No início da 

jornada para o outro mundo, nossa educação e cultura 

pode fornecer a maior assistência ou então agir 

como o maior fardo para a pessoa que acaba de morrer. 

- Platão, A República. 

 
LXXXI – Quareia deck dos magistas é uma ferramenta de magia única para os magistas 

do século vinte e um. O deck possui oitenta e uma cartas, um número místico que é 

associado com conclusão, e é dividido em quatro reinos: o Reino Divino (bordas 

vermelhas), o Reino Interior (bordas azuis), o Mundo Físico (bordas verdes) e o Reino da 

Morte e do Submundo (bordas pretas). Cartas pertencentes a dois reinos, ou que são 

pontes entre dois reinos, tem bordas contendo ambas as cores. 

O deck dos magistas não é baseado em qualquer sistema de tarot, ao invés disso, 

baseia-se nos poderes míticos, místicos e mágicos que sustentam os sistemas de magia a 

partir dos quais o tarot eventualmente se desenvolveu. É baseado em reinos interiores 

reais, contatos interiores reais, e seres e forças com os quais o praticante de magia sério é 

propenso a se envolver. 

Por causa desta abordagem, o deck funciona como um deck de contato, ou seja, 

usado magicamente, as imagens podem atuar como portas de entrada para reinos 

interiores, seres interiores e padrões mágicos. Não é um deck para leitores de tarot 

casuais; em vez disso, é um deck especificamente criado para estudantes de magia, 

praticantes e adeptos que trabalham dentro de um amplo espectro da magia ocidental. 

Pode ser usado para magia de divinação ou como uma conexão direta com os contatos 

interiores; como portais para meditação, trabalho de magia visionária, exploração da alma 

ou trabalho ritual de contato. Entretanto, é importante que o aspirante a Iniciado não 

dependa muito de tais imagens como portais: elas são ferramentas, junto com muitas 

outras ferramentas que o magista utiliza em seu caminho de desenvolvimento místico e 

de magia. 

Para garantir que as imagens não fiquem emaranhadas em equívocos de magia, 

nos distanciamos do uso moderno dos nomes particulares para os seres nas imagens. Pelo 

contrário, nós voltamos a uma forma mais antiga de apresentar os seres interiores: nós os 

nomeamos de acordo com o que eles fazem. Desta forma, não há ambiguidade sobre o 

que um ser realmente é. 

Magistas da maioria dos sistemas de magia irão reconhecer muitos, se não todos, 

os seres neste deck; não pelas suas imagens, mas pelo que eles fazem, de onde eles são, e 

que poder eles operam. Esta abordagem possibilita que magistas e praticantes de 

diferentes tradições espirituais e de magia reconheçam os poderes neste deck e possam 

trabalhar com eles dentro de seu próprio sistema de magia. 

O mesmo vale para as duas leituras (disposição das cartas) para o deck, em que 

cada posição conta sua própria história e tem seu próprio significado. Lendo a carta e a 
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posição da leitura juntos, o magista pode obter uma ampla compreensão da resposta à sua 

pergunta. 

Introdução a Segunda Edição 

Quando o LXXXI – Quareia Deck dos magistas foi produzido pela primeira vez, foi 

visando os estudantes da Quareia. Na época, nós nunca pensaríamos que as pessoas de 

fora da Quareia poderiam se interessar por um “deck de nicho”1. Nós estávamos errados! 

Como este livro foi originalmente desenvolvido para o uso de Iniciados e Adeptos 

da Quareia, muitas coisas não foram explicadas ou discutidas, já que não havia esta 

necessidade. Entretanto, agora é diferente. Ficamos surpresos e satisfeitos com a 

quantidade de interesse no Deck dos Magistas, e como tal, percebemos que o livro não 

era suficientemente adequado para este propósito. 

Esta segunda edição foi expandida com mais detalhes e com informações de 

referência para um uso mais amplo em divinação e magia. O deck também pode ser usado 

com qualquer leitura que o leitor conheça, e tanto para leituras mundanas quanto de 

magia: a segunda edição foi ajustada para refletir este uso mais amplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nota do tradutor: um deck desenvolvido exclusivamente para um nicho específico. Como no caso, para 
os estudantes da Quareia. 
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Os Quatro Reinos 

Os quatro reinos refletem os quatro estágios de criação e destruição. Como tal, elas podem 

ser usadas magicamente para rastrear um poder ou evento: ainda está se formando? Está 

se tornando uma manifestação física? Está fisicamente ativo? Está passando para 

remoção? 

Para leituras mundas, os reinos podem representar o seguinte padrão: uma ideia (Reino 

Divino), a fase de desenvolvimento (Reino Interior), atualmente completo e ativo (Reino 

Físico), partindo ou que morreu (Reino do Submundo). Conforme avançamos no livro, 

vamos olhar para cada reino em sua vez e investigar quem são os personagens, quais são 

os poderes, e o que eles fazem.  

 

 

 

A hora chegou e lá está o caminho. 

- Virgil 
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Capítulo I 

O Reino Divino 
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É precisamente porque não há nada dentro do Um que todas as coisas são dele. 

- Plotinus 

 

 

 

O Reino Divino é o lugar onde nenhum ser humano pode pisar, seja vivo ou morto, em 

sonhos ou visões, onde apenas os poderes da divindade reside. Este poder flui através da 

expansão conhecida pelos magistas como o Abismo e se derrama no Reino Interior, antes 

de ser finalmente expresso no mundo físico. 

Estas cartas aparecem quando um poder Divino está fluindo para a criação ou destruição 

de algo. Na divinação mundana, as cartas deste reino indicam poderes profundos e 

duradouros por trás dos eventos do mundo físico e/ou na vida de uma pessoa. 
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Star Father / Pai Estrela 

I 

 

Quando o Pai Estrela aparece, ele nos diz que um novo e ainda não formado potencial de 

poder está começando a se expressar. As cartas que caem a sua volta nos dirão um pouco 

sobre como esse potencial vai se manifestar. Pode significar uma nova vida, um novo 

caminho e ser tão vasto como uma nova civilização ou tão sútil como a semente de uma 

revelação pessoal. 

O uso da palavra “pai” não indica gênero; em vez disso, refere-se a um poder que busca 

uma saída, uma vazão. É a primeira respiração que cruza a linha divisória, que flui para 

os pulmões do recém-nascido, e o primeiro enunciado que cria. 

A chave para compreender esta carta é que o poder é Divino; é uma vibração que se move 

em direção à criação que eventualmente se manifesta. É a primeira centelha, um som que 

se torna “a Palavra” ou o primeiro raio de luz na escuridão. O pai estrela é a Intenção 

Divina que busca uma nova expressão. 

 

Divinação Mundana: o começo de algo antes de tornar-se totalmente formado, o 

primeiro passo em um novo caminho, a concepção, uma ideia, uma nova direção, uma 

nova fase de algo. 
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The Creator of Time / O Criador do Tempo 

II 

O criador do tempo é o poder divino que flui do Pai Estrela quando começa sua jornada 

para a manifestação. Começa a formar o padrão da vida tirando a Centelha Divina da luz 

pura para a vida/manifestação: “a Luz brilhou na Escuridão, e a Escuridão não a 

compreendeu.” A luz é a consciência divina começando a ter forma e padrão. É o primeiro 

passo para a vida, em direção à trama que é o nosso universo, e o primeiro passo é a 

criação do tempo. 

O Criador do Tempo mostra que uma linha do tempo está se formando para algo novo: a 

criação do tempo é tecida no padrão da manifestação pela Tecelã da Criação, e 

eventualmente passa para as mãos dos Três Destinos2. 

Esta carta nos diz que algo está agora tomando forma e tornando-se solidificado, embora 

ainda tenha o potencial de se manifestar de várias maneiras. É o padrão que forma o tempo 

e substância. É uma carta poderosa, e quando aparece nos diz que poderes criativos 

profundos e poderosos estão em ação, e que um “novo tempo” está se formando para o 

assunto da leitura. Este novo tempo anuncia a criação de um novo ciclo de destino que 

eventualmente irá expressar-se na vida de uma pessoa. A carta também pode ser lida 

literalmente como “adicionando tempo” a algo. 

 

Divinação Mundana: Incubação, a formação de limites para um novo começo, uma linha 

de formação de destino, um novo caminho de destino que formou-se, o início de uma 

nova rodada de eventos, sendo dado mais tempo, um novo período de tempo para realizar 

algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 NT: Em inglês, Three Fates, como as Três Moiras da mitologia, que teciam o destino. 
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The Holder of Light / O Detentor da Luz 

III 

Este poder é polo oposto ao Criador do Tempo. O Detentor da Luz é o padrão para o qual 

a luz retorna após a escuridão da vida e a densidade da manifestação. Quando a alma não 

mais pertence ao ciclo de manifestação, ela retorna de volta à luz que é a centelha da 

Divindade. 

Observe que o uso das palavras “escuridão” e “luz” não tem absolutamente nada a ver 

com “bom” e “mal”; elas são expressões puras do Poder Divino e sua relação com a 

substância. 

Esta carta nos diz que algo se retirou completamente de nossos reinos interiores e externos 

e retornou para a Fonte Divina. Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, nos 

diz que algo está completo no sentido divino. Isto não tem mais uma função no Mundo 

Físico, no Submundo ou no Reino Interior: ela se reuniu à sua fonte. É algo colocado para 

descansar, algo protegido. É o mais profundo Santuário Divino onde a alma se refugia. 

Divinação Mundana: algo retornando à fonte após conclusão, entrando em hibernação, 

retirando-se no mais profundo sentido, conclusão, escondendo a luz de alguém, 

permanecendo escondido e seguro. 
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The Archon and the Aion / O Arconte e o Aion 

O Arconte e o Aion são os guardiões do limiar da Divindade. Os dois poderes são seres 

opostos, um pouco como os polos positivos e negativos de um imã. Eles são arcangélicos 

em sua estrutura e ficam entre a Divindade e os mundos manifestos externos e internos. 

Entre eles é criada uma tensão energética que forma uma barreira através da qual nada é 

permitido passar, a menos que realmente pertença a isto. Os dois seres arcangélicos são 

os guardiões da Divindade, seus porteiros. 

O Arconte é o supervisor que concede passagem apenas para almas buscando um retorno 

ao Detentor da Luz. O Aion é o abridor de portas que deixa passar o fluxo da Centelha 

Divina enquanto busca expressar-se nos mundos externos e internos. 

Esta carta nos mostra as imagens de dois arcanjos. Um segura um escudo para proteger; 

o outro oferece uma taça. A taça dispensa o padrão do tempo/luz na criação. O escudo 

protege o limiar da Divindade. Também protege o magista de suas ações, bloqueando-os 

de entrar no Reino Divino. 

O surgimento desta carta fala de um limite perigoso que foi alcançado e que não deve ser 

ultrapassado, pois o poder além desse limite é muito grande. Embora o poder além do 

limiar não seja destrutivo, seu poder absoluto ameaçaria um mero mortal. 

Ignorar o aviso desta carta não significa ser punido, mas ser potencialmente destruído ou 

irreparavelmente danificado. Nos diz que algo além deste limiar é muito poderoso para 

nossas consciências ou corpos manifestos enfrentarem. Se a força da barreira é testada 

por um magista, então eles serão impactados por um golpe defensivo. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, isso indica que o magista atingiu um 

limiar que ainda não é seguro para passar. Seu conselho é parar e esperar. 

Divinação Mundana: Há um perigo à frente, então espere. Você está atingindo o limite 

de algo neste momento, e uma barreira temporária existe para o seu próprio bem; espere 

e observe. O limite pode ser físico, mental, energético, econômico, ou um limite de 

distância. Sobre o que quer que você esteja fazendo uma leitura, quando esta carta 

aparecer em uma posição de destaque ou “caminho à frente”, a mensagem é que você 

precisa fazer uma pausa e repensar, ou ao menos esperar. 
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Capítulo II 

 

O Reino Interior: 

Abismo e os Poderes Raiz3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Nota do Tradutor: Espécie de poderes base/básicos. Em inglês, “root powers”. 
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Por trás do véu de todas as alegorias místicas e hieráticas das doutrinas antigas, por trás 

das trevas e estranhas provações de todas as iniciações, sob o selo de todos os escritos 

sagrados, nas ruinas de Níneve ou Tebas, nas pedras em ruínas de antigos templos e no 

rosto enegrecido da esfinge assíria ou egípcia, nas pinturas monstruosas ou 

maravilhosas que interpretam aos fiéis da índia as páginas inspiradas nos Vedas, nos 

emblemas enigmáticos de nossos velhos livros sobre alquimia, nas cerimônias praticadas 

na recepção em todas as sociedades secretas, existem indícios de uma doutrina que é a 

mesma em todos os lugares, cuidadosamente escondida. 

- Alphonse Louis Constant (Eliphas Levi). 

 

 

 

 

O Reino Interior é a “panela de pressão” do universo, e é onde residem os vários seres e 

forças que são envolvidos na criação e destruição da vida e de tudo no mundo dos vivos. 

Este também é o reino onde encontramos guardiões e contatos interiores, e todas as 

construções com as quais o humano místico-magista  pode conectar, como a Biblioteca 

Interior ( Registros Divinos), os templos internos e assim por diante. 

Pode ser pertinente apontar que o uso da palavra “Interior” não significa que esteja dentro 

da sua mente; isto significa que não possui uma expressão física. Usamos nossas mentes 

em visões e sonhos para se conectar com este lugar, mas é um reino que existe além da 

mente humana, assim como o reino físico existe além do seu corpo. 

Nestes dois capítulos sobre o Reino Interior, examinaremos, em ordem descendente, seus 

seres, poderes e lugares. Nós começaremos neste capítulo, com seis dos dez principais 

“poderes básicos”. Três destes poderes aparecem no Reino Divino, e seis no Reino 

Interior. O décimo poder é o começo, e também a soma total, do reino físico. Este capítulo 

também inclui o Abismo como a estrada da criação e destruição, e o ser que é a ponte 

sobre o abismo. O próximo capítulo irá apresentá-lo aos muitos outros poderes e contatos 

que atuam no processo criativo de expressão de vida, muitos dos quais trabalham em 

estreita colaboração com a humanidade. 
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The Abyss / O Abismo 

O Abismo é uma estrada de poder e tempo que flui “de cima” para  “baixo”. A formação 

de uma nova vida cai das alturas e encontra a expressão do Divino à medida que atravessa 

o nível do Abismo, que se apresenta no Reino Interior. Neste ponto de encontro fica o 

Guardião do Abismo, uma ponte entre o Reino Divino e o Reino Interior, e aqui a vida 

recém-formada combina com a expressão/luz do Divino. A partir deste ponto, começa a 

viajar através do Reino Interior para a expressão de vida no Reino Físico. 

O abismo também desce para aas profundezas do Submundo, como um cano que 

atravessa todos os mundos. É esta “sala dos fundos”, um cano de tempo e poder que 

separa o Reino Divino de todos os outros reinos. O Reino Divino é atemporal, sempre 

poderoso e sempre existente, enquanto todos os outros reinos, do outro lado do Abismo, 

são reinos de criação e destruição, e portanto, mortais, com um período de tempo limitado. 

Embora o Abismo esteja listado no Reino Interior, a cor de sua borda é preta, para o 

Submundo. Isso ocorre porque, embora um magista acesse o Abismo principalmente em 

visão através do Reino Interior, trabalhando com ele como um lugar ao início da criação, 

adeptos também acessam o Abismo das profundezas do Submundo enquanto trabalham 

em serviço no reino da morte. O Abismo está no começo e no fim da formação/criação. 

Nós humanos pensamos em simples dimensões, mas os reinos são muito mais complexos 

do que podemos imaginar. 

O surgimento desta carta em uma leitura poderosa pode marcar um grande ponto de virada 

no caminho de vida de um magista. É um passo de onde não há volta: um passo 

potencialmente perigoso, mas um que pode levar o magista adiante em sua compreensão 

mais profunda de magia, poder, Divindade e vida. 

Você pode escolher se deseja ou não seguir em frente. Escolhendo não avançar, irá fechar 

esta oportunidade; escolhendo dar um passo à frente é literalmente pular do penhasco e 

se render ao Poder Divino. Esta dinâmica, em sua forma mais mágica, é o ato visionário 

conhecido como “cruzando o abismo”. 

Embora o candidato adepto deva passar por tais provações visionárias, é uma dinâmica 

natural que se desenvolve na vida de indivíduos, sociedades e também na natureza. O 

surgimento desta carta em uma leitura de magia pode indicar que os magistas alcançaram 

um ponto de junção em suas vidas onde eles devem decidir entrar no desconhecido  

profundo, colocando sua vida nas mão do Divino, ou dar um passo para trás, recuando 

para longe da destruição. 

O Abismo também pode aparecer em uma leitura de magia para mostrar que aberturas se 

formaram entre o Reino do Submundo e o Reino Físico, permitindo que seres destrutivos 

apareçam. O Abismo alcança as camadas inferiores do Submundo, e é a instalação de 

armazenamento de longo prazo para todos os reinos. Todos os seres sem propósito na 

manifestação, dormem profundamente nas profundezas do Abismo, em cavernas ou em 

locais selados no fundo do Abismo. Esta carta pode aparecer em tempos de perigo, doença 

ou quando forças destrutivas são desencadeadas no mundo. 

Divinação Mundana: Um potencial para destruição: algo destrutivo pode ser libertado 

se você não tomar cuidado. Em leituras para a saúde podem representar dor e doenças 
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que podem ficar fora de controle. É uma carta que fala de “chegar ao fundo do poço” 

antes do amanhecer finalmente chegar. Se aparecer com destaque em uma leitura ou ao 

final, então pode ser um aviso: nesse caso, use a divinação para olhar ações alternativas 

que mudariam o caminho futuro. 
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Mas quando a terra cobriu esta geração também – eles são chamados de espíritos 

abençoados do submundo pelos homens, e , embora sejam de segunda ordem , ainda 

assim a honra os acompanha – Zeus o Pai fez uma terceira geração de homens mortais, 

uma raça de bronze, nascida de freixos; e não foi de forma alguma igual à idade de prata, 

mas foi terrível e forte. Eles amaram as obras lamentáveis de Ares e atos de violência; 

eles não comeram pão, mas eram duros de coração como homens inflexíveis e medrosos. 

Excelente era a sua força e invencível as armas que cresceram de seus ombros em seus 

membros fortes. Suas armaduras eram de bronze, e suas casas de bronze, e de bronze 

eram seus implementos: não havia ferro preto. Estes foram destruídos por suas próprias 

mãos e passaram para a casa úmida do frio Hades, e não deixou nenhum nome: por mais 

terrível que fossem, a Morte negra os agarrou e eles deixaram a luz brilhante do sol. 

- Hesíodo, Os trabalhos e os dias. 
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The Keeper of the Abyss / O Guardião do Abismo 

O Guardião do Abismo é um ser arcangélico às vezes descrito como Metatron. Embora 

esta força seja angelical, também tem aspectos da humanidade dentro de si. Este ser 

funciona apenas como uma ponte através e dentro do Abismo, e garante que tudo esteja 

em seu lugar. Isso garante que aqueles que dormem no fundo do Abismo permaneçam lá, 

e que aqueles que devem subir do Abismo o façam, e que aqueles que devem cruzar o 

Abismo sejam auxiliados. 

O Guardião também facilita os potenciais de vida futura que estão fluindo de cima para 

baixo e os media em direção ao mundo manifesto. Este é um ser profundo e poderoso no 

limiar da Divindade que atua como uma encruzilhada. 

O surgimento desta carta diz ao magista que nas profundezas poderes formativos estão 

cruzando um limiar para a manifestação, e que, meditando com este ser em mente, eles 

podem trazer compreensão profunda deste processo. Isso significa uma grande 

encruzilhada e nos lembra de escolher sabiamente qual direção tomar. O aparecimento do 

Guardião do Abismo em uma leitura também pode indicar que o magista está sendo 

protegido para seu próprio bem ou está sendo orientado em questões do Abismo. Também 

pode indicar a tutela do adepto. O Guardião do Abismo, como mediador ou ponte, 

também assume alguma responsabilidade por aquilo que atravessa ou passa por ele. As 

ações deste ser são de ligar e mediar, mas também de segurar, proteger e guardar. 

Divinação Mundana: Esta carta pode aparecer em uma divinação mundana quando o 

assunto da leitura é ser protegido de avançar na hora errada, quando seu destino está sendo 

protegido. 
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The Light Bearer / O Portador da Luz 

IV 

O Portador da Luz é um ser arcangélico que ajuda a forjar o caminho da centelha divina 

em sua jornada na expressão da vida. É o primeiro dos dez poderes centrais a se expressar 

no Reino Interior; os três anteriores constituem os poderes do Reino Divino. É um poder 

definido que tem um impulso instintivo para se manifestar em um vaso (vida, corpo, a 

terra). Guia a luz para a substância e é também a luz dentro da terra. 

Este ser afeta tudo que se aproxima dele; e conforme a Centelha Divina flui do padrão de 

Conhecimento Oculto, interage com o Portador de Luz, que cria e mantém um caminho 

para essa passagem para a vida. É um poder positivo, um poder que busca expressão de 

vida. É a luz pura que está em tudo. 

Quando esta carta aparece, fala de uma essência pura de algo, ou de um impulso original. 

Ele fala de um novo caminho sendo forjado com assistência Divina, da luz dentro da 

escuridão, o brilho no fim de um longo túnel. É um poder angelical doador e generoso 

que pode abrir um caminho para o magista seguir em frente, mas não irá ajudar ou 

interagir diretamente com o magista. O Portador da Luz constrói o caminho para o futuro 

através do qual o padrão de destino pode expressar-se: é o Abridor do Caminho. 

Divinação Mundana: Avançando com um novo caminho. Um novo caminho está sendo 

preparado e energizado. Esta carta também pode indicar um poder ou pessoa que é um 

“pioneiro”, ou um novo início se formando. É também um poder que guia a alma através 

da escuridão em sua busca por luz. 
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The Imprisoner / O Aprisionador 

V 

Este poder angelical trabalha em oposição ao Portador da Luz. Considerando que o 

Portador da Luz abre um caminho para a conclusão, o Aprisionador fecha caminhos, 

retém a luz e aprisiona tudo que precisa ser aprisionado em seu poder. 

Este ser tem múltiplas ações nos reinos interiores e exteriores. É essencialmente um poder 

de restrição. Quando se opõe ao Portador da Luz, ele retarda o impulso criativo para uma 

velocidade mais lenta e uma frequência mais baixa para que a Centelha Divina possa 

começar a tomar forma e solidificar: atua como um sistema de freio. É o outro lado das 

“escalas” interiores profundas, com o impulso de vida de um lado e o impulso de recuar 

no outro. Outra palavra-chave para este poder é “força”. É a Força Divina, a única força 

que pode reter o fluxo de vida / poder / existência. 

Este é o poder que retém a vida, um poder que aprisiona os seres que não deveriam mais 

estar em circulação. Ele os segura até que seja hora de libertá-los; ou até que seja a hora 

do ser ou da alma viajar de volta à vida, ou mais profundamente nos braços da Protetora 

de Almas, ou nas profundezas do Abismo. 

Esta é uma dinâmica muito importante para os magistas entenderem. Essas dinâmicas 

interiores são impressas em tudo o que existe, e é dentro do equilíbrio desses dois poderes 

que nasce a magia. Esta carta é o lado negativo/trevas do positivo/luz de seu parceiro, o 

Portador da Luz. Quando esta carta aparece em uma leitura, ela pode sugerir a necessidade 

de reter algo ou colocar em hibernação; ou pode aparecer quando o poder de retenção está 

ativo em sua vida mágica por algum motivo. Também pode indicar amarras poderosas de 

magia que talvez precisem ser tratadas ou removidas. 

Divinação Mundana: Restrição, retendo ou sendo retido, prisão, supressão, a remoção 

do tempo. Algo parou de acontecer. 
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Pure Balance / Equilíbrio Puro 

VI 

O Anjo do Equilíbrio Puro é um reflexo profundo da balança do equilíbrio. É o fulcro que 

atravessa tudo, o fulcro das escamas de Ma’at e o fulcro entre o Portador de Luz e o 

Aprisionador. É também uma presença angelical que senta-se no centro dos poderes do 

reino interior, com os padrões de conhecimento por trás dele, o aprisionador de um lado, 

e o Portador de Luz do outro. Encara o futuro: o nascimento da substância e a 

manifestação do reino físico. 

Este ser angelical não interage diretamente com a humanidade; em vez disso, fica no 

centro de todo o poder à medida que flui para a manifestação e garante que os poderes de 

criação e destruição sejam uniformemente combinados. É o ser mais identificado com 

divindades raízes, divindades antigas que não foram subdivididas. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, fala de equilíbrio puro ou do poder de uma 

divindade raiz. Dependendo das questões perguntadas, pode sugerir onde na vida e obra 

de um magista há a necessidade de profundo equilíbrio magico com os poderes com o 

qual ele está trabalhando, ou pode indicar que tal equilíbrio em seu trabalho foi alcançado. 

Também pode indicar para um magista que trabalha com poderes angélicos ou divinos 

que o poder com o qual ele está conectado é um poder profundo e ressonante de equilíbrio 

completo. 

Isto deve alertar o magista para andar com cuidado, já que um passo em falso ou o erro 

de julgamento pode perturbar um equilíbrio tão poderoso, ainda que delicado. Se o 

magista está no meio de uma rodada de trabalho de magia ou um projeto, então o 

surgimento desta carta pode indicar onde o centro do equilíbrio está para a magia. Se 

cartas ruins também aparecem em relação a isso, então eles podem fazer parte do processo 

de balanceamento, então não tema. 

O poder mágico expresso através desta carta pode ser visto em ação na antiga obra egípcia 

Livro dos Portões (Book of Gates), na Quinta Hora, Cena 33, em que o Nobre, ou Adepto 

Justificado, está diante de Osiris no Submundo4. O Nobre demonstra a Osiris que ele ou 

ela é capaz de se tornar o eixo da balança subindo nela e sendo pesado como um fulcro. 

Como tal, esta carta está profundamente conectada ao Guardião da Justiça. 

Divinação Mundana: Quando esta carta aparece em uma leitura mundana, pode indicar 

coisas que estão entrando em equilíbrio. É uma carta de harmonia e sucesso; mas o poder 

de equilíbrio é frequentemente acompanhado por pesadas responsabilidades. Cabe a você 

manter esse equilíbrio recém encontrado e nutri-lo. 

 

 

 

 
4 Michael Sheppard e Josephine McCarthy. The Book of Gates: A Magical Translation.  Com ilustrações 
por Stuart Littlejohn. Quareia Publishing; UK, 2017. P. 132 – 135. 
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Dia a dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é quem você se torna. 

Tudo flui e nada permanece, tudo cede e nada permanece fixo. 

Nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes, pois o rio já não é o mesmo e ele já não 

é o mesmo homem. 

- Heráclito (535 – 475 A.C.) 
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The Grindstone / Rebolo (Pedra de Amolar) 

VII 

Agora estamos chegando aos poderes interiores que funcionam mais diretamente com a 

humanidade. O Rebolo é uma oitava inferior do Portador da Luz e trabalha em estreita 

colaboração com os humanos dispostos a se envolver com seu poder. O 

Grindstone/Rebolo é um ser angelical que cria limites e limitações que impelem uma 

pessoa a realização. É a disciplina e o trabalho árduo que transforma a matéria-prima em 

algo muito especial. Está conectado com o poder planetário de Saturno. É também o poder 

por trás da espada mágica e autolimitação. 

Quando o rebolo aparece em uma leitura, fala de um período de trabalho intenso ou 

dificuldades potencialmente necessárias ou limitações necessárias. É o poder que segura 

o magista para que ele possa aperfeiçoar e aprender novas habilidades. Retarda o trabalho 

do magista e ajuda com a formação do recipiente (vaso) ou limite do corpo, forma e 

polimento. Também pode indicar a necessidade de autodisciplina. 

O adepto de magia aprende a trabalhar com o Rebolo e a Reveladora em igual medida 

para manter a balança equilibrada e para manter a energia fluindo, mas de forma saudável, 

controlada e madura. Isso significa que o magista deve constantemente prestar atenção, 

não apenas em seu trabalho de magia, mas também em sua saúde, sua casa, seus recursos, 

e como se comporta no dia a dia. 

Divinação Mundana: Um período de intenso trabalho, aprendizado ou desenvolvimento. 

Uma dificuldade que você não pode evitar, pois está desenvolvendo você. Evolução 

através de muito trabalho duro; evolução através da compreensão de que as emoções não 

devem governar você. Desenvolvimento de foco, poder, força, resistência. Pode indicar 

um período de dificuldade, mas é algo que você pode lidar se aprender as lições dentro 

da luta.  
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The Unraveller / A Reveladora 

VIII 

Podemos ver esse poder angelical em ação ao nosso redor diariamente. É o poder que nos 

revela, nos testa, e que pode nos destruir se não aprendermos suas lições e mantermos 

nossa consciência de sua influência em nossas vidas e na natureza. 

A Reveladora nos dá corda – corda suficiente para nos enforcarmos. Enquanto o rebolo 

fica sobre nós e constantemente ensina, limita e educa, a Reveladora se afasta da ação e 

nos dá tudo o que pedimos para ver se destruiremos nós mesmos por meio da auto 

indulgência ou aprendemos com essa liberdade de autolimitar ( o que trará o poder do 

rebolo para nossas vidas). 

A Reveladora é poder e substância não controlados. Pode manifestar-se como a 

superprodução literal de células (câncer), onde a capacidade de autolimitação/morte das 

células foi desativada; ou isso pode se manifestar como muita riqueza, muita substância 

(obesidade, por exemplo), superpopulação, falta de autodisciplina ou autorregulação, ou 

o uso de magia para autogratificação desnecessária ou para resolver questões cotidianas. 

Todas as manifestações deste poder angelical trazem destruição se não dermos ouvidos a 

seus avisos e lições. 

Quando a Reveladora aparece em uma leitura, isso indica que estamos recebendo corda 

suficiente para nos enforcarmos, ou que estamos tendo a oportunidade de identificar essas 

partes de nossas vidas ou práticas de magia que estão fora de controle. Se nós não 

identificarmos estas áreas – ou optar por não fazê-lo – e não nos envolvermos com O 

Rebolo, então começaremos seriamente a trilhar o caminho para o desenrolar. Uma 

expressão mais gentil e positiva da Reveladora é o desatar ou afrouxar de algo para trazer 

equilíbrio. Se algo está fortemente amarrado, preso, excessivamente restrito ou tão 

apertado que fere, então a Reveladora pode desamarrar, afrouxar e liberar. No entanto, 

uma vez que o equilíbrio tenha sido restaurado, se o poder da Reveladora for permitido 

continuar sem controle, então em seguida desfará todo o bem que fez, desvendando e 

destruindo totalmente o foco de suas atenções. 

Divinação Mundana: perda de disciplina, perda de controle, autoindulgência, ganância, 

afrouxamento de restrições, desvendar de uma situação complicada, relaxamento de 

restrições rígidas, algo nos estágios iniciais de decadência e dissolução. 
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Threshold Guardian / Guardião do Limiar 

IX 

Guardião do Limiar é um vasto ser angelical preparado no limiar da criação. É a ponte 

entre os mundos interiores e o reino físico. Este anjo une vida e consciência no ir e vir 

entre o Deserto e o mundo manifesto, permitindo o fluir da vida de raças, espécies e 

indivíduos. 

O Guardião do Limiar também protege os reinos interiores de mentes humanas que 

acidentalmente possam estar vagando nos mundos interiores em sonhos. É por este ser 

que os magistas passam quando buscam entrar nos mundos interiores através do uso de 

sua imaginação. 

Seu poder mais profundo une os blocos de construção da vida no mar e terra, reunindo os 

diferentes ingredientes que constroem uma forma física. Une a trama da tecelã de modo 

a formar um humano, um cachorro, uma árvore e assim por diante. É um ser angelical 

alquímico em seu sentido mais profundo. 

Em outro nível, o Guardião do Limiar aciona nossa imaginação e sonhos, dando-nos 

visões e permitindo-nos usar nossas mentes para cruzar profundamente pelos mundos 

interiores. É o poder criativo em ação, a atração regenerativa da lua, e a ponte da 

concepção. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, anuncia um período de alquimia criativa, 

imaginativa e mental. Também pode indicar uma gravidez especial ou um novo poder 

criativo e vivo prestes a fluir em vida. É a ponte através da qual o conhecimento antigo e 

profundo flui de volta para o mundo, a ponte que permite os vastos poderes da Divindade 

fluir para a terra e avivá-la. 

Divinação Mundana: Esta carta representa um fluxo de energia, ideias e criatividade e, 

às vezes, nova vida, novas experiências inspiradoras e novos trabalhos. 

Nota: A carta final para os poderes raiz, Mother Earth/Mãe Terra X, aparece no reino 

físico, uma vez que representa a totalidade da criação física de nosso mundo e a conclusão 

dos poderes combinados do Reino Interior. 
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Capítulo III 

 

O Reino Interior: 

Outros Poderes e Contatos 
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Cada um de nós é uma parte da alma do universo. 

- Plotino. 
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The Protector of Souls / Protetora das Almas 

Quando as almas se libertam de seus corpos após a morte e iniciam sua jornada de volta 

através da morte, o Submundo e os reinos interiores, um dos lugares onde eles podem 

acabar é com a Protetora das Almas. O poder desta deusa feminina mantém as almas que 

precisam dormir ao invés de estar na vida. Ela protege aqueles que descansam no 

Submundo ou as estrelas enquanto esperam pelo próximo estágio de seu 

desenvolvimento. 

A mensagem desta carta é “espere”. Sinaliza a necessidade de ter tempo extra, descansar 

e regenerar antes de dar algum passo final, pois outro passo em frente não seria seguro. É 

uma barreira compassiva que nos impede até que estejamos prontos para avançar da 

maneira que seja necessária. 

Também podemos recorrer a esse poder se estivermos nas profundezas de um completo 

esgotamento e exaustão. Meditando sobre seu poder e pedindo a ela consolo quando 

tememos que tudo esteja perdido é uma maneira mágica de trabalhar com ela. Ela está em 

ressonância com a deusa Ísis, e cuida e protege daqueles que estão sob seus cuidados. 

 

Divinação Mundana: Um lugar de segurança e abrigo. Esta carta fala de ser protegido 

de eventos, de descanso e regeneração, e o espírito em busca de consolo e sossego. Esta 

é a mãe que cuidará de você quando você realmente precisar de seus cuidados, oferecendo 

proteção e consolo. 
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The Weaver of Creation / A Tecelã da Criação 

A Tecelã da Criação também se senta perto do Abismo, oposto a Protetora das Almas. A 

primeira cria padrões através dos quais a vida/alma pode se manifestar, enquanto a 

segunda é o manto que protege o que está exausto, gasto e precisa descansar. A Tecelã da 

Criação reúne os fios de luz, energia e poder, e começa a formar o mundo físico em seu 

tear. Ela define o padrão no qual vários seres angélicos do reino interior trabalham na 

formação dos mundos. Este padrão então se torna a Fundação do Conhecimento (veja a 

próxima carta). 

Não podemos nos comunicar diretamente com o poder da Tecelã como magistas, mas seu 

toque está em tudo o que vemos ao nosso redor. A compreensão de seu padrão em todos 

os seres vivos nos ajuda a entender o quadro mais amplo da criação e como tudo é tecido 

firmemente unido. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, fala de uma dinâmica complexa se juntando 

em formação, e pode indicar a criadora de algo. A Tecelã, cujo poder atravessa cada 

estrutura feita para durar, aparece quando uma pessoa decide criar um grande projeto, ter 

um filho ou iniciar uma loja5 de magia duradoura. 

Onde a Tecelã pousa em um layout dirá a você que tipo de criação está surgindo, seja ela 

mágica, física ou pessoal. Também pode indicar onde um padrão de longo prazo está 

sendo criado que ainda não foi visto. Ela é expressa através do poder da Deusa  Egípcia 

Neith, e a Deusa Grega Ananke, a Tecelã. 

 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar o poder criativo, ou a preparação do 

terreno para um novo projeto criativo. Em uma leitura para saúde, esta carta também pode 

mostrar o potencial de concepção ou indicar gravidez. É uma carta de criatividade, novos 

projetos e novos caminhos na vida sendo formados. Ocasionalmente, também pode 

literalmente indicar alguém que tece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 NT: Loja, no sentido de “ordem” ou “grupo”. Exemplo: as lojas maçônicas. 
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Hidden Knowledge / Conhecimento Escondido 

Conhecimento Escondido é uma estrutura angelical vasta e complexa que foi criada pela 

Tecelã da Criação e que atua como um filtro para a consciência Divina fluir. 

Quando a Centelha Divina atravessa o Abismo em sua jornada para o mundo físico, passa 

pela estrutura angelical do Conhecimento Oculto. Aqui ela se transforma de pura luz com 

intenção para respiração, luz, expressão e o impulso de manifestar-se fisicamente. Vale a 

pena mencionar aqui que o uso da palavra “luz” em relação a todos esses poderes 

interiores não significa “bom/feliz”; ao contrário, esta luz é um poder puro que busca 

expressão. 

Os padrões complexos conhecidos no misticismo pelos nomes de “A Flor da Vida” e o 

“Cubo de Metatron” são tramas de consciências angelicais, energia, poder e luz que 

compõem este filtro que chamamos de Conhecimento Escondido. 

Uma vez que a consciência Divina passou por este filtro, ela começa a assumir formas 

únicas que eventualmente se tornarão vasos para a vida: um ser humano, uma árvore, o 

sol, um oceano, e assim por diante. 

Trabalhando na direção oposta, um magista que vai mais e mais fundo nos mundos 

interiores, eventualmente chegará a esse padrão. Se eles puderem se conectar com ele, 

eles serão filtrados e refinados por sua influência na preparação para o acesso aos 

mistérios mais profundos. Este processo pode levar muito tempo, às vezes uma vida 

inteira, e abre a mente e o coração do magista para os aspectos profundos de 

conhecimento místico e de magia. 

Quando esta carta aparece, ela anuncia uma profunda revelação mística que pode se 

desdobrar silenciosamente, ou de repente confrontar o magista. Isto mostra ao magista 

que o conhecimento profundo e a compreensão dos Mistérios estão dentro de seu 

potencial. 

Dependendo da pergunta, esta carta também pode indicar a necessidade para que algo 

permaneça um mistério e não seja investigado, mas seja aceito como algo desconhecido. 

Muitas vezes aparece em uma leitura onde um elemento oculto que ainda não pode ser 

compreendido tem uma influência ativa. Você não precisa saber o que é nesta fase, apenas 

que está lá. Em sua forma mais profunda, esta carta pode representar o conhecimento 

profundo do despertar Divino no coração do buscador. 

Divinação Mundana: Quando esta carta aparece em uma leitura, pode indicar um 

elemento desconhecido que precisa estar lá, mas permanecer escondido. Pode indicar algo 

que você não está vendo, ou a necessidade de confiar, ou que o verdadeiro conhecimento 

de algo está escondido bem no fundo de você. 
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The Inner Temple / O Templo Interior 

O Templo Interior é a primeira carta que retrata um lugar no reino interior com uma 

conexão humana. O templo interior representa todos os templos interiores, que são 

reflexos internos de todos os templos sagrados consagrados que já existiram no reino 

físico. Também pode representar “O” Templo Interior que grupos de adeptos constroem 

e trabalham como parte de seu fluxo de magia. É a expressão mais profunda e equilibrada 

da magia mística e divina que faz a ponte entre a Divindade e a Humanidade. 

O Templo Interior é onde encontramos contatos interiores e profundos, adeptos interiores, 

os sacerdócios interiores e os antigos poderes das divindades. Os adeptos da magia 

trabalham nos templos interiores como parte de seu trabalho em magia, conectando-se 

com seres angélicos, divindades e contatos que uma vez participaram da vida humana. 

O Templo Interior frequentemente aparece em leituras de magia quando há uma conexão 

entre os templos interiores e o magista. Às vezes, essa conexão pode ser feita anos antes 

do magista ter consciência disso. Os contatos dos templos interiores esperam até que o 

magista esteja pronto para reconhecê-los e trabalhar com eles. 

Sempre e onde quer que esta carta apareça em uma leitura do magista, diz ao magista que 

os poderes e contatos dos templos interiores estão ativos em seu trabalho. Também pode 

evidenciar o início do trabalho de magia com uma divindade ancestral. Antes de tal 

divindade tornar-se ativa com um magista, um limiar é preparado para a interação. O 

poder do templo interior faz parte deste processo. É também um poderoso indicador de 

que o magista está se afastando da magia cotidiana para uma magia mais mística, 

profunda e poderosa. 

Divinação Mundana: Há uma dinâmica interna e profunda em ação mesmo em uma 

situação mundana. Isso pode significar que as vozes interiores da intuição devem ser 

seguidas; que a pessoa ou situação está sendo guiada por algo mais que ela própria. 

Sinaliza que eventos exteriores da vida estão sendo supervisionados pelos deuses, e que 

há uma dinâmica profunda e escondida em ação. 
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The Inner Librarian / A Bibliotecária Interior 

A Bibliotecária Interior é um contato interior importante para diferentes tipos de magistas 

que residem exclusivamente na Biblioteca Interior. A Biblioteca Interior é um aspecto 

mais acessível do Templo Interior, e geralmente é o primeiro lugar que aprendizes e 

magistas iniciados trabalham enquanto desenvolvem suas habilidades interiores. 

A Bibliotecária Interior é uma consciência que é ambos da humanidade e também da 

divindade. Este ser é o guardião do conhecimento humano, e trabalha exclusivamente 

para a obtenção e proteção do conhecimento e sabedoria através dos tempos. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, isso indica que o magista se beneficiaria muito 

de trabalhar na Biblioteca Interior, e está sendo potencialmente chamado para trabalhar 

na Biblioteca Interior. Isto também pode indicar uma nova fase de aprendizagem, 

assistida por orientação interior, se o magista prestar atenção. É uma carta de estudo 

intensivo e aprendizado da experiência de gerações anteriores ao magista. Também pode 

indicar um novo professor entrando na vida do magista. 

Divinação Mundana: Alguém de integridade que irá guiar e ensinar. Um novo período 

de aprendizagem. Ouça seu coração e instintos, como um poder está guiando você. Esta 

carta também pode aparecer em leituras mundanas para indicar uma forma de estudo, 

volta para a escola, ou o aprendizado de novas habilidades. 
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The Inner Companion / Companhia Interior 

A Companhia é um contato interior que trabalha com místicos, visionários, sacerdotes e 

magistas que tiveram acesso concedido ao reino interior do Deserto pelos Guardiões do 

Deserto. Na maioria das vezes, a Companhia Interior é um ser angelical, mas em raras 

ocasiões é um Adepto Justificado que não vive, que existe nos reinos interiores para guiar 

e proteger aqueles que buscam os mistérios. 

O papel da Companhia é guiar e aconselhar o buscador conforme ele começa a explorar 

os mundos interiores na busca do aprendizado e serviço. Normalmente este contato é feito 

trabalhando em magia de visão (magical vision) para acessar os reinos interiores, embora 

às vezes apareçam espontaneamente em sonhos e visões. 

Na Kabbalah, esta Companhia é conhecida como Sandalphon, uma consciência angélica 

que também possui elementos humanos e que trabalha ao lado dos humanos nos mundos 

interiores e exteriores. É papel deste contato guiar as ações do buscador, para ajudá-lo a 

compreender o modelo interior do mundo exterior e ajudar o buscador a entender como 

os dois mundos estão dentro um do outro. 

Esta carta indica que a pessoa ou situação que é o assunto da leitura é parte de um processo 

de desenvolvimento mais amplo, e que a orientação interior está lá para o buscador: a 

Companhia estará ao lado deles. 

Este contato não o salvará de você mesmo. Nem vai dar coisas para você ou mostrar 

coisas que você deveria descobrir por você mesmo. Ele o orienta em direção ao seu 

próprio caminho e revela aquelas partes dos Mistérios que você pode atualmente 

compreender. Como um verdadeiro amigo, não faz as coisas por você, mas ajuda a 

capacitá-lo a aprender, crescer e ser útil. 

Divinação Mundana: você não está sozinho: um poder maior do que você está te 

observando e guiando. 
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Guardians of the Inner Desert / Guardiões do Deserto Interior 

Este ser interior guarda os Mistérios. Ele bloqueia a passagem para os mundos interiores 

mais profundos e impede o buscador de acessar poderes que ele não é capaz ou não está 

pronto para compreender e respeitar. Se os buscadores tentarem empurrar este guardião, 

então eles serão catapultados para fora dos mundos interiores ou desviados para um beco 

sem saída. O guardião está lá para proteger a integridade dos Mistérios Interiores e para 

protegê-lo de sua própria estupidez. 

Quando você chega a um ponto onde é seguro para você continuar em seu caminho, a 

parede se dissolverá e o guardião dará um passo ao lado, para lhe conceder acesso aos 

reinos mais profundos. Nunca desconsidere o guardião: ele está lá para a sua proteção e 

benefício. Quando somos jovens, queremos coisas e as queremos agora. Este ser nos 

ensina que “querer” não significa nada. À medida que amadurecemos, vemos a sabedoria 

da restrição e a importância de trabalhar tanto dentro de nossas capacidades quanto dentro 

do tempo da ordem natural. 

Em uma leitura, esta carta nos alerta para parar e pensar sobre o que estamos fazendo e o 

porquê. Diz ao leitor que existe um perigo potencial à frente e ele deve caminhar lenta e 

cautelosamente. Também pode indicar, dependendo de sua posição em uma leitura, que 

o magista é protegido por guardiões interiores e que qualquer destruição ou perigo que 

esteja fluindo ao redor dele não vai penetrá-lo. 

Divinação Mundana: Você atingiu um limite, ou o seu caminho adiante está sendo 

bloqueado por um bom motivo, pois o que está além dos guardiões é perigoso. Quando 

esta carta aparece em uma leitura mundana, preste atenção ao que está sendo bloqueado 

em sua vida. Não tente ir além desse bloqueio, pois ele existe para o seu próprio bem. É 

uma barreira de segurança, uma parede protetora. 
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The Utterer / O Enunciador 

O Enunciador é o mediador do poder da enunciação. É também o ser angelical que 

sussurra as palavras de Deus nos ouvidos da humanidade. Quando o Sopro Divino for 

falado sobre a terra, o enunciador sussurra nos ouvidos de quem pode ouvir. 

Este anjo é o limiar da mediação entre a humanidade e a Divindade por meio da respiração 

por meio do som. É o poder que sopra a Centelha Divina em uma forma que se torna vida. 

É também o poder que presenteia a humanidade com sons sagrados, alfabetos e o 

conhecimento de Deus. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, a mensagem é “preste atenção”. Algo está 

sendo dito ao mundo que afeta diretamente você. Basta prestar atenção, ouvir, aprender e 

deixar o anjo soprar e falar através de você, quer isso signifique proferir poesia, sabedoria, 

palavras sagradas ou uma tempestade. O Enunciador em sua forma natural na terra 

expressa um vento de mudança. É o poder por trás da expressão sagrada, da música 

sagrada e das vozes humanas que falam para o Divino. O Enunciador não só carrega 

mensagens do Divino para a humanidade, mas também carrega as palavras dos humanos 

para a Divindade e aos Deuses. 

O Enunciador também pode transportar mensagens: quando ele aparece em uma leitura, 

pode estar dizendo que uma mensagem importante está chegando. A mensagem pode ser 

sutil como um sussurro, mas será de grande poder em sua vida. Também pode ser um 

lembrete para que você guarde suas palavras, então pense cuidadosamente sobre o que 

você está dizendo, escrevendo ou ensinando. As palavras têm poder, e as palavras faladas 

por um magista tem muito mais. 

Divinação Mundana: Notícias ou informações importantes estão chegando; ou pode 

indicar uma “fala importante”, como ensinar, dar palestras ou escrever, ou de outra forma 

transmitir informações que são importantes. 
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Keeper of Justice / Guardião da Justiça 

O Guardião da Justiça é provavelmente uma das imagens mais conhecidas no mundo 

ocidental. O Guardião da Justiça é um anjo com os olhos vendados. Isso nos mostra que 

seu poder é indiscriminado: não pode ser influenciado pela emoção, já que não pode ver. 

Ele mantém a espada sagrada pronta para ação, e a balança – e como você pode ver, o 

anjo é a balança, ao contrário da divindade da Justiça, que segura a balança. 

O anjo é o fulcro (ponto de apoio) que sustenta a balança, e como tal representa a forma 

mais elevada de Ma'at. Tornar-se o ponto de apoio é uma das grandes realizações na 

magia adepta: você não é bom nem ruim, você simplesmente mantém o equilíbrio. Manter 

o equilíbrio e restaurar o equilíbrio é uma das principais tarefas de um adepto.  Esta 

habilidade é testada no submundo em sua iniciação, e novamente em sua passagem na 

morte pelo submundo. O espírito de um adepto morto está diante da divindade no 

submundo e demonstra sua capacidade de se tornar o ponto de apoio da balança de Ma’at, 

a balança da verdadeira Justiça. 

A justiça divina não tem nada a ver com certo e errado em um senso moral: trata-se de 

causa e efeito. Quando esta carta aparecer em uma leitura, fala de uma ação da Justiça – 

um reequilíbrio das balanças ou um período de equilíbrio – seja se desdobrando na vida 

do sujeito ou estando a caminho. É impossível manter o equilíbrio o tempo todo e ainda 

viver, mas se esforçando para manter o equilíbrio em tudo, você permite que os Portões 

dos Mistérios se abram diante de você. 

Divinação Mundana: em uma leitura mundana, o surgimento desta carta pode significar 

equilíbrio, a restauração do equilíbrio, ou literalmente Justiça. Pode representar a lei, 

tribunais de justiça ou a dispensação de Justiça. 
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Chariot / Carruagem 

A carta da carruagem tem várias conotações, de magicamente mundano até 

profundamente místico. Em um nível mundano, esta carta indica viagem, interna ou 

externa. Mas a carruagem também é mais do que isso. 

A Carruagem é composta por seres arcangélicos que erguem o humano ao limiar da 

Divindade – o mais próximo que um humano pode chegar da Divindade e ainda 

permanecer vivo. Na vida de um magista há um momento em que tal contato é possível, 

e muitas vezes ocorre sem aviso. Isso pode acontecer durante o trabalho em visão ou 

enquanto sonha profundamente. 

Este poder angélico, a Carruagem, está profundamente conectada com o poder de 

Metatron, o anjo que permanece na junção entre a Divindade, em sua mais poderosa 

forma, e a humanidade. 

Esta carta pode indicar que o magista está prestes a pisar em uma área onde os poderes 

arcangélicos, a consciência Divina, e a humanidade mágica se unem em uma união 

mística. O magista é erguido brevemente pelo veículo Divino da Carruagem para o 

paraíso interior e olha para cima, o poder do reino Divino. 

É a Barca de Re que carrega a divindade solar através das estrelas e do submundo, e a 

Carruagem dentro da qual o adepto “cavalga” à medida que se aproxima para se tornar 

uno com as estrelas. As Rodas do Destino, seres angelicais conectados com a terra, 

conduzem a Carruagem para fora da terra e nas estrelas. A Carruagem é do reino interior, 

mas surge da terra física. Está intimamente ligado com os Mistérios místicos da ascensão. 

Divinação Mundana: Em uma leitura mundana, a Carruagem pode aparecer quando 

alguém vai em uma jornada importante, já que a Carruagem está conectada com a Roda 

do Destino. Pode literalmente indicar um “carro” ou modo de transporte. 
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Wheel of Fate / Roda do Destino 

Conforme a Roda do Destino gira, ela queima padrões antigos e ultrapassados e ilumina 

o novo caminho à frente. Este poder fica perto da humanidade e manifestação, e está 

envolvido com a mudança das marés do destino de todas as coisas vivas. (Muitas vezes é 

confundido com o Serafim, que é um ser angelical mais profundo e poderoso.) Conforme 

o poder da mudança flui através do Deserto Interior, a Roda gira e dá a essa mudança o 

impulso necessário para quebrar a estagnação presente e se preparar para quaisquer novas 

alocações a ser colocado no lugar pelos Três Destinos. 

A Roda do Destino está conectado com a Carruagem: ambas são poderes que surgem da 

terra e trazem mudanças. A Roda é interessada com os padrões de destino dos seres 

humanos vivos: traz mudanças que permitem que o destino de uma pessoa progrida. 

O surgimento desta carta anuncia uma grande mudança para o magista ou para o assunto 

da leitura. A área da vida da pessoa que irá manifestar essa mudança é indicada por onde 

no layout esta carta cai. Também pode ser lida em conjunto com os Destinos, devendo 

um deles aparecer na mesma leitura. 

Quando esta carta aparece, não tema a mudança nem lute contra ela: é uma parte 

necessária do seu desenvolvimento e maturação. Abrace a mudança e esteja aberto para 

se envolver ativamente com esse poder de aprender e crescer. 

Divinação Mundana: a mudança está chegando. A Roda anuncia mudança, para o bem 

ou para o mal. O que quer que a roda traga permitirá um novo caminho a ser trilhado, 

uma nova fase na vida a ser revelada. 
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Fate Giver / Doadora do Destino 

A Doadora do Destino é uma das três deusas que supervisionam e governam o destino de 

todos os seres vivos. A Doadora do Destino fixa a hora e o local exatos de sua concepção 

e nascimento, tecendo em seu ser todas as bençãos, desenvolvimentos potenciais e 

eventos fatídicos de uma vida. Ela é a abridora, a deusa que põe em movimento o caminho 

de uma nova vida. Ela pega a trama da criação que passou sobre o limiar em forma física 

e o transforma em um indivíduo com um padrão único. 

A Doadora do Destino coloca não apenas novas vidas em movimento, mas também novas 

nações, religiões e padrões que expressam o potencial Divino no mundo manifesto. Ela 

fixa não só as concepções e nascimentos de humanos, mas também de outros seres vivos 

importantes, como animais cujo nascimento anunciam uma nova época. Ela trabalha em 

harmonia com as estrelas e com os Poderes Divinos Interiores, para manifestar totalmente 

a trama criada profundamente nos mundos interiores. 

Para magistas, ela é um poder chave com o qual trabalhar se alguém deseja entender como 

o potencial da vida se manifesta fisicamente por meio de um padrão de destino, e ela 

também revela o que a vida de uma pessoa levará consigo. Todos nós recebemos potes 

de recursos – presentes dos deuses – quando nascemos. Depende de nós usar esses dons 

com sabedoria e aprender a usá-los a serviço da terra, da humanidade e da Divindade. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, mostra que um ponto de início foi definido no 

tempo, e um padrão de destino está agora ativamente em um lugar dentro do qual uma 

pessoa ou processo pode operar. Algo foi colocado em movimento e está trabalhando de 

acordo com um padrão específico. Esta carta também pode indicar, dependendo de onde 

estiver, o potencial original ou propósito do assunto da leitura. Indica o começo de um 

novo ciclo, um novo começo ou uma nova vida. 

Divinação Mundana: Um novo ciclo inicia, seja um novo caminho na vida ou uma 

grande mudança que foi desencadeada. Novas direções, uma nova fase importante da 

vida. 
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Fate Holder / Detentora do Destino 

A Detentora do Destino também é conhecida como a Medidora: Ela Quem Mede O Que 

Deve Conter. Ela toma o poder da Restrição e o aplica a praticamente todas as coisas 

vivas. 

Esta Deusa define o tempo de vida de uma pessoa. Embora existam muitos possíveis 

“pontos críticos de morte” na vida de uma pessoa – mortes em potencial que podem ser 

evitadas – ninguém pode viver além da medida da Medidora. 

Podemos chamá-la em momentos de perigo e trabalhar com ela magicamente para evitar 

perigos potencialmente letais, enquanto não estivermos no final de nossa medida. Suas 

medidas são apenas do destino, e são muito específicas: todo o seu foco é o momento dos 

eventos do destino, garantindo que todos os fios do destino, junto com nossas escolhas 

pessoais e ações, estejam unidos harmoniosamente. 

Nossos futuros não estão gravados em pedra; ao contrário, eles são complexos padrões, 

uma trama que podemos explorar e viajar em nossa jornada pela vida. Nossas ações e 

escolhas individuais afetam como nós interagimos com essa trama do destino. A 

Detentora do Destino garante que nós não nos movamos além do nosso próprio padrão 

de destino, que estejamos contidos dentro dele; mas como experimentamos esse destino 

mais amplo depende de nossas próprias ações e escolhas. 

Quando esta carta aparece, ela nos diz onde o destino está sendo medido e segurado, de 

um período de tempo dentro do qual algo deve ser abordado. Também pode indicar que 

uma vida útil está sendo protegida, ou que um período de trabalho ou aprendizagem ainda 

está em andamento e ainda não atingiu sua conclusão. É uma carta de continuação, e a 

proteção dessa continuação. 

Divinação Mundana: um ciclo está em andamento, as coisas estão sendo mantidas no 

lugar, tudo está bem. 
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Fate Taker / Tomadora do Destino 

A Tomadora do Destino é o poder da Deusa de conclusão: ela corta o fio do destino. Ela 

é o fim de algo: uma vida, um modo de vida, um ciclo do destino, e assim por diante. 

Assim que chega o fim da medida, a Tomadora do Destino ativa os poderes interiores 

mais profundos que desmantelam e compostam algo, ou alguém, sem futuro no mundo 

manifesto. 

Quando ela toca a teia do destino, ela se dissolve e não existe mais. Isso pode significar 

a hora literal da morte ou o fim de algo que não vai voltar. Seja o que for, não tem mais 

um padrão do destino através do qual possa se manifestar. 

A posição em que esta carta aparece é muito importante para a interpretação geral da 

leitura. Se cair em uma das posições interiores ou em um futuro distante, então significa 

que um final foi definido a tempo, mas ainda não se manifestou. Se aparecer em uma 

posição do reino físico, então sua posição revela onde o final se expressa. 

O surgimento desta carta pode indicar o fim de uma vida, organização, ciclo do destino, 

ou atividade que não será revisitada. 

Divinação Mundana: O fim de algo, completude, desobstruindo o caminho para algo 

novo. 
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Capítulo IV 

 

O Reino Físico: 

Estruturas Físicas e Recursos Naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

 

 

 

 

Deus organizou todas as coisas no mundo em consideração de tudo o mais. 

- Hildegard von Bingen 

 

 

 

Os poderes do Reino Físico são mais simples de entender do que aqueles do reino interior, 

porque eles estão ao nosso redor todo o tempo e são parte de nós. Esses poderes fluem 

pelo nosso mundo e se manifestam como poderes, lugares, energias dinâmicas e pessoas. 

Os poderes do reino interior fluem através dessas expressões externas e nos afetam 

diretamente. 

Em uma leitura, muitas vezes podemos ver as cartas do reino interior como as causas 

raízes de uma situação e as cartas do reino físico como sua manifestação. As cartas do 

reino físico são o tipo mais comum de cartas no Deck dos Magistas, o que não é de se 

surpreender, considerando a grande diversidade presente no mundo manifesto. 

Neste capítulo, Estruturas Físicas e Recursos Naturais, nós vamos examinar o grupo de 

cartas que refletem as estruturas construídas por humanos e recursos naturais que são 

particularmente importantes em divinação. Algumas destas cartas podem não parecer 

estruturas à primeira vista: Desafio dos Deuses e Recursos, por exemplo, parecem mais 

dinâmicas. Mas se você olhar mais de perto e meditar sobre seus significados, então você 

verá que elas também são construções que fluem diretamente da humanidade e da 

construção de magia. 
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Mother Earth / Mãe Terra 

X 

A Mãe Terra é a terra, a expressão exteriorizada da Divindade em substância e o 

verdadeiro vaso da criação. A terra é o contêiner da Centelha Divina, assim como nossos 

corpos são recipientes da Centelha Divina: tudo o que se manifesta é a Divindade 

exteriorizada. A carta da Mãe Terra nos fala da terra, seja o país onde vivemos ou a terra 

ou área onde vivemos de fato. 

Quando esta carta aparece em um layout, está falando sobre um terreno, um lugar natural, 

e de sua relação com ele. Parte do trabalho de um adepto em magia é manter uma 

comunhão continua com a terra e atender às suas necessidades, uma comunhão apoiada 

em atender às mensagens da terra que aparecem em visão, sincronicidades e divinação 

(como em uma leitura de cartas). 

Esta carta também pode indicar que sua magia precisa de mais envolvimento da natureza, 

ou que a terra está pedindo ajuda. 

Quando você está fazendo uma pergunta direta, esta carta pode muitas vezes aparecer 

como uma carta de “está tudo bem”: a Mãe Terra é como deveria ser, e há um equilíbrio 

entre corpo e espírito. Muitas vezes pode ser uma carta de “sim”, ou uma carta de 

conclusão: a Mãe Terra também é o Reino. Malkuth na Kaballah, a exteriorização final 

da consciência Divina à medida que flui em direção à manifestação. Esta carta diz “tarefa 

concluída”. Algo foi concluído, algo que é exatamente como deveria ser. 

Divinação Mundana: Esta é uma carta de sucesso, uma carta de conclusão. Também 

pode indicar um terreno literal. Como você lê depende da pergunta: se você estivesse 

lendo sobre mudança de casa e estivesse procurando um lugar em potencial, então o 

surgimento desta carta indicaria que você encontrou o lugar certo para você. 
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Sol /Sol 

O Sol é a fonte de nossa vida. Sem ele não podemos sobreviver, e nada cresce. O poder 

elemental que flui para nós do sol é poderoso e cru, e pode ser trabalhado em magia de 

várias maneiras. A consciência mágica do sol é vasta e um poder divino primal flui dele 

sem filtros humanos ou roupagens: é apenas poder puro. 

Na corrida moderna para o glamour na magia, o poder do sol é muitas vezes esquecido, 

mas nem sempre foi o caso. Nossos ancestrais e os antigos sacerdócios conheciam muito 

bem o poder que flui do sol – não apenas a habilidade da luz solar de promover a saúde, 

crescimento e regeneração, mas também o poder mágico interior que flui do sol. Quando 

o Sol aparece em uma leitura, pode indicar grande sucesso ou acesso a uma vasta reserva 

de energia, dependendo da pergunta e da posição onde a carta cai. 

Em leituras de saúde, a carta pode indicar queima – muito poder de fogo concentrado em 

uma área – dependendo da pergunta e da posição em que cai. 

O poder do sol é vasto e não deve ser subestimado: ele pode queimar, pode destruir, pode 

cuspir radiação. Se você olhar de perto nos mitos sobre Ra, o deus egípcio do sol, então 

você vai obter uma imagem muito melhor da gama de poderes representados por esta 

carta. 

Divinação Mundana: Sucesso, energia, calor e evolução. Onde esta carta cai, traz 

consigo histórias de vitória, grandes reservas de energia e sucesso visível. 
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Luna / Lua 

O poder mágico da lua faz jus à sua persona mágica: um poder difícil de agarrar, cujas 

profundezas ocultas ameaçam afogar aqueles que mergulham muito profundamente em 

seus mistérios. O poder de magia da lua governa a visão interior psíquica, as marés do 

mar, a atração da fertilidade e os ritmos da natureza. Mais superficialmente, a lua é um 

poder da noite, sombras, fertilidade e atração de reprodução. O poder da Lua pode ser 

usado para esconder coisas, passar sem ser visto em lugares, atrair poderes sexuais e se 

perder nas sombras do luar. É a prata do caminho da magia: os humanos são de “prata” e 

os deuses são de “ouro”. 

Em um nível de magia mais profundo, o poder da lua nos ajuda a compreender os dons e 

poderes que permeiam as linhagens ancestrais: é uma oitava inferior do Guardião do 

Limiar IX. Quando esta carta aparece, somos confrontados com a complexidade que é a 

lua. Seu significado é como sua natureza: sempre que buscamos aprender sua sabedoria, 

ela escapa de nossos dedos. É um poder mutável como as marés, e deve ser compreendido 

nesses termos. 

Leia esta carta em relação com tudo ao seu redor e de acordo com onde ela está no layout. 

Ao invés de dizer a você algo específico, a Lua lança uma sombra de confusão, 

profundidade e ilusão em suas cartas companheiras em uma leitura. Diz que você não está 

vendo a história toda, que algo pode estar mascarado ou velado, ou que marés estranhas 

e perturbadoras podem estar afetando a situação. 

Esta carta também pode indicar a perda de sanidade e avisa o magista contra levar sua 

mente e imaginação longe demais. Pode contar sobre tempos e marés de magia, e traz 

para a leitura uma qualidade de imprevisibilidade e inspiração. 

Divinação Mundana: em uma leitura mundana, esta carta pode indicar que você não está 

vendo a imagem completa, que há um elemento oculto, ou algo que ainda não se 

desenvolveu o suficiente para você ver claramente. Pode indicar pensamento nebuloso, 

sendo excessivamente dramático, sendo enganado e sendo mentiroso com você mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Place of Healing / Local de Cura 

Esta é a água que acalma e cura, a água que refresca e regenera. É a fonte fria e natural 

que surge da terra e nutre tudo em seu caminho. É o domínio dos espíritos de cura, de 

deusas compassivas, e a força vital da vida que flui através da água. 

Quando esta carta aparece, pode indicar um corpo doente se curando, um período de 

descanso e regeneração após um trabalho árduo, ou o caminho para o equilíbrio. Esta 

carta nos fala de uma retirada do mundo agitado de poder e indica um lugar e espaço para 

curar e regenerar. É um santuário de regeneração e cura literal de corpo, mente e alma. 

Se a leitura for sobre uma área de terra ou lugar, ela pode literalmente significar que uma 

fonte de cura está na terra e deve ser trabalhada. Na leitura de um indivíduo, indica um 

período de regeneração. Se aparecer em uma leitura sobre trabalho de magia, então pode 

indicar o poder de cura e regeneração, ou a necessidade de trabalhar com água em alguma 

capacidade de cura. 

Divinação Mundana: Quando esta carta aparece em uma leitura, pode indicar um 

processo de cura mental ou física, ou simplesmente que o pior já passou. O assunto da 

leitura está em um “lugar de cura” literal ou figurativamente. 
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Inspiration / Inspiração 

A Cachoeira é o fluxo dinâmico de inspiração, expressão criativa, e vozes interiores no 

mundo manifesto. A água é uma substância poderosa não apenas pelas razões óbvias e 

mundanas, mas também por sua capacidade de transportar informações energéticas e 

espalhar por toda a terra. 

É importante para os magistas utilizarem este poder, e é de maior importância para todas 

as pessoas de magia se engajarem conscientemente com isso. O que é simplesmente uma 

inspiração criativa em um artista torna-se uma porta de entrada para os reinos interiores 

para um magista. 

Nesta carta, a cachoeira é sustentada por dois seres angelicais que ajudam a mediar os 

poderes mais profundos da imaginação, que por sua vez, media o acesso aos Reinos 

Interiores. O magista cria através da inspiração, em seguida passa através da imaginação 

para os reinos não físicos. 

Quando esta carta aparece, mostra que uma força criativa e inspiradora está presente ou 

vindo, uma força que pode ser mediada magicamente através da arte, música, poesia, 

histórias, escultura, etc. Indica um impulso criativo que vem de um poço muito mais 

profundo do que a própria mente do leitor. Uma voz ou vozes dos mundos interiores estão 

sussurrando uma inspiração que poder levar o magista ao caminho de mediar algo novo 

para o mundo. 

Também pode representar o que o The Book of Gates / O Livros dos Portais chama de 

“refresco frio”, o poder interior da água que extingue um fogo destrutivo6. Este refresco 

é o produto do próprio equilíbrio e harmonia do magista. É uma carta muito boa, e quando 

aparece em uma leitura de magia, pode apontar para energias que são refrescantes, 

regenerativas e que trazem evolução para a alma. 

Divinação Mundana: Esta carta é uma carta de refresco, água, inspiração, criatividade e 

um movimento em direção à saúde. Em uma leitura de saúde, é o fluxo de fluídos no 

corpo que curam e regeneram. É a água que dá vida, a água benta e o fluxo de energia 

que é produtiva, saudável e criativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Sheppard and McCarthy, The Book of Gates: A Magical Translation, p.33. 
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Temple of Ancestors / Templo dos Ancestrais 

Um círculo de pedras pontiagudas e verticais formam um alinhamento ancestral que é 

diminuído pela vasta massa de água que passa por isto. Da mesma forma, somos pequenos 

e insignificantes diante das forças da natureza. O rio dos ancestrais passa poderosamente 

pelas pedras, assim como a consciência de nossos ancestrais e as linhagens de nossas 

terras fluem constantemente ao nosso redor. 

Esta carta representa o conhecimento coletivo de todos que vieram antes de nós. Para os 

magistas, o lugar que representa é um ponto focal para aprender com as experiências 

anteriores de outras pessoas. É uma versão externa da Biblioteca Interior, e nos permite 

acessar o reservatório de sabedoria ancestral que nos conecta à terra e aos poderes que 

fluem através dela. 

Quando esta carta aparece, está nos dizendo que há acesso à sabedoria ancestral em um 

lugar ou situação, e podemos escolher envolver-nos com ele. Onde a carta aparece no 

layout nos diz onde em nossas vidas mágicas este recurso está ativo e acessível. Se 

aparecer na posição do Lar e Lareira, por exemplo, então a sabedoria e conhecimento que 

buscamos pode ser encontrado em nossa própria linhagem familiar, terra ou comunidade.  

Esta carta também pode indicar um antepassado que está tentando ensinar ou nos ajudar 

de alguma forma. Tal orientação ou ensino ancestral pode ser bom ou um obstáculo: 

estruturas ancestrais e coletivas muitas vezes não pensam da mesma forma que as pessoas 

modernas, e o Templo Ancestral às vezes pode ser um contato difícil para trabalhar com 

suas metas e objetivos podendo ser muito diferentes das ideias modernas. 

Divinação Mundana: em uma leitura mundana, esta carta pode apontar para habilidades 

tradicionais, costumes e sabedorias antigas e ancestrais familiares mantendo um olho em 

você e tentando ajudar. Também pode representar uma organização muito antiga cuja 

expressão se desvaneceu na mente da maioria das pessoas, mas ainda assim está ativo. 
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Magical Temple / Templo de Magia 

Quando a carta do Templo de Magia aparece, ela nos fala sobre estrutura. A carta do 

Templo de Magia representa o pátio externo, a estrutura externa da magia: treinamento, 

prática ou uma comunidade de magia. 

O Templo de Magia trata de forma e estrutura. São os prédios, os graus, as roupas, as 

ferramentas... a exteriorização completa da magia na vida do magista. Agora isso pode 

ser uma coisa boa ou ruim. Algumas estruturas e formas são boas, pois contém magia, dá 

forma e garante a longo prazo sobrevivência do estilo, conteúdo ou caminho. 

Um verdadeiro templo de magia deve manter um equilíbrio precário entre forma e fluxo, 

entre identidade e anonimato: um Templo de Magia saudável terá tudo o que é necessário 

para que a magia flua e nada que possa limitar, estagnar ou degenerar. 

Como todas as cartas, quando esta carta aparece em uma leitura, deve ser lida no contexto 

da pergunta e sua posição. Em uma boa posição, fala de uma estrutura de magia que está 

permitindo que a magia flua em sua vida. Também pode representar um treinamento de 

magia ou uma comunidade de magia ao seu redor que o ajuda a florescer como um 

magista. 

Se cair em uma posição difícil, pode significar que o magista está se apegando a formas 

desatualizadas e vestimentas desnecessárias: a estrutura está limitando seu 

desenvolvimento e precisa ser abandonada. É fácil ficar preso em uma gaiola bonita ou 

interessante, e a armadilha de um templo glamouroso é realmente grande. 

Se a pergunta for relacionada à magia visionária interior, então também poderia 

representar a estrutura interior do templo de magia, aquela específica para o sistema de 

magia e seus padrões. Onde ela aparece e qual a pergunta feita, irão indicar como esta 

carta deve ser compreendida. 

Divinação Mundana: em uma leitura mundana, esta carta pode representar uma 

organização com habilidades que afetam a pessoa que faz a leitura. Por exemplo, pode 

representar um hospital onde as habilidades são usadas de uma forma especifica, ou uma 

organização governamental que tem um efeito ou influência no leitor. É uma carta de 

estrutura organizada e habilidade, como uma universidade, governo, organização médica 

e assim por diante. 
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River of Dreams / Rio dos Sonhos 

Existem muitos tipos e qualidade de sono, mas para um magista, o reino dos sonhos pode 

ser muito importante. Às vezes sonhos são apenas... bem... sonhos. Outras vezes, o estado 

de sonho se torna um lugar intermediário onde trabalhamos, interagimos ou temos 

vislumbres sobre o que está ao nosso redor e o que está por vir. 

O estado de sonho mágico é representado na carta do Rio dos Sonhos. O próprio Rio dos 

Sonhos é um fluxo interior de energia que percebemos como um rio fluindo do submundo 

– da mesma fonte como o Rio da Morte. Ele carrega consigo memórias antigas, e também 

atua como uma fonte de comunhão energética entre fadas, ancestrais, os recém-mortos, 

os contatos interiores e os humanos. 

Quando sonhamos, nosso controle consciente sobre como interagimos e “vemos” cai nas 

sombras e nossos “eus” mais profundos, instintivos e as verdadeiras reações surgem. 

Porque a barreira irritante da nossa mente consciente está relaxada, os contatos interiores 

às vezes podem se conectar mais facilmente, e nossa capacidade de visão interior 

necessária torna-se mais forte. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, isso pode indicar que você está 

trabalhando magicamente durante o sono, ou que você precisa permitir a seu corpo um 

tempo extra de sono para algum contato necessário, trabalho ou visão profética. 

Também pode indicar a necessidade de um trabalho visionário, ou mesmo de literalmente 

caminhar nos rios do Submundo em seu trabalho. 

Divinação Mundana: esta carta representa o estado de sonhos, sono, meditações e 

expressão criativa profunda. Se aparecer em uma leitura, então, dependendo da questão e 

do contexto, pode indicar a necessidade de passar mais tempo dormindo, ou que você 

deveria manter um diário de sonhos para identificar as mensagens que seu eu mais 

profundo está tentando te dizer. 
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Gate of the Past / Portão do Passado 

Esta carta representa o passado que deixamos para trás. Se aparecer em uma leitura, então 

mostra que algo está agora no passado, ou que algo do passado está afetando o presente 

ou futuro. Esta carta é uma porta ao invés de ser um ser ou pessoa, e nos fala de coisas 

deixadas para trás. 

Se esta carta cair em uma posição difícil, isso pode indicar que podemos estar tentando 

nos apegar ao passado ou que estamos olhando para trás: é um aviso de que precisamos 

seguir em frente e seguir um caminho que avança, não que regrida. 

Também pode, para magistas, indicar a necessidade de trabalhar no Submundo, já que o 

portão também é um indicativo dos portões do Submundo. 

Divinação Mundana: algo está se movendo para o passado, ou algo do passado está 

afetando o presente e o futuro em potencial. Se esta carta aparece em uma posição difícil, 

então pode ser uma pista de que a resolução do problema encontra-se com o passado: ou 

trazendo algo a uma conclusão, ou deixando o passado ir. 
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Home and Hearth / Lar e Lareira 

Esta carta é provavelmente uma das mais simples do deck. Representa o lar, a família e a 

domesticidade. Esta carta nos fala de nossas responsabilidades domésticas, nossa vida 

doméstica, nossa família e nossa “tribo”. Também pode nos alertar sobre ficarmos muito 

confortáveis, sobre relaxar e nunca avançar na busca de aprendizado e serviço. 

Em um nível mais profundo, Lar e Lareira é um estágio de iniciação de magia onde o 

buscador é embalado na segurança confortável da família. Ou sucumbimos ao conforto e 

segurança do Lar e Lareira e não avançamos em nossa busca pelo Divino, ou olhamos 

pela janela para ver o templo além do horizonte – o lembrete sempre presente de que um 

buscador nunca pode realmente se aposentar. Podemos descansar, recuperar e regenerar, 

mas nunca podemos realmente permanecer. O caminho do buscador é sempre chamado, 

e atendendo ao chamado significa deixar o calor e a ternura do lar e avançar sempre. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, pode significar um período de 

descanso e relaxamento, ou pode indicar o grupo, tribo ou comunidade que o magista 

sente ser sua família. 

Divinação Mundana: esta é a carta do lar e da família, e aparecerá quando tal coisa for 

importante em sua vida naquele momento. Também pode, dependendo do layout e da 

disposição, indicar que algo importante está relacionado com sua casa ou família. Pode 

ser literalmente sua casa, família, ou onde você mais se sente em casa. Também pode 

apontar para mais tempo sendo gasto em casa em coisas mundanas, descanso e 

recuperação. 
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Path of Hercules / Caminho de Hércules 

O Caminho de Hércules é o caminho que leva ao futuro de curto prazo: é o caminho a 

seguir. É chamado de Caminho de Hércules, pois também é um caminho de magia, o 

caminho que forja o magista como ele ou ela caminha para o futuro: é uma tarefa hercúlea 

caminhar tal caminho com todas as suas provações e desafios. 

Magicamente, o caminho desaparece na direção mágica do sul, a direção do potencial e 

da formação. Quando esta carta aparece em uma leitura, está falando sobre o caminho a 

seguir. É lido em conjunto com a posição em que está, e pode indicar o melhor caminho 

a seguir para um curso de ação ou decisão; ou pode indicar que um novo caminho 

apareceu para o magista, um caminho que levará a novos ciclos de destino. É uma carta 

cheia de novo potencial e novas oportunidades, e é o caminho que leva à magia do adepto. 

Divinação Mundana: O Caminho de Hércules mostra-se nas leituras mundanas quando 

um novo caminho está se abrindo, ou quando um caminho à frente foi liberado, pronto 

para a pessoa andar por ele. Mostra novos potenciais e, literalmente, o caminho a seguir. 

É uma carta positiva, e pode mostrar a luz no final do túnel para pessoas que têm lutado. 
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Challenge of the Gods / Desafio dos Deuses 

Esta é um pouco como um “coringa” e fala de um caminho de destino sendo manipulado 

diretamente pelas divindades e seres que operam dentro dos padrões humanos de destino. 

Aparece nas leituras quando algo muito maior está acontecendo, algo que muitas vezes 

permanecerá invisível por aqueles envolvidos no padrão de destino. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, pode indicar uma luta para realizações e 

provações que um magista deve passar para crescer. É uma carta positiva, mas difícil: é 

o tipo de situação em que o magista  terá que lidar com trabalhos difíceis ou eventos da 

vida para que aprenda e se torne mais forte. A carta está fortemente envolvida no destino, 

e nas conexões de magia entre os mundos interiores, as divindades e o magista. 

É o tabuleiro de xadrez onde as divindades movem o magista para lugares e situações em 

que tudo o que for necessário pode acontecer. Não importa o quão difícil seja a situação, 

sabendo que é um passo difícil no caminho do destino pode ajudar alguém a seguir em 

frente. O segredo desta carta é que não importa o quão difícil seja a luta, ela está destinada, 

e o magista não vai enfrentá-la sozinho, pois os deuses estão zelando sobre ele. 

Divinação Mundana: Em leituras mundanas, esta carta pode significar que adversidade 

está à frente, mas promete uma boa conclusão. É a luta antes do sucesso, a luz antes do 

amanhecer. É o desafio de vida que te fortalece. Se a carta aparecer em uma leitura de 

saúde, então a pessoa precisa de um olhar atento: algumas lutas valem a pena e outras 

não. Se esta carta aparecer e outras opções parecem piores, então o caminho indicado por 

esta carta será uma luta, mas no final das contas bem-sucedida. 
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Inner Sanctum / Inner Sanctum7 

O Inner Sanctum é o vaso que contém a centelha pura da Divindade. É um lugar sagrado 

– verdadeiramente sagrado – e que medeia o poder da Divindade para a humanidade e o 

mundo em geral. Para nós, isso geralmente se manifesta como um templo, uma igreja e 

assim por diante. Fala de um lugar onde a presença do Divino é forte, onde podemos nos 

banhar na luz e no poder da Divindade, independentemente da religião ou crenças 

específicas relacionadas com o local. Também pode indicar o lugar Divino “dentro” – 

voltando-se para dentro, para a quietude e silêncio. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, fala de um local sagrado, ou da necessidade 

de ir a tal lugar para refúgio ou conexão e comunhão com o Ser Divino. Esta carta pode 

ser particularmente útil para um magista tentando descobrir sobre um local antigo ou área 

de terra. 

Se esta carta aparecer em uma leitura para uma pessoa, em vez de um local, então pode 

indicar a necessidade da pessoa se retirar e meditar em um local sagrado. Esses lugares, 

independente da cultura ou religião à qual estão ligados, pode dar santuário, tempo, força 

e paz para um magista sobrecarregado. Eles também podem ajudar a conectar o magista 

aos aspectos mais profundos e místicos de Magia. 

Também pode indicar a quietude dentro de alguém, ou que a proteção Divina o colocou 

em uma situação mais isolada. É a presença do Divino dentro, o santuário interior onde 

você está protegido, e cercado de sacralidade. 

Divinação Mundana: Se esta carta aparecer em uma leitura, pode indicar uma 

necessidade de se voltar para dentro e ficar quieto, uma necessidade de tirar um tempo e 

descansar, ou um lugar seguro especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Em uma tradução literal do latim, o “interior do santuário ou santuário interior”, o local mais sagrado 
de um templo.  
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 Resources / Recursos 

Esta carta reflete a dinâmica de magia dos recursos pessoais interiores e exteriores. Nossa 

saúde, força vital, riqueza, visão interior, fertilidade e assim por diante, todos são recursos 

limitados dentro de nosso padrão de destino. Todos possuem suas próprias medidas 

individuas de acordo com o que precisam alcançar em sua vida. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, ela diz onde os recursos de uma pessoa estão 

sendo mais usados, para que o magista possa preservar esses recursos com o melhor de 

sua capacidade. 

Se esta carta aparecer em uma posição difícil, como o Portão do Passado ou uma posição 

do submundo, então pode indicar que certos recursos foram usados para um determinado 

ciclo, ou que seus recursos estão trabalhando nas profundezas do submundo por um 

tempo, e agora deve ser tomado. 

Se novos recursos estiverem chegando, esta carta aparecerá em uma posição futura. Pode 

mostrar quando os recursos estão sendo oferecidos para você, ou que os recursos estão 

disponíveis para o que deseja alcançar. Da mesma forma, se a carta for exibida em uma 

posição retida, isso pode significar que esteja sendo avisado para ter cuidado, pois você 

não possui todos os recursos para o que você está tentando alcançar. 

Divinação Mundana: Dependendo da posição da carta, pode indicar que dinheiro, 

comida, energia ou um algum outro tipo de ajuda está disponível para você conseguir 

algo. Se estiver em uma posição retida, então ela está avisando que seus recursos estão 

baixos ou menos disponíveis do que você pensa, e esse cuidado é aconselhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

 

O Reino Físico: 

Seres e Poderes 
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Verdadeiramente foi dito que não há nada de novo sob o sol, pois o conhecimento é 

revelado e submerso novamente, mesmo enquanto uma nação sobe e desce. Aqui está um 

sistema, testado ao longo dos tempos, mas perdido de novo e de novo por ignorância ou 

preconceito, da mesma forma que grandes nações surgiram e caíram e se perderam à 

história sob as areias do deserto e nas profundezas do oceano. 

- Paracelso. 

 

 

 

 

Este breve capítulo descreve alguns dos poderes interiores da terra que podem se 

expressar no reino físico e afetar as pessoas, seja diretamente ou indiretamente. Eles são 

poderes que podem habitar casas e assediar ou ajudar o magista. Eles têm seu próprio 

capítulo, pois estes poderes podem ser fortes e podem ter um efeito bastante marcante 

sobre a vida do magista de uma forma ou de outra. Estes são poderes distintos e seres que 

residem na terra, e você deve acioná-los para ter uma melhor chance de interagir com eles 

com segurança, se você tiver um bom entendimento de sua natureza. 

As cartas também podem indicar humanos que possuem suas qualidades, ou que 

medeiam, intencionalmente ou não, as personalidades desses poderes. Este é 

frequentemente o caso com leituras mundanas, ou leituras onde pessoas com 

personalidades fortes e específicas são envolvidas. 
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Spirit Guide / Guia Espiritual 

Esta carta nos fala sobre um contato interior poderoso e antigo ou ‘Ser espiritual’ que 

trabalha com visionários, xamãs, magistas e místicos. É uma companhia que aparece 

como um cavalo branco que flui para fora da terra, e que acompanha, orienta e protege 

humanos à medida que começam a explorar os mundos interiores, o reino das fadas, e a 

paisagem interna da terra. 

Até que uma pessoa possa fluir livremente por si mesma de um mundo ou reino para 

outro, o cavalo branco atua como um guia, às vezes carregando a pessoa nas costas 

enquanto o magista aprende como acessar e explorar lugares que ele não sabia que 

existiam. 

Quanto mais o seu trabalho tem a ver com a terra e a natureza, mais este companheiro 

aparecerá, até que você tenha aprendido onde as coisas estão e como acessá-las você 

mesmo. 

Muitos mitos, de todo o mundo, falam de um cavalo branco mágico, muitas vezes 

conectado com o sol ou o "outro mundo", que auxilia reis, rainhas, visionários e magistas. 

Esta carta nem sempre representa o ‘Cavalo Branco’: pode simplesmente indicar um 

espírito disposto a trabalhar com você como um contato interior, guia ou guardião, ou 

mesmo quando você está prestes a iniciar uma nova rodada de aprendizagem mágica em 

um reino diferente dos mundos interiores. 

Divinação Mundana: Esta carta, em uma leitura mundana, mostra quando um guia ou 

tutor está ativo na vida de alguém ou em um Lugar. Pode representar um conselho dado 

em sonhos, ou um recém-falecido amigo ou familiar que está de olho em você para ajudá-

lo. Ou pode indicar que um espírito da natureza está cuidando de você. 
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 Goblin Queen / Rainha Goblin 

O poder da Rainha Goblin já existia no mundo antes dos humanos existirem, e ainda 

estará aqui depois que a humanidade se for. Sua imagem representa seres tribais fadas ou 

linhas estabelecidas de seres terrestres em vez de um contato literal. O poder dela é sobre 

a consolidação do território, gerações de controle e total confiança na estabilidade de seu 

poder. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, ela representa uma conexão mágica com linhas 

de fadas ou seres terrestres que estão firmemente estabelecidos dentro da terra. 

É importante entender que quando esta carta aparece, não tem nada a ver com ideias 

caprichosas, românticas ou da Nova Era de fadas. Esta carta fala para nós sobre o poder 

muito real que esses seres pré-humanos possuem, e nos avisa que nós tropeçamos em uma 

antiga base de fadas ou poder terrestre que está bem estabelecida e será vigorosamente 

defendida se necessário. 

A Rainha Goblin é destemida, poderosa e não deixa de brincar com um humano para seu 

próprio divertimento. Este profundo e consciente poder da terra está interessado apenas 

na continuação de seu poder e território. Ameace qualquer um deles e você se encontrará 

contra um inimigo muito além de sua capacidade. Preste homenagem a seu poder e 

ofereça serviço à terra como um magista, e você poderá se encontrar na periferia de uma 

vasta, antiga e protetora família. 

Se a Rainha Goblin aparecer em uma leitura de magia, então indica uma fada poderosa 

ou contato terrestre que está envolvido, afetado por, ou pelo menos ciente da situação que 

está sendo lida. O magista pode então decidir se deseja fazer contato direto com esse 

poder da terra e trabalhar com eles. Se esta carta aparecer em uma leitura agressiva ou 

perigosa, então é muito possível que as ações do magista causaram grande ofensa ou 

perturbação para as linhas de fadas que esta carta representa. Nesse caso, o magista seria 

aconselhado a encontrar uma maneira de fazer as pazes o mais rápido possível. 

Esses seres não são fofos, não são razoáveis, e eles não são inofensivos. Seres terrestres 

e fadas podem devastar a vida, casa, família e trabalho de uma pessoa, caso desejem. Eles 

são mais frequentemente encontrados em áreas com fontes naturais ou afloramentos de 

pedra. Quando a carta da Rainha Goblin aparecer, pense muito cuidadosamente sobre 

suas ações mágicas e que efeito elas poderiam ter na terra ao seu redor. 

Esta carta também pode ocasionalmente representar esse tipo de poder feminino que está 

além dos limites humanos e pode indicar um antigo poder de divindade feminina com as 

mesmas características da Rainha Goblin. Também pode representar tais qualidades em 

uma mulher humana que, muitas vezes sem seu conhecimento, tem um sangue profundo 

e antigo ou conexão espiritual com os seres fadas; uma mulher com profunda reservas de 

poder que ela pode usar. Essas mulheres podem ser selvagens como um resultado desse 

poder até que aprendam a domá-lo e focalizá-lo. 

Divinação Mundana: Uma mulher que é mais poderosa do que ela aparece, que é 

complexa, habilidosa e não deixa de destruir alguém ou algo para proteger o que ela 

considera precioso. Esta carta representa uma mulher que muitas vezes não está em dívida 

com o social ou normas culturais e que muitas vezes confunde ou confronta as pessoas, 
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mas que é sempre fiel às regras da natureza. Ela é uma personificação humana da natureza 

com garras e dentes. 
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Então foi que a Morrigan, filha de Ernmas, veio das habitações de fadas, disfarçada de 

uma velha feia, empenhada em ordenhar uma vaca leiteira parda com três tetas. E por 

esta razão ela veio desta forma, que ela possa ter recebido reparação de Cuchulain. Para 

nenhum a quem Cuchulain sempre curado sem curar a si mesmo. 

Cuchulain, enlouquecido de sede, implorou a ela por um pouco da ordenha. Ela deu-lhe 

uma ordenha em uma das tetas. "Que isso seja uma cura a tempo para mim, velha", disse 

Cuchulain, e um dos olhos da rainha ficou inteiro deste modo. 

Ele implorou pela ordenha de outra teta. Ela ordenhou a segunda teta da vaca e deu a 

ele, que disse: "Que ela seja imediatamente sã ao dar." A cabeça dela era então curada 

de forma que estava inteira. 

Ele implorou um terceiro gole da velha. Ela deu a ele a ordenha da teta. "Uma bênção 

dos deuses e de não-deuses, ó mulher! " E sua perna então ficou inteira. 

Ora, estes eram seus deuses, o povo poderoso: e estes eram seus não-deuses, o povo da 

agricultura. E a rainha foi curada imediatamente. 

- Táin Bó Cúalnge 

(The Cattle Raid of Cooley, de Ulster Cycle) 
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Faerie King / Rei Fada 

O Rei Fada é a contraparte da Rainha Goblin, mas enquanto ela é uma poderosa defensora 

do território, o Rei Fada é mais um trapaceiro. Este é o aspecto masculino da consciência 

das fadas, e esta carta representa o tipo de ser que causará estragos com um assentamento 

humano ou indivíduo não devido a qualquer disputa, mas puramente para seu próprio 

entretenimento.  

Como os seres representados pela Rainha Goblin, os seres das fadas não têm valores ou 

emoções humanas: eles são os espíritos naturais da terra. Eles são os espíritos das 

florestas, dos vales, e as charnecas. Eles podem infundir loucura em um humano, ou 

simplesmente perturbar aquele que tropeçar em suas terras. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, ela pode alertar sobre tal interferência - das 

fadas - na vida humana, ou pode, para um magista, indicar um ser fada que deseja 

trabalhar com o humano. Se este for o caso, então pise com muito cuidado: esses seres 

podem ser muito difíceis se não for trabalhado corretamente. 

Também pode representar as forças da natureza e da terra ao seu redor, quando essas 

forças estão tendo alguma influência sobre você. Se esta carta aparece em uma leitura de 

magia, certifique-se de que você está trabalhando magicamente de uma forma que 

conduza à terra, plantas, árvores e criaturas ao seu redor, e que você não está causando 

inadvertidamente conflito através do seu trabalho. 

Divinação Mundana: Alguém que não é confiável, que pode causar problemas, ou quem 

sofre de instabilidade mental. Também pode indicar um período de mal-estar ou 

desequilíbrio mental ou físico na saúde do sujeito. 
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Blood Ancestor / Ancestral de Sangue 

Ancestral de Sangue é o ancestral primordial e os ombros sobre onde estamos como seres 

humanos. Esta carta nos conecta à raiz de tudo de onde viemos, uma raiz com a qual ainda 

podemos conectar. 

A carta também pode indicar um “adormecido”, um ser humano antigo que escolheu em 

sua morte - geralmente uma matança ritual - abster-se de voltar para o ciclo de vida e 

morte, e para ficar na terra e dormir. Ao ficar na terra, eles sonham com o futuro, e 

comungam com a terra, as criaturas e os humanos. Culturas em todo o mundo têm antigos 

rituais “adormecidos”. Eles fazem parte e parcela do mundo vivo, a raiz ereta de tudo que 

é humano. Esteja ciente, no entanto, que alguns adormecidos posteriores em algumas 

culturas foram forçados a este papel contra sua vontade, como dormentes de sacrifício, e 

essa é uma dinâmica totalmente diferente. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, seja qual for o seu tópico, mostra ao magista 

que um ancestral antigo ainda está dormindo na terra e ativo, ou um ancestral de sangue 

distante está trabalhando na órbita do magista, geralmente para protegê-lo e guiá-lo, 

embora às vezes para interferir. Eles vão falar pela terra, e através dos sonhos e visões do 

magista. 

Não presuma que tal aparência é sempre para o benefício do magista: às vezes, esses 

despertares acontecem quando a terra está em extremo perigo, ou uma grande mudança 

está chegando, ou a linha de habilidades ou linhagem da qual os ancestrais são as raízes 

está em risco. O magista poderia simplesmente ser um peão em um jogo muito maior: 

lembre-se, nem sempre é sobre você! Mas sempre que esta carta aparece, preste muita 

atenção à sua posição na leitura, e esteja ciente de que algo importante está acontecendo. 

Também pode indicar, dependendo de sua posição e da pergunta, que alguma 

característica dinâmica ou física herdada do magista tem suas raízes profundas em sua 

linhagem ancestral ou mágica. O Ancestral de Sangue também está conectado aos "em 

desenvolvimento" que dormem nas cavernas do Duat em textos funerários egípcios. A 

carta representa um ser que mantém uma presença espiritual e / ou energética na terra dos 

vivos enquanto ele descansa no submundo. Esta carta é sobre raízes profundas, padrões 

herdados e os antigos que vieram antes de você. 

Divinação Mundana: Dinâmica, habilidades ou genética herdada. 
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Ghost / Fantasma 

A Fantasma nos fala sobre pessoas que morreram, mas cujos espíritos continuam a vagar 

dentro e fora de nosso mundo. Eles não estão deitados e adormecidos na terra como um 

ancestral, e nem caminharam através da morte para o renascimento. Estas são as pessoas 

que ficaram presas ou esperam por uma variedade de razões, e que continuamente tentam 

se conectar com os vivos. 

Esta carta retrata uma mulher velada e banhada pelo luar. Incapaz de ver claramente, a 

sombra opera cada vez mais no reino da imaginação e emoções. Esta é uma carta de 

ilusões, fantasmas e visão fraturada. 

Quando alguém morre, espera-se que ele tente se conectar com a vida por um curto 

período de tempo, mas em circunstâncias normais seu espírito se move dentro de algumas 

semanas. No entanto, quando alguém está preso ou se recusou a se mover por algum 

motivo, eles continuam a apegar-se ao mundo dos vivos. Quanto mais eles se agarram, 

mais eles começam a perder o sentido de quem eles eram: lentamente se tornam conchas 

de si mesmas. Essas conchas são ótimos vasos para seres parasitas que intervêm e operam 

através do fantasma, evocando reações emocionais em humanos e alimentando-se da 

energia dessas emoções. 

Esta carta também pode aparecer em leituras quando alguém que está morto está tentando 

se juntar ao trabalho do magista, ou se aquecer na energia e no caminho à frente do 

trabalho. Tais situações deveriam ser sempre atendidas, mas abordadas com cuidado e 

equilíbrio: magia hostil não tem lugar aqui, e o magista deve gentilmente, mas de modo 

firme, insistir para que sigam em frente. 

A carta também pode aparecer quando um magista ou sacerdote morto surge em seu 

padrão de vida em um ponto crítico, para proteger e guiar você. É importante trilhar seu 

próprio caminho, mas às vezes ajuda é preciso. Apenas não se torne dependente deles ou 

reconheça eles: faça o seu trabalho e deixe-os fazer o deles. Interagir com eles abre um 

caminho para a energia ir e vir, o que atrai parasitas. 

Esta carta pode significar literalmente um fantasma, mas com frequência fala de ilusões, 

seres ou espíritos disfarçados de algo que não são, ou de não ver alguém como ele 

realmente é. Considerando que a carta da Lua fala de nossas próprias ilusões, a carta do 

fantasma nos fala de seres que não são o que parecem. Considere esta carta como um 

aviso para dar um passo atrás e reavaliar: você está perdendo algo e não está vendo alguém 

ou algum ser pelo que é. 

Divinação Mundana: Alguém não é o que parece, ou alguma pessoa oculta em sua vida 

está afetando você das sombras. Isto também pode significar literalmente uma 

assombração. 
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Parasite / Parasita 

Um parasita é um ser que se alimenta da energia e emoções de outros. Esta ordem de seres 

é muitas vezes problemática para magistas, pois parasitas podem se vestir e fingir ser algo 

que não são para fazer um humano se conectar com eles. 

Os parasitas muitas vezes encorajam uma pessoa a se comportar de maneiras fora do seu 

comportamento habitual. O parasita pode causar um exagero de alguma emoção 

perturbadora ou gerar algo físico, sexual ou impulsos violentos. Esta carta também pode 

aparecer onde houver algum potencial para doenças que são essencialmente parasitárias: 

uma infecção por vermes, um vírus (eles vivem dentro do hospedeiro por toda a vida do 

hospedeiro), ou mesmo qualquer número de insetos parasitas e vermes que podem infestar 

o corpo. 

A carta também pode representar uma pessoa que é parasita por natureza, um vampiro de 

energia. Muitas vezes essas pessoas não estão cientes de que eles drenam energia de 

outras pessoas. Eles vão sair de uma reunião social sentindo-se maravilhosamente bem, 

enquanto todos os outros estão drenados e exaustos. A carta deve ser lida em relação à 

pergunta e sua posição no layout para que seu significado seja entendido. 

Quando esta carta aparece, é um aviso de que algo ou alguém está se alimentando ou 

afetando suas energias, ou um aviso que um ser está encorajando você a fazer algo ou se 

comportar de uma forma que mantém uma fonte de alimento funcionando. Identificando 

a fonte de alimento (ódio, raiva, medo, excitação sexual, ilusões), o magista pode 

trabalhar com sua própria disciplina emocional para matar o parasita de fome. Quando a 

leitura é sobre um prédio ou lugar, pode indicar que o próprio local está parasitado e 

precisa de limpeza. 

Divinação Mundana: Esta carta pode ser um aviso de saúde: algo pode estar esgotando 

você. Ou alguém pode estar usando você para conseguir algo que deseja. Pode indicar 

‘cabides’, pessoas que professam ser seus amigos, mas apenas desejam tirar de você; ou 

pode indicar pessoas ou lugares que o esgotam. Tais situações parasitas não são perigosas, 

mas podem ser exaustivas e consumir muito tempo para lidar com elas. 
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Capítulo VI 

 

O Reino Físico: 

Poderes e Dinâmicas que Fluem Através da 

Humanidade 
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Não estamos separados do espírito, estamos nele. 

- Plotino 

 

 

 

As cartas neste capítulo representam personalidades humanas, poderes humanos como 

premonições e habilidades, e padrões humanos de comportamento. Embora possam 

expressar através de nós, eles podem, às vezes, ter suas fontes nos mundos interiores e na 

dinâmica do destino. As cartas nesta seção podem indicar diretamente uma pessoa ou um 

tipo de pessoa, mas também podem indicar uma qualidade ou dinâmica de um indivíduo 

ou grupo. Eles podem representar coisas que afetam nossas mentes e corpos, bem como 

certas dinâmicas de magia usadas para afetar ou manipular uma pessoa ou grupo. 
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Premonition / Premonição 

Esta carta retrata uma velha figura mágica celta chamada Bean-sídhe (mulher fada), 

também conhecida como Lavadora de vau. Na mitologia irlandesa, a Bean-sídhe aparece 

na manhã de uma batalha e lava as roupas dos homens que estão para morrer. Ela dá para 

quem ela aparece um aviso sobre a desgraça iminente. 

Os magistas treinam em uma variedade de habilidades. Uma é divinação, outra é o uso de 

magia para provocar mudanças. Quando esta carta aparece em uma leitura, avisa sobre 

algum desastre em potencial que pode ser evitado. A posição da carta no layout pode 

indicar a fonte do desastre potencial, e esta informação pode ajudar o magista a evitar o 

problema que se aproxima e evitar o impacto. 

Primeiro, observe a posição desta carta na leitura. Então comece a leitura para identificar 

a causa do problema em potencial, a área da vida onde ele irá atacar, e suas opções para 

evitá-lo. 

Às vezes, esses avisos são sobre a morte literal de alguém. Existem duas razões pelas 

quais um magista seria mostrado a morte de alguém. O primeiro é como um aviso quando 

a morte pode ser evitada e cabe ao magista descobrir como evitar isso. O segundo é 

quando a morte é inevitável e o magista precisa trabalhar ativamente com a pessoa 

destinada a morrer antes, durante ou imediatamente após sua morte. 

Também pode aparecer quando um trabalho de magia é desequilibrado e pode levar a um 

desastre ou doença, ou quando uma situação destrutiva assoma no horizonte que você 

precisa localizar e evitar. Se esta carta aparece em uma leitura de saúde, então está lhe 

dizendo que se você não agir, doença ou fraqueza podem se manifestar. Também pode 

aparecer em leituras de saúde e leituras de magia quando a pessoa está deprimida e tem 

sentimentos de desgraça iminente. Se o resto da leitura (e subsequentes leituras de doze 

meses) parecer bom, então aponta para uma situação puramente emocional que pode 

necessitar de cuidados médicos ou ajuda psicológica. A carta também pode aparecer 

quando uma pessoa está sobrecarregada e precisa cortar, descansar e se regenerar. 

Divinação Mundana: Algo potencialmente desagradável, alguma situação de vida, 

evento ou doença está no horizonte e precisa ser identificado e tratado para evitá-lo. A 

carta também pode indicar uma pessoa que tem a "segunda visão", que pode ver eventos 

futuros em flashes - eventos geralmente desastrosos. Em geral, esta é uma carta de aviso 

que representa uma ameaça que pode ser evitada se você usar seus instintos e bom senso. 
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Glamour / Glamour 

Ser sugado pelo Glamour é um grande problema para os magistas. Esta pode assumir 

muitas formas; o denominador comum é estar sendo seduzido por algo que não é real, 

que não tem conteúdo de poder. O significado básico desta carta é "nem tudo é o que 

parece." Para magistas, esta armadilha pode se manifestar de várias maneiras: a busca por 

graus, o desejo por brinquedos de magia da moda, a isca da auto-importância ou o 

sentimento de que os trajes rituais, status e um altar atravancado com objetos mágicos 

comprados é o que faz um magista. 

Todas essas coisas são obstáculos que o magista deve superar para acessar o real poder. 

Não há nada de errado com nenhuma dessas coisas, contanto que você entenda que 

nenhuma delas é realmente Magia. (E se você gosta delas apenas para o seu próprio bem, 

então isto não afetará sua magia.) Frequentemente, porém, esta carta aparece quando 

alguém ainda está apegado em sua primeira onda de excitação com símbolos de magia 

estranhos, linguagem obscura e sinais secretos e desenvolveu um sentimento de auto-

importância.  

Quando esta carta aparece em uma leitura, ela avisa que você está enganando-se e sendo 

seduzido por algum glamour que irá, em última análise, destruir você se você não o 

reconhecer pelo que é. 

Uma parte importante do desenvolvimento de um magista é “conhecer a ti mesmo”, o 

que inclui não ser encantado/glamourizado e conhecer suas fraquezas, em vez de ceder a 

elas com a cabeça cheia de desculpas. Preste atenção à posição desta carta em uma leitura: 

ela dará uma pista sobre o tipo de glamour que o engana ou seduz. Esta carta também 

pode apontar para mentiras, seja contando mentiras ou mentiras sendo contadas. É uma 

carta de ilusões, de distrações e de não prestar atenção a algo que pode ser extremamente 

importante. 

Divinação Mundana: Quando esta carta aparecer, você está sendo enganado por algo ou 

alguém, ou você está se enganando. Sendo levado por um glamour, você está sendo 

distraído de ver a realidade de alguma situação, ou seu foco está sendo desviado de onde 

precisa estar. 
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Temptation / Tentação 

A magia mostra um espelho de nosso verdadeiro eu, tornando-nos conscientes de nossas 

fraquezas para que possamos resolvê-las. Nós todos temos fraquezas, e parte do processo 

na magia é se tornar ciente delas, analisar por que elas têm tal poder sobre nós, e então 

agir de acordo com estas informações para nos fortalecer. A tentação tem tantas faces 

como a própria humanidade. 

Parte do processo de desenvolvimento de magia é abordar nossos problemas, não por 

meio da terapia, mas sendo verdadeiros com nós mesmos. Isso, por sua vez, nos permite 

criar nossos próprios limites, aqueles que nós sabemos que precisamos, e viver com eles. 

Como acontece com toda magia, isso não é sobre moralidade ou aceitação social, mas 

sobre conhecer nossos pontos fracos. Quando você está mergulhado até as sobrancelhas 

em profunda magia interior, qualquer fraqueza tem o potencial de ser manipulada e usada 

por seres a fim de nos destruir. 

Quando esta carta aparecer em uma leitura, sua posição indicará o tipo de tentação a que 

você está sendo submetido, e as cartas ao redor dela, ou na conclusão da leitura, mostrarão 

o resultado de não a enfrentar. Esta carta avisa sobre algumas fraquezas suas que precisam 

ser trabalhadas. Identifique-as, entenda por que estão lá e como surgiram, e seja honesto 

sobre a melhor maneira de lidar com isso. 

Também pode representar uma fraqueza na saúde que coloca o magista em risco se estiver 

fazendo um trabalho pesado. Se você for claro sobre conhecer suas próprias fraquezas 

inerentes e está apropriadamente preparado para magia poderosa, e esta carta ainda 

aparece em sua leitura, verifique por meio de divinação se representa alguma fraqueza 

física, ou mesmo uma fraqueza nos padrões de magia ou estrutura com a qual você está 

trabalhando. Prevenir vale por dois, e se você sabe que há uma fraqueza em algum lugar 

e identificou, então você está em melhor posição para levá-la em consideração ao fazer 

um trabalho de magia. 

Divinação Mundana: Semelhante aos significados mágicos desta carta, o significado 

mundano destaca uma fraqueza na pessoa ou situação que está sendo lida. Isso pode ser 

emocional, físico, ou uma fraqueza energética, ou mesmo simplesmente tomar uma 

decisão errada. 
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Scapegoat / Bode Expiatório 

O bode expiatório aparece quando alguém ou algo está tentando transferir as 

consequências de uma ação para outra pessoa. Magicamente isso pode ser usado de uma 

forma muito desagradável e poderosa, e pode esta carta aparecer em uma leitura que 

indicaria a evasão de consequências, ou o transplante de um destino destrutivo para outra 

pessoa. O bode expiatório também aparece quando uma pessoa não aprendeu a lição e 

tentou mudar as consequências ou a culpa por um ato desequilibrado em outra pessoa. 

Em um nível mundano, isso pode parecer uma coisa pequena, mas para um magista, o 

bode expiatório pode ter um impacto extremamente poderoso. 

A magia funciona através do equilíbrio e do fluxo harmônico de poder. Quando o magista 

interrompe inadvertidamente este fluxo, as consequências - sejam maiores ou menores - 

servem para ensinar o magista. Não se trata de aprender lições morais, mas de aprender a 

dinâmica simples de causa e efeito. 

Esta carta pode aparecer em leituras quando o magista está evitando conscientemente os 

resultados de suas ações, ou está inconscientemente tentando transferir uma consequência 

para outra pessoa. Também pode indicar um bode expiatório mágico, e avisar que uma 

pessoa está carregando um fardo que não é dela. 

Esta carta também pode representar o compartilhamento de carga, sua energia sendo 

assumida por outra pessoa, lugar ou evento. Talvez o magista é um empata natural e suas 

energias estão sustentando uma criança, parceiro, irmão, etc. Este tipo de 

compartilhamento natural de carga diminuirá uma vez que não há mais necessidade disso. 

Quando um magista está envolvido em projetos mágicos de longo prazo ou com 

consequências de longo alcance, sua energia também pode ser captada e usada pelo 

padrão de magia. (Na verdade, seu trabalho mágico sempre flui através de você, e isso 

pode afetar você sempre que dispara.) Isso se manifesta como uma perda temporária de 

energia enquanto o padrão está ativo. 

Se você sentir essa perda de energia e esta carta aparecer, então seria aconselhável 

verificar por meio de divinação para ver se sua energia está apoiando seu trabalho ou seus 

entes queridos, ou apoiando algum evento mundial. Nestes casos, a perda temporária de 

energia se resolverá em seu próprio tempo. 

Divinação Mundana: Ser o bode expiatório em uma situação, ou carregar fardo ou culpa. 

Também pode mostrar o carregamento positivo de fardos para aliviar o sofrimento dos 

outros. O contexto indicará se esta carta deve ser interpretada positivamente ou 

negativamente. 
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Disease / Doença 

Este é um poder natural, consciente e destrutivo que flui através do reino físico e 

literalmente traz doenças. Doença aparece quando há algum desequilíbrio que pode 

desencadear degeneração e destruição. Todos nós ficamos doentes e geralmente 

melhoramos com o tempo e ajuda. Mas a carta da doença também pode alertar sobre 

desequilíbrios mais profundos, como em uma linha genética, uma pessoa ou um estilo de 

vida. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, pode simplesmente significar que o magista 

ficará doente. Se o resto da leitura progredir bem, então, qualquer doença será superada 

em seu próprio tempo, e pode ser de pouca consequência a longo prazo. No entanto, se 

esta carta aparecer em uma posição poderosa e é seguida por cartas problemáticas ou 

destrutivas, então pode indicar que o magista precisa reavaliar como ele trabalha ou vive 

sua vida, e também garantir que receba cuidados médicos. 

Isso nos diz que algo, em algum lugar, está fora de equilíbrio para o indivíduo, o que o 

coloca em risco de doença. O desequilíbrio poderia estar em qualquer lugar: trabalho de 

magia muito intenso, viver em um lugar desequilibrado, ou comer alimentos errados. Se 

esta carta aparecer, pense cuidadosamente sobre os vários aspectos da sua vida e veja se 

algo pode ser ajustado para apoiar a sua saúde, em vez de ameaçá-la.  

Esta carta também pode indicar uma “doença mágica”. Geralmente é uma doença difícil 

que não é fatal, mas que pode ser problemática e requer estratégias cuidadosas de longo 

prazo para manter o corpo e a energia. A 'doença mágica' é conhecida há milhares de 

anos. Muitas vezes, é um longo período de testes na vida de um magista, que o força e 

ainda o limita para transformá-lo em algo muito especial: sua energia para a saúde é 

diminuída para liberá-la como um recurso para o desenvolvimento de magia extremo. 

Magistas que sofrem da doença mágica devem aprender a se autolimitar, a cuidar de seu 

corpo e energia interior, e retirar-se em reclusão tanto que possível. Por meio dessa 

autolimitação, eles aprenderão a lidar com o déficit em sua energia para a saúde e 

administrar adequadamente sua energia de magia mais abundante. É tudo sobre aprender 

a manter um bom equilíbrio. 

Divinação Mundana: Quando esta carta aparece, ela pode indicar um período de doença, 

ou avisar que uma doença está chegando. Frequentemente indica doenças menores de 

curta duração e avisa para que cuide de si mesmo e deixe seu corpo se curar. 
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Magical Attack / Ataque de Magia 

Esta carta pode indicar um ataque de magia dirigido a uma pessoa, lugar, coisa ou grupo. 

Também pode indicar hostilidade de espíritos da natureza, divindades ou energias hostis. 

Quando esta carta aparece em relação a um ataque de magia real, o magista está de alguma 

forma envolvido nele, ou está como destino do ataque. Esta carta adverte particularmente 

sobre a loucura de cair na armadilha de montar qualquer tipo de contra-ataque ao original: 

isso abriria - e manteria aberta - uma linha de energia que pode então fluir para frente e 

para trás. Essa conexão manterá hostilidades indo energicamente e atrairão parasitas com 

um vasto interesse em manter a "guerra" em andamento. Esta carta aparece com 

frequência em uma leitura junto com a carta do Parasita, pois os dois são companheiros 

bem próximos. 

Se esta carta aparecer, então é um aviso para o magista cessar alguma ação hostil, pois 

ele está se metendo em um emaranhado energético, ou uma indicação de que ele ou o 

sujeito da leitura estão sob ataque. 

A melhor ação que um magista pode realizar quando está sob ataque é desligar-se 

emocionalmente da situação, limpar a magia, jogar fora e ignorar de onde veio a magia. 

Isso irá desencadear uma dinâmica de magia mais profunda do Rebolo e da Reveladora: 

o magista fica forte e aprenderá muito constantemente removendo o que foi jogado nele, 

e o atacante lentamente se desfaz à medida que derramam toda a sua energia em ataques 

malsucedidos. 

Quando esta carta aparecer em uma leitura, observe atentamente sua posição (de onde 

vem o ataque), quais cartas estão ao redor dela e o que o futuro reserva. Veja o resultado 

em uma segunda leitura para ver o que aconteceria se você empregasse a simples, 

prolongada, mas eficaz estratégia de apenas remover a magia cada vez que é jogada em 

você. 

Todos nós queremos justiça, mas ao buscar a justiça humana podemos perturbar certos 

equilíbrios mais profundos dos quais não temos consciência. Simplesmente tirando a 

magia a cada vez, o magista atacado permanece “fino e elegante”; e não pode haver 

punição maior para um arrogante magista atacante, do que perceberem que eles são 

ineficazes e essencialmente sem poder real. 

Se esta carta, em vez disso, representa violência hostil de espíritos da natureza, ancestrais, 

divindades e assim por diante, então seria sensato usar divinação para descobrir o que 

você fez para acionar tal resposta e tomar medidas para remediar ou evitá-la. Em tais 

circunstâncias, não há proteção em magia para trabalhar com força suficiente para superar 

essa hostilidade diretamente: seja mais sábio para descobrir o que está causando o 

problema, e cuide do próprio problema. A carta pode aparecer quando você estiver em 

"desacordo" com o seu entorno, ou simplesmente que existe uma energia hostil que se 

desenvolve a partir da terra. 

Se a carta aparecer em uma leitura de saúde, isso pode indicar uma 'luta' acontecendo em 

seu corpo entre seu sistema imunológico e um invasor, ou seu sistema imunológico e seu 

próprio corpo. Isto indica inflamação, uma resposta imune que traz dor e sofrimento, ou 
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seu corpo / energia / espírito tentando lutar contra algo. Use divinação para identificar 

ainda mais a causa e tomar a ação apropriada: medicamentos, etc. 

Divinação Mundana: Hostilidades, discussões acaloradas e ataques que podem ser 

físicos, emocionais ou energéticos. Use layouts de sim / não  (Árvore da Vida é uma boa, 

apresentada no capítulo de layouts) para identificar os detalhes de como o ataque afetará 

você e qual o melhor curso de ação a tomar. 
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Na Sexta-feira Santa, aquele evento aconteceu em Caithness onde um homem cujo nome 

era Daurrud saiu. 

Ele viu doze pessoas cavalgando juntas para um caramanchão, e lá estavam todos 

perdidos de vista. 

Ele foi até aquele caramanchão e olhou através de uma fenda na janela que estava nele, 

e viu que havia mulheres dentro, e elas montavam um tear. 

As cabeças dos homens eram os pesos, mas as entranhas dos homens eram a urdidura e 

trama, uma espada era a lançadeira, e os carretéis eram flechas. Elas cantavam essas 

músicas, e ele aprendeu de cor: 

“Veja! a urdidura está esticada 

Para a queda dos guerreiros, 

Lo! A trama do tear está molhada de sangue; 

Agora lute contra o pressentimento, 

Dedos ágeis de amigos de Neath, 

Nossa trama cinza cera 

Com alarmes de guerra, 

Nossa urdidura vermelho-sangue, 

Nossa trama cadavérica. Esta trama é tecida 

Com entranhas de homens, 

Esta dobra é pesada 

Com cabeças de mortos, 

Lanças manchadas de sangue 

Para fusos que usamos, 

Nosso tear de ferro, 

E flechas nossos carretéis; 

Com espadas para nossas naves 

Trabalhamos nessa trama de guerra; 

Então, tecemos nós, irmãs estranhas, 

Nossa trama vencedora de guerra. ” 

- raðarljoð (The Battle Song of the Valkyries) 

(Extraído do Icelandic Njal’s Saga) 
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Giver of Gifts / Doadora de Presentes 

Esta é uma carta menor que indica dar e receber presentes. Os presentes podem vir de 

outros humanos, seres ou divindades ao redor do magista. A carta pode indicar que o 

melhor curso de ação seria dar um presente, ou que o magista deveria cuidar de um ser, 

divindade ou pessoa, garantindo que eles tenham o que precisam. 

O aspecto mais profundo desta carta é garantir que as necessidades, não desejos, sejam 

atendidas para que todos possam seguir em frente. Como uma carta menor, muitas vezes 

é lida em relação à pergunta e as outras cartas que caem em torno dela. É uma carta de 

pesos e contrapesos, de garantia que as escalas de energia e substância estão equilibradas. 

A aparência desta carta indica que você receberá o que você tem necessidade. Se você 

não estiver precisando, pode estar dizendo para você ajudar alguém. 

Divinação Mundana: Dar ou receber o que é necessário. Podem ser recursos como 

comida ou dinheiro, propriedade ou um presente que faz diferença na sua vida. Em uma 

leitura de saúde, também pode representar o medicamento necessário: receber o que você 

precisa para ficar melhor. 
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Bailiff / Meirinho 

Esta carta é o oposto da Doadora de Presentes: Meirinho pega o que é devido, o que 

precisa ser feito. Quando esta carta aparecer em uma leitura pode significar perda, ter que 

pagar taxas ou ter algo roubado. Normalmente indica alguma perda que restaura 

equilíbrio, por mais cara ou dolorosa que essa perda possa ser. 

Também pode indicar um padrão de destino que foi tirado de você, uma vez que não serve 

mais a um propósito. Em algumas leituras de magia, pode indicar o anjo da morte - aquele 

que se envolve quando a duração do destino de uma pessoa, lugar ou evento acabou. 

Também pode aparecer em leituras de saúde quando alguém está doente e não está 

recebendo o tratamento adequado, ou a doença está ameaçando descer por um caminho 

ruim: o anjo da morte começa a contornar o destino da pessoa. 

Se esta carta aparecer em uma leitura de saúde ou vida e a pessoa está doente, e a carta é 

colocada com a carta da Morte ou Ponte da Morte, então é um aviso para reavaliar o 

tratamento. Se a mudança de direção do tratamento está correta, então esta carta deve 

desaparecer inteiramente das leituras ou mover-se para uma posição mais saudável, onde 

o Meirinho tira a doença, não a pessoa. 

Divinação Mundana: Pagando taxas, pagando multas, perda necessária ou inevitável. 
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Wise Teacher / Sábia Professora 

Esta carta indica que alguém está entrando na vida do magista e que será um sábio e 

honrado professor, ajudante e amigo. Muitas vezes, sábios professores aparecem em 

nossas vidas de formas incomuns e quando menos esperamos por eles. Eles não são 

professores óbvios; frequentemente aparecem como uma boa pessoa disposta a ajudá-lo. 

Mas através de sua ajuda, eles ensinam uma grande lição sobre você. 

Professoras sábias muitas vezes passam pela vida de um magista despercebidas, trazendo 

mudanças sutis, mas importantes. As vozes dos deuses às vezes falam através deles, e se 

prestarmos atenção a eles então podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre os 

mais profundos aspectos da magia. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, isso indica que alguém perto do assunto da 

leitura é um guia ou professor em potencial e está trabalhando nos interesses do magista. 

Também pode indicar uma professora em geral. Existem ocasiões, dependendo da 

pergunta da leitura, onde esta carta pode indicar velhice ou maturação em idade avançada, 

especialmente se você estiver olhando para uma vida longa. 

Também pode representar a sua própria sabedoria adquirida com experiência. A 

verdadeira sabedoria vem das dificuldades de aprendizagem, e através desse aprendizado, 

você ganha experiência e, portanto, sabedoria. 

Divinação Mundana: Uma professora mais velha, ou sabedoria que vem com idade. 

Também pode indicar um ancião em uma família ou grupo. 
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Fellowship / Companheirismo 

Esta carta indica comunhão e pode se relacionar a algum grupo que o magista está 

envolvido. Representa um grupo colaborativo de pessoas afins. Às vezes não temos 

conhecimento da comunhão em volta de nós; às vezes é um grupo espalhado por todo o 

globo, mas mantido conectado através do fluxo de magia. 

Quando esta carta aparece, pode indicar que o magista está trabalhando com, ou em breve 

se conectará com, uma irmandade de magistas ou pessoas com as mesmas ideias. 

Seu significado mais profundo em uma leitura de magia é que, embora o leitor possa se 

sentir sozinho, ele não está: ele está se tornando parte de uma comunhão mais ampla de 

magistas ou pessoas mágicas. Conforme o tempo passa, a distância diminui entre os 

companheiros, e os laços entre eles se apertam. Esta carta sinaliza o nascimento de uma 

família de magia, laços de amizade e poderes de companheirismo. 

Também pode indicar uma comunhão interior, um grupo de contatos ou espíritos que 

estão guiando você, protegendo você, e trabalhando com você. Quando esta carta aparece 

em uma leitura de magia, preste atenção especial a ela e esteja ciente das maneiras como 

os contatos interiores estão tentando se comunicar com você. Esteja ciente deles ao seu 

redor e respeite sua disposição de protegê-lo e orientá-lo. 

Esta carta também pode representar um grupo de pessoas trabalhando coletivamente 

contra seus melhores interesses e, na pior das hipóteses, montando um ataque contra você. 

Isso pode ser indicado quando esta carta aparece, mal colocada, em uma leitura que avisa 

que você pode estar em perigo ou envolvido em algum tipo de conflito. 

Divinação Mundana: Quando esta carta aparece em uma leitura, pode indicar amigos e 

familiares que estão quietos apoiando você ou cuidando de você. Mostra amizades, 

companheiros, família e um grupo de pessoas afins com os seus melhores interesses de 

coração. Se esta carta estiver mal colocada, ela pode indicar um grupo de pessoas se 

reunindo para prejudicar ou interferir você de alguma forma. Leia essa carta no contexto. 
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Communication / Comunicação 

Esta carta indica a escrita, a transcrição do conhecimento e a manutenção de registros. 

Quando esta carta aparece em uma leitura indica a necessidade de escrever, estudar e 

trabalhar com a comunicação escrita. Pode ser escrita de magia ou pode indicar a 

importância de escrever seu conhecimento e experiência para garantir sua sobrevivência 

futura. 

Também pode representar alguém que trabalha como "escriba". No geral, porém, indica 

a palavra escrita e sua importância na magia. 

Ocasionalmente, representa a comunicação de contatos interiores. Pode aparecer com a 

carta Oráculo quando houver grande necessidade para você estar ciente de tal tentativa de 

comunicação e para que possa agir adequadamente. 

Divinação Mundana: Cartas, telefonemas, comunicação de importância, aprender, 

escrever, estudar. Se esta carta aparecer em uma leitura mundana, então pode anunciar 

uma importante comunicação que precisa de toda a sua atenção - geralmente uma que 

seja sutil e facilmente esquecida. O surgimento desta carta diz a você para prestar atenção 

a comunicações ao seu redor, ou que alguma forma de comunicação ao seu redor é de 

maior importância do que parece ser. 
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Seclusion / Isolamento 

O isolamento é uma carta direta com uma simples, mas importante mensagem: você 

precisa se retirar. Qualquer que seja o assunto da leitura, esta carta nos diz que alguém ou 

algo precisa se retirar, esperar, tirar um tempo e descansar. Mostra a necessidade de 

esperar e aquietar. Pode indicar um período de abstinência necessário para curar e 

recuperar algo, ou a necessidade de ficar longe da agitação da vida cotidiana. 

Às vezes, um magista deve sair dos compromissos da vida cotidiana, como reuniões 

sociais, viagens para cidades ocupadas e assim por diante. Às vezes, certas energias 

prejudiciais podem varrer uma área: o magista deve ficar em casa, longe de todos, e 

manter-se discreto até a energia disruptiva retroceder. 

Divinação Mundana: A necessidade de reclusão, cura, retirada e introspecção. 
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Capítulo VII 

 

O Reino Físico: 

As Ferramentas Elementares de Magia 
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Homens desprovidos do poder de percepção espiritual são incapazes de reconhecer 

algo que não pode ser visto externamente. 

- Paracelso. 

 

 

Este breve capítulo apresenta as quatro ferramentas de magia e seus elementos e 

demonstra como essas ferramentas podem falar conosco através da divinação. As cartas 

nos ensinam sobre os poderes e dinâmicas das ferramentas e seus respectivos elementos. 

Quando elas aparecem nas leituras, podem indicar literalmente o uso ou ação, ou podem 

representar seu fluxo de energia associado na vida do magista. Às vezes, o poder das 

ferramentas flui naturalmente ao nosso redor, e às vezes seus elementos associados e 

contatos podem se tornar peças importantes em nossa vida e destino. 
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Limiter: Air, East / Limitador: Ar, Leste 

O surgimento da espada, o Limitador, em uma leitura de magia pode ser bom ou ruim. 

Não tem qualidade moral ou emocional inerente: é simplesmente uma expressão de um 

elemento de magia puro. É uma lâmina; é também uma respiração e uma declaração. É o 

poder mágico do ar. 

O Limitador é a espada mágica que limita o poder, desacelerando-o para que o poder 

possa ser trabalhado por um humano. O Limitador é uma oitava inferior do Rebolo, um 

dos anjos da manifestação criativa. Está conectado com a direção mágica do leste, o poder 

da expressão mágica e o elemento ar. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, é sobre guardar, limitar ou limites. 

Pode indicar a necessidade de trabalhar com a espada mágica para conter algum poder, 

para segurar algo de volta, ou para limitar algo. 

Se a questão de magia é sobre direções e elementos, então esta carta representaria os 

poderes do leste, do ar e da expressão. Se a leitura for sobre um ataque de magia, isso 

pode indicar que alguém está usando poderes ou declarações hostis de limitação contra o 

magista para limitá-lo. 

Também pode representar alguma dinâmica limitante ativa na situação, algo sendo 

limitado por necessidade ou por meio de ações. Em uma leitura de saúde, mostra algo 

sendo limitado: aqui pode representar algo tão simples como a pessoa não dormir ou 

comer o suficiente. Mas onde quer que a carta caia, ela traz o poder de limitação com ela, 

e pode ser um indicador claro de que algo não está fluindo. 

Divinação Mundana: Limitação, supressão, retenção, retardando algo. Talvez limitação 

natural em reação a algo, como um membro sendo limitado por causa de uma lesão ou 

doença, ou um caminho de vida sendo limitado. Isso pode estar acontecendo para o 

próprio bem da pessoa, ou pode estar impedindo-a desnecessariamente: a carta deve ser 

lida no contexto da pergunta e do layout. 
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Staff of the Gods: Fire, South / Cajado dos Deuses: Fogo, Sul 

O cajado ou vara mágica é uma ferramenta passiva mantida pelo magista para se conectar 

com o poder do fogo, potencial, o sul, e o futuro. É chamado de Cajado dos Deuses porque 

seu poder nunca deve ser exercido ativamente pelo magista: seu poder é para os deuses 

sozinhos. 

Nós, humanos, temos uma compreensão muito limitada do que está à nossa frente no 

futuro. Mesmo com o poder da profecia, há muito que não podemos compreender. Muitas 

vezes não conseguimos enxergar todo o cenário. Para um magista inexperiente, 

empunhando o cajado dos deuses ativamente, pode causar mais problemas do que vale a 

pena. Mais tarde, como um adepto, o magista aprende a trabalhar com o cajado. Mesmo 

assim, não é usado como ferramenta; em vez disso, o magista desenvolve um 

relacionamento com o espírito de companhia que trabalha por meio do cajado ou da vara. 

Juntos, eles trabalham como uma equipe, e o adepto aprende sobre o poder da serpente 

que flui através do bastão, que funciona como um guardião e um abridor de caminhos. 

O surgimento desta carta em uma leitura de magia fala sobre o fogo criativo do potencial 

futuro, e que os deuses estão ativamente trabalhando com o magista para abrir o caminho 

a seguir para um potencial futuro. Esta carta pede que você confie nos deuses. Diz, “O 

futuro está se formando: você faz a sua parte e nós faremos a nossa”. 

Ele também pode representar o elemento puro do fogo e, portanto, pode alertar sobre o 

uso de magia de fogo que pode prejudicar o magista ou o sujeito da leitura. O poder 

representado por esta carta é volátil. Deve ser respeitado e pode funcionar a favor ou 

contra o magista. Se esta carta estiver mal colocada em uma leitura, então pode ser 

avisando que muito poder de fogo está fluindo para uma situação, e você deve reequilibrar 

seu trabalho ou tomar medidas para reequilibrar o 'fogo' na situação. 

Onde aparece na leitura irá dizer-lhe onde está o poder que representa e é mais ativo, ou 

quão longe está atuando no futuro. Se cai em uma posição do submundo, então mostra 

que o poder está sendo retirado da vida ou situação sobre a qual está sendo lido. 

Divinação Mundana: Muito poder de fogo fluindo para uma situação. O destino foi 

fortemente desencadeado. Há necessidade de tomar uma postura firme, mas calma. Poder, 

ação, uma abertura para o caminho futuro à frente. 
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Regenerator: Water, West / Regenerador: Água, Oeste 

O Regenerador é o recipiente mágico que carrega regeneração - seu poder natural - e o 

dispensa onde é preciso. O surgimento desta carta indica renovação, crescimento, 

regeneração e renascimento. Também pode indicar o elemento da água e o ato mágico de 

dispensar; ou pode indicar a necessidade de trabalhar magicamente com água ou com o 

vaso mágico, seja para o corpo ou para a terra. Sua direção mágica é oeste, e seu poder é, 

em última análise, de conclusão. 

O aparecimento desta carta pode anunciar o fim de um longo período de doença, fraqueza, 

estresse excessivo ou fardo. Promete uma mudança em tal ciclo, e um tempo por vir que 

trará energia, vitalidade, e regeneração para uma situação ou pessoa. 

Divinação Mundana: Saúde, energia, renovação e regeneração são as palavras-chaves a 

serem aplicadas a uma pessoa, lugar ou situação. Marca o fim da luta e o começo de 

crescimento, a primavera no final de um longo inverno. É o caldeirão mágico de 

regeneração que dá vida, saúde e felicidade. 
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Foundation: Earth, North / Fundação: Terra, Norte 

A fundação é o poder terrestre sobre o qual nos apoiamos, o poder que nos enraíza na 

vida e na terra. Como base, ela nos sustenta, nos dá força e permite-nos recorrer a 

conhecimentos e sabedoria ancestrais. As raízes da Fundação são profundas no submundo 

e no passado. É essa base que nos impulsiona para o futuro. 

O surgimento da Fundação em uma leitura de magia significa magia da terra, espíritos da 

terra ou trabalho de magia com rocha / pedra. Ela pode atuar como um escudo, como um 

recipiente (pedras, especialmente as grandes, são boas para colocar seres quando você sai 

de outros lugares para colocá-los), ou como um tutor. 

Dependendo de onde esta carta cai e qual é a pergunta, esta carta pode indicar a 

necessidade de estar ciente da magia da terra ou dos espíritos da terra, ou a necessidade 

de usar rocha / pedra como uma ferramenta mágica, recipiente, âncora ou guardião. 

Também pode indicar que a magia em questão deve ser enraizada e ancorada em uma 

fundação para ser estável. 

Também pode indicar que algo tem raízes profundas no passado que lhe permite 

sobreviver no futuro. Pode mostrar a fundação de um novo sistema, uma nova cultura, 

um novo caminho de vida, tudo que tenha surgido do passado. Pode ser a raiz de algo, a 

âncora, os pais e até mesmo uma pedra fundamental literal colocada para alguma 

construção mágica ou física: a rocha sobre a qual o templo está construído. 

Divinação Mundana: O início de um projeto de longo prazo, literalmente a 'fundação' 

de algo. Os alicerces de um edifício, a origem de uma tribo, a raiz de uma montanha, um 

remendo de terra que é um ponto focal para algo. Em uma leitura pessoal ou de saúde, 

pode mostrar de onde vem a força de uma pessoa ou situação, ou que alguém está se 

movendo para uma fase mais estável na vida deles. Suas palavras-chave são: âncora, 

estabilidade, fonte, raízes e assentamento. 
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Capítulo VIII 

 

O Reino Físico: 

As Cartas da Humanidade 
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Eu entendo que a palavra 'oculto' significa escondido, mas certamente isso não é para 

ser o estado final de todas estas informações, escondidas para sempre. Eu não vejo por 

que há qualquer necessidade de obscurecer ainda mais as coisas que são realmente 

lúcidas e brilhantes. 

- Alan Moore 

 

 

 

 

 

As Cartas da Humanidade examinam ampla e profundamente vários personagens 

arquetípicos que podem se cruzar com um magista. O gênero de uma carta neste grupo 

reflete o sexo biológico do qual sua personalidade ou qualidade geralmente - mas não 

exclusivamente - emerge: há fluidez aqui. 

Estas cartas também podem indicar tipos de magistas, bem como refletir onde você está 

em seu próprio caminho mágico e místico. Todos esses arquétipos são inerentes a todos 

nós: descobrindo como e quando eles surgem podem estimular o autodesenvolvimento, 

autorreflexão e evolução pessoal. 
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Hierophant / Hierofante 

O Hierofante é a ponte na humanidade entre os mundos exteriores e interiores. Os 

hierofantes podem ser masculinos ou femininos e não são necessariamente religiosos, 

mas são sempre místicos e mágicos. 

Frequentemente pensamos em um Hierofante como o chefe de uma ordem de magia. Esta 

é uma suposição incorreta. O papel de um Hierofante é construir uma ponte entre os 

mistérios interiores e guiar os outros enquanto eles buscam uma compreensão mais 

profunda dos poderes da Divindade e dos mundos interiores. Tal ato não pode ser definido 

por uma religião, um caminho mágico, ou uma cultura: o trabalho de um Hierofante 

transcende todas as fronteiras e estruturas erguidas pela humanidade. 

A carta do Hierofante indica que tal pessoa ou dinâmica de poder está se aproximando do 

indivíduo ou situação sobre a qual a leitura está sendo feita. Também pode indicar que 

um contato interior humano de considerável poder e aprendizado está prestes a instigar 

um período de ensinamento na vida e trabalho de magia sobre o assunto. 

Esta carta também pode indicar que o magista em breve passará por um período de grande 

desenvolvimento em sua magia e compreensão espiritual. 

Um magista que percorre o caminho em direção ao poder do Hierofante deixa para trás 

todas as estruturas confortáveis, seguras e confiáveis. Tal magista não pode mais 

depender da estabilidade de uma loja ou grupo de magia, ou a segurança de uma religião: 

todas essas estruturas são limitadas em sua compreensão dos Mistérios Interiores e o 

Hierofante deve se afastar de tais confortos. 

Portanto, o surgimento desta carta pode indicar mudança de confortáveis e conhecidas 

expressões de espiritualidade. A vida de um Hierofante deixa de ser a vida de um 

indivíduo e, em vez disso, torna-se um farol dos Mistérios, uma vida de serviço e trabalho 

árduo na constante evolução mágica e espiritual das pessoas. É uma carta de 

responsabilidade, serviço, ensino e defesa dos Mistérios. 

Divinação Mundana: Um líder religioso, um professor sênior ou professor. 
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Union / União 

Esta arquetípica carta de tarot mostra a união entre duas pessoas. Isso pode ser uma união 

de corpos, mentes, almas ou todos os itens. Esta carta nos fala de relacionamentos e como 

nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Pode indicar um relacionamento ou uma 

parceria de magia. Onde a carta se posiciona nos dirá como essa união afetará a vida ou 

a situação do sujeito. 

Também pode indicar um acordo entre duas pessoas para trabalhar para um objetivo 

mútuo, ou um período de cooperação mágica entre duas pessoas que trabalham em 

conjunto. Também pode indicar onde dois poderes estão trabalhando juntos em união para 

trazer algo para fruição. 

Divinação Mundana: Parceria, união, casamento, contratos, acordos. 
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Child / Criança 

A criança é uma carta simples que geralmente indica uma criança literal. Como todas as 

crianças, é cheio de potencial, mas ainda não formou sua personalidade por completo. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, mostra uma criança entrando na 

órbita do magista. Onde a carta cai diz qual o papel que a criança desempenhará no 

contexto da leitura. Isto também pode indicar um adulto que ainda não tem vida ou 

experiência na magia: alguém que é como uma criança. 

A criança também pode ser lida como se sentindo jovem, tendo um novo contrato de vida, 

tendo energia juvenil, ou começando algo novo que irá crescer e amadurecer se nutrido 

adequadamente. 

Divinação Mundana: Uma criança, uma energia juvenil, um novo projeto. 
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Elder / Anciã 

Esta carta indica que uma pessoa idosa ou alguém com a sabedoria e compreensão de 

uma pessoa mais velha - algumas almas são almas velhas - está influenciando a situação. 

Como acontece com todos as cartas de pessoas, deve ser lida em relação em que se 

encaixa no layout e as cartas que a cercam. 

Muitas vezes pensamos que sabemos melhor do que os mais velhos - e isso pode ser 

verdadeiro em muitos aspectos. Mas não há substituto para a experiência, e a sabedoria 

tem muitas faces. Esta carta pode aparecer quando você está se envolvendo com sua 

própria sabedoria e conhecimento profundos, ou quando há alguém por perto com essas 

qualidades. 

Em leituras de saúde, pode indicar o processo de envelhecimento, sintomas de uma 

doença semelhantes ao envelhecimento ou relacionados à idade, ou de alguém sentindo-

se velho e cansado. A carta tem a ver com a sabedoria adquirida com longa experiência e 

os fardos da idade. Apenas quando sua mente começa a amadurecer profundamente, seu 

corpo começa a enfraquecer e se desgastar. Em leituras de destino, esta carta pode indicar 

uma longa vida à frente até uma idade avançada, bem como as responsabilidades que 

podem vir com a idade. 

Divinação Mundana: Uma anciã ou pessoa idosa; o desgaste e lágrima da idade. 
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Idiot / Idiota 

Esta carta representa total estupidez e vazio. 

A lua brilha sobre um aprendiz de magista que é apoiado apenas por seus livros, e quem 

está ignorando o aviso do gato que desesperadamente tenta salvá-lo. Um fogo queima em 

torno deles, despercebido e ignorado. 

Quando esta carta aparece em uma leitura, ela alerta para alguma estupidez que pode levar 

ao desastre. Pode indicar que você está fazendo algo estúpido ou planejando fazê-lo, ou 

que alguma ação irá ter um resultado estúpido. Está dizendo para você não ser um idiota! 

Pode também representar a resposta "não", bem como "zero", "nada" e 'vazio.' 

Divinação Mundana: O Louco, tolice, vazio, nada. Algo não é mais necessário ou tem 

qualquer consequência. Sua leitura é desnecessária ou a própria pergunta é tola. Esta não 

é uma carta frívola: o idiota avisa que você está caminhando por um caminho de tolice 

que pode levar a processos destrutivos ou resultados difíceis. 
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Poderes Masculinos e Qualidades 
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Nota: As cinco cartas a seguir referem-se geralmente a poderes mágicos masculinos e 

qualidades. Mas o gênero nunca é tão simples como pensamos, e todos nós temos poderes 

masculinos e femininos dentro de nós, portanto, permita alguma fluidez em sua divinação. 
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Occultist / Ocultista 

O ocultista indica um ou uma magista cujo trabalho tem a ver com controle e 

manipulação, e que muitas vezes carece de ética e raciocínio maduro. Esta carta pode ser 

boa ou ruim em uma leitura, dependendo de como essa pessoa está aplicando essa 

dinâmica. Este estágio da vida de um magista nos fala sobre a vertiginosa sensação de 

poder que trabalhar com uma dinâmica controladora pode dar a um magista. Mas pode 

ser um falso poder se não for abordado corretamente, e pode limitar severamente o 

horizonte mágico de qualquer pessoa que trilhe esse caminho. 

Quando esta carta aparece, pode indicar que o magista em questão está atualmente neste 

estágio inicial de seu desenvolvimento. Como as coisas vão se desdobrar podem ser vistas 

nas posições de layout que falam do futuro. Também pode indicar, dependendo do layout, 

uma luta com um magista deste nível. 

O ocultista muitas vezes representa magistas mais jovens ou imaturos, aqueles que ainda 

não foram submetidos ao amolar de Magia. Eles tendem a ser mais teoria do que prática, 

e exercem sua magia para manipular. 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar alguém que é manipulador, que detém 

alguma autoridade, mas não é particularmente sábio ou maduro. Também pode 

representar manipulação, jogos de poder, comportamento passivo-agressivo, ou 

simplesmente um desejo de tentar controlar uma situação. Pode ser um aviso para 

observar seu comportamento com atenção, ou observar cuidadosamente alguém em sua 

vida que poderia estar manipulando situações nos bastidores. Nem sempre é uma carta 

'ruim'; pode simplesmente representar alguém tentando se orientar no mundo que ainda 

não aprendeu a ter maturidade. Também pode representar burocracia, burocracia sem 

sentido que precisa ser tratada, ou pessoas tentando jogar jogos de poder com você. Não 

se deixe enganar por essas pessoas: seja firme, honesto e dê a eles a chance de mostrar o 

lado melhor de sua personalidade. 
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The Leader / O Líder 

Conforme o magista aprende a seguir em frente e render-se à sua necessidade para o 

controle, um poder diferente e mais maduro chega até ele. O líder é um homem com uma 

base sólida em magia que aprendeu a exercer essa magia para o benefício da terra e do 

povo. O líder monta o Cavalo Branco, o espírito que carrega os humanos entre os mundos, 

e ele tem o Limitador preso ao quadril. 

Diante dele está a Montanha: os desafios da superação do dogma, pensamento fixo e 

religião e magia excessivamente estruturadas. Todas essas barreiras à Divindade criam o 

que percebemos na visão interior como uma montanha. 

Embora o líder seja um adepto magista altamente qualificado, ele ainda cavalga o Cavalo 

Branco em vez de caminhar pelos Reinos Interiores sozinho. O líder entende que se ele 

deve servir em ambos os mundos exterior e interior, ele deve estar firmemente enraizado 

em ambos. Esta carta significa limitar voluntariamente seus próprios recursos mágicos 

energéticos (Potes de Recursos) para que os recursos mais práticos de energia ainda 

estejam disponíveis para ele. 

Embora ele pareça ricamente vestido, isso não indica grande riqueza ou gostos pródigos; 

nos fala sobre seu equilíbrio cuidadoso de seus potes energéticos. A autolimitação de seu 

poder de magia permite que ele também exerça o poder material: ambos são mantidos em 

equilíbrio e controlados pelo Limitador. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, ela nos fala de um adepto, homem 

ou mulher, trabalhando com esse equilíbrio de poder e serviço, que opera em todos os 

mundos igualmente. Com tal status vem grandes fardos e responsabilidades: é o líder que 

carrega o maior fardo, e o Limitador está constantemente pronto para atacá-lo para baixo 

se ele abusar de seus dons, seu poder ou seu povo. Esta carta indica um líder ou alguém, 

homem ou mulher, que carrega este tipo de responsabilidade. 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar uma figura de autoridade na vida do 

leitor, alguém com algum poder sobre o leitor, ou alguém que pode oferecer verdadeira 

orientação, ajuda e recursos, se necessário. A pessoa pode ser homem ou mulher e 

também pode representar uma qualidade dentro do leitor que ele precisa expressar com 

sabedoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
 

The Man of Nature / O Homem da Natureza 

O Homem da Natureza é um período mágico, um pouco como o Ocultista, que muitos 

magistas passam e com os quais aprendem. O homem da natureza está perto de tudo o 

que é selvagem e rejeita as estruturas da civilização, ao invés de focar sua magia na 

manutenção da terra, os animais e os espíritos da terra. 

Durante esta fase, o magista aprende sobre os complexos equilíbrios da natureza em 

termos reais. A natureza não é fofa, caprichosa, ou romântica: é um ato de equilíbrio 

severo que não se importa com o que há em seu coração. É sobre predador e presa, e as 

forças criativas e destrutivas dos elementos. E não tem tempo para pensamento positivo: 

a natureza exige compreensão e respeito. 

É muito importante para um magista conectar-se totalmente com e entender o mundo 

natural ao seu redor, como uma das funções de Adepto é supervisionar "o Jardim" e 

aprender como operar em conjunto com a natureza, em vez de entrar em conflito com ela. 

Esta também dará ao magista uma compreensão mais profunda da dinâmica do mundo 

interior e de como nós, humanos, operamos no planeta. 

O estágio de conexão com a natureza é vital no treinamento de magia, e é uma parte 

importante da compreensão da dinâmica do poder. Mas pode também se tornar uma 

armadilha romântica. A mídia nos alimentou com muitas histórias de 'Merlin' e xamãs 

que vivem em harmonia com os animais: essas são fantasias distorcidas pelas quais os 

moradores da cidade são frequentemente atraídos em um esforço para se reconectar com 

uma parte importante de si mesmos. Como todas boas histórias, estas têm elementos da 

verdade, mas essa verdade é afogada em sentimento e ignorância. 

O lado degenerado do Homem da Natureza é o fracasso em enfrentar a dura realidade da 

natureza. Em vez disso, o magista perde-se em um mundo de fantasia criado a partir de 

fragmentos de verdades vestidas com uma pele de desejo. Assim como o Ocultista opera 

de um lugar de controle, então o Homem da Natureza funciona a partir de um lugar sem 

controle e sem foco e, em vez disso, entrega-se ao selvagem, comportamento impulsivo 

que pode rapidamente cair na loucura. 

Esta carta deve ser lida no contexto de sua posição no layout e a pergunta em questão. 

Pode indicar um período saudável de aprender com a natureza e uma conexão mágica 

com a terra, ou pode indicar uma adesão tola a um "caminho selvagem" que mantém certa 

ilusão. 

Esta carta também pode aparecer em leituras quando a terra natural e espíritos animais 

estão tentando se conectar com o magista, ou estão à sua volta. Pode ser o prenúncio de 

um momento de profunda conexão interior com os espíritos da terra, mas também é um 

aviso para não se perder nessa conexão. 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar um homem próximo com a natureza 

ou trabalhando na terra ou com animais. Também pode aparecer quando o leitor precisa 

se conectar melhor com a natureza e entendê-la melhor. É a carta que representa a nossa 

profunda conexão com a terra e os animais ao nosso redor, e nos lembra que fazemos 

parte de tudo isso e não devemos esquecê-lo. 
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Merlin chamou seus companheiros para fora da batalha e ordenou que enterrassem os 

irmãos em uma capela ricamente colorida; e ele lamentou os homens e não parava de 

derramar lamenta, e ele espalhou poeira em seu cabelo e alugou suas vestes, e prostrado 

no chão enrolado ora aqui e agora ali. Peredur se esforçou para consolá-lo e assim 

fizeram os nobres e príncipes, mas ele não seria confortado nem tolerado com suas 

palavras suplicantes. Ele já havia lamentado por três dias inteiros e recusado comida, 

tão grande era a dor que o consumia. 

Então, quando ele encheu o ar com tantos e assim grandes reclamações, uma nova fúria 

se apoderou dele e ele partiu secretamente, e fugiu para a floresta não querendo ser visto 

enquanto ele fugia. Ele entrou na floresta e se alegrou por estar escondido sob os freixos; 

ele se maravilhou com as feras alimentando-se da grama das clareiras; agora ele 

perseguiu eles e novamente ele voou além deles; ele viveu nas raízes de gramíneas e na 

grama, no fruto das árvores e nas amoras do matagal. Ele se tornou um homem silvestre 

como se devotado à floresta. Para um verão inteiro depois disso, escondido como um 

animal selvagem, ele permaneceu enterrado na floresta, não encontrado por ninguém e 

esquecido de si mesmo e de sua parentela. Mas quando o inverno veio e levou embora 

toda a grama e as frutas das árvores e ele não tinha nada para viver, ele derramou o 

lamento seguinte com uma voz miserável. 

- Geoffrey of Monmouth, Vita Merlini. 
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The Mystic / O místico  

O Místico é um magista que passou através do estágio do Ocultista e do Homem da 

Natureza, e permaneceu em um limiar para fazer uma escolha informada. Em vez de 

assumir o manto do líder, o adepto místico, em vez disso, escolhe derramar todos os seus 

recursos energéticos em uma exploração mística solitária. 

O místico é frequentemente retirado da sociedade, trabalha profundamente nos mundos 

interiores, e carrega cargas energéticas conectadas a eventos que mudam o mundo, onde 

os padrões criativos do mundo interior estão começando a se manifestar no mundo 

exterior. O místico aproxima-se cada vez mais da união pessoal com o Divino, e seu 

trabalho de magia facilita isso. 

Esta carta pode indicar um momento de introspecção, meditação e trabalho interior 

profundo que ampliará a compreensão do magista sobre os mundos, o poder e a própria 

Divindade. Este pode ser um momento solitário para um magista, pois ele começará a 

perceber que muito poucas pessoas em torno dele compartilham seu nível de 

compreensão. Nem pode a sua sabedoria realmente ser ensinada ou compartilhada: as 

pessoas têm que descobrir por eles mesmos. 

Esta carta também pode representar um homem ou mulher profundamente pensativo, 

psíquico, introvertido e magicamente empático. 

Divinação Mundana: Uma pessoa atenciosa que está um pouco ligada ao lado 

introvertido. Eles são melhores quando deixados sozinhos para continuar com sua vida, e 

muitas vezes estão procurando algo em suas vidas. Pode aparecer quando há uma 

necessidade de se retirar e pesquisar profundamente, introspectar, afastar-se do barulho 

da vida diária e procurar o que é significativo. 
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Male Warrior / O Guerreiro 

A imagem do Guerreiro mostra a sede de sangue que pode acontecer na batalha. Da 

perspectiva de um magista isso indica que este poder destrutivo masculino dominou 

completamente alguém, que poderia ser homem ou mulher, e que não vai parar seu 

reinado de destruição até que tenham realizado tudo o que eles se propuseram a fazer. 

Este poder não tem nenhuma razão por trás disso, então não pode ser raciocinado: é um 

instinto cru e assassino que irá destruir tudo em seu caminho. 

O surgimento desta carta é um aviso: ou o magista está em perigo de ser destruído por tal 

pessoa, ou existe o potencial para que essa qualidade aumente no magista masculino e 

consuma ele. É um aviso para moderar alguns sentimentos crus de raiva, alguns desejos 

de vingança, ou algum desejo de matar magicamente. 

A sede de sangue, um fenômeno bem conhecido em batalha, também pode liberar na 

magia, e o magista irá destruir tudo em seu caminho se ele não o mantiver sob controle. 

Esse potencial de poder na humanidade é normal; é o que fazemos com ele que pode 

transformá-lo em algo anormal. 

Esta carta também pode dizer ao magista que algo está chegando e isso pode deixá-lo 

furioso, mas ele deve, no entanto, manter seus sentimentos em xeque: há outra maneira 

de lidar com o problema que não será tão destrutivo para todos - incluindo ele próprio. 

Esta carta também pode representar um fogo destruidor, que poderia ser qualquer coisa, 

desde um incêndio literal em uma casa a uma febre poderosa que poderia matar. Pode ser 

uma inflamação que destrói, um poder de destruição ardente, ou uma guerra que poderia 

destruir tudo em seu caminho. A carta deve ser lida no contexto da pergunta. Se a questão 

é sobre saúde, então indica uma infecção violenta ou inflamação. Se a pergunta for sobre 

marés de energia interna, então ela avisa sobre conflito, caos e destruição. Os poderes da 

destrutividade dependem do alcance da leitura: se você estiver lendo sobre eventos 

mundiais, então esta carta pode ser devastadora. Se você está lendo sobre uma ação ritual, 

então avisa que um poder que passou através disso pode virar sua vida, saúde e magia de 

cabeça para baixo. 

Divinação Mundana: Uma doença inflamada, uma discussão acalorada, um motim, 

raiva destrutiva prestes a ser liberada. 
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Poderes Femininos e Qualidades 
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Nota: As cinco cartas a seguir referem-se geralmente a poderes e qualidades de magia 

feminina. Mas como na seção anterior e pelos mesmos motivos, você deve permitir 

alguma fluidez em sua divinação. 
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The Oracle / A Oráculo 

A Oráculo é uma ocultista mulher que é magista, muitas vezes com boa habilidade 

psíquica. Muitas mulheres encontram seu caminho para a magia por meio de sua própria 

habilidade psíquica natural, geralmente através da experimentação com tarot ou outras 

formas de divinação. Também pode representar um homem com fortes qualidades 

intuitivas femininas, que pode recorrer a suas habilidades psíquicas profundas. 

As mulheres (e homens) que a Oráculo representa são as que estudam ou trabalham com 

magia e o ocultismo e que confiam muito em sua intuição. Esta carta geralmente 

representa mulheres magistas mais jovens nos primeiros dias de suas vidas mágicas. 

Também pode indicar uma magista que confia demais em seus instintos naturais 

habilidades psíquicas, em detrimento do aprendizado da arte da própria magia. 

A oráculo também pode aparecer como um poder interior, como um contato interior 

levando o magista a olhar para algo em divinação. Quando os espíritos e poderes 

interiores precisam avisá-lo de algo ou dizer algo por meio de divinação, a Oráculo pode 

aparecer nas leituras. Seu surgimento diz: "você não está bem olhando na direção certa; 

você precisa fazer perguntas diferentes.” Se aparecer regularmente nas leituras, isso 

indica que um contato está tentando se conectar com você e falar com você, mas ambos 

ainda não encontraram a maneira certa de se comunicar. A Oráculo sempre quer dizer 

algo que você precisa saber. 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar uma pessoa psíquica na leitura. 

Também pode representar uma mensagem que a pessoa precisa ouvir. 
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Priestess Magician / Sacerdotisa Magista 

A Sacerdotisa Magista é uma ocultista mulher que é adepta de suas habilidades, mas as 

expressa através de uma abordagem principalmente masculina em um sistema de magia. 

Adeptas do sexo feminino frequentemente são apanhadas na mentalidade de controle 

"masculina" que é tão prevalente na magia ocidental, ou então se torna forçada em um 

papel de "Mulher Escarlate" ao invés de simplesmente serem elas mesmas como magistas. 

Ambos são erros clássicos. 

Esta carta pode indicar uma mulher adepta ou iniciada que está em perigo de ser rotulada 

em um papel mágico específico ou uma mentalidade que acabaria atrapalhando seu 

crescimento mágico. Em alguns dos sistemas e grupos de magia, uma vez que as mulheres 

atingem um certo estágio de poder mágico, elas se encontram limitadas devido a esses 

antiquados sistemas terem sido originalmente concebidos por e para homens. Esses 

sistemas não eram frequentemente desenvolvidos deliberadamente para manter as 

mulheres por baixo; foi assim que a magia se desenvolveu no Ocidente. Então, esta carta 

pode ser um aviso para uma magista se manter fiel a seu próprio poder. 

Esta carta também pode representar uma magista que é uma líder natural, mas ainda não 

deu um passo mais profundo no lugar do Hierofante. Uma vez que ela abandona sua 

necessidade de controle, o caminho para o Hierofante se abre e ela pode assumir o novo 

papel. Claro, esta carta pode aparecer para homens ou mulheres, como acontece com 

todas as cartas humanas: temos todos esses elementos dentro de nós, e eles podem vir à 

superfície se decidirmos deixá-los. 

Se você é do sexo masculino e esta carta aparece para você, é claro que representa você 

e não uma mulher, então analise profundamente como você está abordando sua magia e 

certifique-se de que todos os elementos de sua personalidade têm uma expressão 

equilibrada em sua vida e trabalho. 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar uma mulher forte e poderosa, ou um 

homem com qualidades femininas poderosas, ou pode representar esse aspecto de você 

mesmo. Se aparecer na sua leitura, então pode ser um aviso para garantir que tal 

personalidade não está saindo do controle, ou pode indicar que há uma necessidade dessa 

qualidade em seu caminho de vida ou ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

Female Warrior / Guerreira 

A Guerreira é um poder complexo que às vezes pode ser difícil de entender dependendo 

de sua programação cultural. Muitas vezes pensamos que a escuridão e a destruição são 

ruins, mas elas são necessárias para a vida existir e fazer parte do equilíbrio da natureza. 

A Guerreira é a luz que brilha intensamente na escuridão: ela é o poder de destruição 

regenerativa, bem como o poder do guerreiro que enfrenta a degeneração, e a sacerdotisa 

quem guarda o submundo. 

Seu poder é extraído da escuridão profunda e sua mente é sem emoção, cortante e focada. 

Quando esta carta aparece, fala de uma poderosa sacerdotisa ou magista que detém o 

poder do Limitador e que vai onde a maioria dos outros temeria pisar. 

O poder do Limitador, sua espada, mantém sua sede de sangue em observação, e isso   é 

bom: sem isso, seu poder pode realmente ser assustador. 

Esta carta representa uma magista com esta qualidade guerreira. Ela está no seu melhor 

ao proteger e defender, e em seu pior quando lançada para atacar. Ela medeia o poder de 

deusas destruidoras, e sua magia trará equilíbrio onde há desequilíbrio - mas geralmente 

tem um preço alto. Quando ela aparece em uma leitura, indica essa qualidade feminina 

na órbita da situação, ou que uma magista está prestes a passar pelo estágio da guerreira 

magista. Também pode representar um momento de luta, onde as qualidades da guerreira, 

independente do gênero do leitor, são necessárias. Ela aparece quando o magista precisa 

lutar defensivamente dentro de seus limites, em oposição a lutar por conquista. Ela ajuda 

a defender, ela luta contra a injustiça e ela destrói o caos. 

Divinação Mundana: Esta carta aparece quando é necessário lutar, seja contra uma 

doença ou uma injustiça, ou para defender aqueles que estão indefesos. Quando ela 

aparecer em uma leitura, preste muita atenção para onde ela aparece: ela pode representar 

alguém na situação, um poder de deusa se aproximando para ajudá-lo, ou um aspecto de 

você mesmo que precisa sair e lutar. 
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Healer / Curandeira 

A curandeira é uma magista natural e curadora que traz as profundezas do mar, um poder 

antigo, em seu entorno. Seu elemento natural é a água, e independentemente da magia em 

que ela está envolvida, suas verdadeiras habilidades residem na cura e regeneração. 

A curandeira é feliz e depressiva, forte e, ainda assim, carente: a natureza de seu poder é 

a água e, como a água, ela flui através de qualquer fenda disponível. Ela está no seu 

melhor quando seu poder e habilidades têm permissão para encontrar seu próprio 

caminho; ainda assim, esses poderes são vulneráveis a ser represado inadvertidamente. 

Como os oceanos, suas profundezas são vastas, e ainda assim sua superfície pode estar 

calma e quieta. Tal mulher não floresceria sob sistemas mais restritos de magia, mas sem 

restrições, ela pode nutrir tudo ao seu redor. 

Para o magista, quando esta carta aparece em uma leitura, pode também representar os 

poderes da deusa que surgem do mar, uma deusa das águas. Ela é a deusa dos mares e 

rios, uma forma de Yemanja que é uma mãe para todos. Ela pode aparecer em leituras e 

também representar uma pessoa ou um poder, uma influência ou um estado emocional. 

Ela pode aparecer quando a cura é desencadeada, e deixando a carta ao lado de sua cama 

quando você estiver doente irá atrair o poder dela para você. 

Divinação Mundana: Esta carta aparece quando uma pessoa começou ou está prestes a 

entrar em um processo de cura. Ela traz proteção, cura, amor, regeneração e uma 

compreensão mais profunda de quais caminhos emocionais são melhores para trilhar. 
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Shamaness / Xamã 

A Xamã é uma magista natural, a bruxa que cuida da terra, a mulher que escuta as árvores 

e os pássaros, que tece sua magia por meio do instinto. Suas habilidades estão nos ventos, 

nos rios, nas criaturas e a vasta gama de seres terrestres e das fadas. 

Ela muitas vezes não está conectada a tipos mais formais de magia, mas detém os restos 

da magia popular e das fadas da própria terra. Ela pode trazer equilíbrio para sistemas de 

magia que se tornaram também restritos ou perderam sua conexão com o mundo ao redor 

deles; ainda assim, seu compromisso total com tal sistema poderia restringir ela demais. 

Esta carta também pode representar esses aspectos da magia natural em uma magista, 

quando ela coloca seu foco na magia natural da terra. 

Esta carta lembra as magistas para não perder o contato com os poderes de magia mais 

antigos que percorrem a terra, e que seus poderes podem ser extraídos da terra diretamente 

sob seus pés. 

A Xamã também é uma mística: ela ouve as declarações da Divindade nos ventos, e é 

através da natureza e da magia que ela encontra seu caminho profundamente nos mundos 

interiores. Frequentemente, esta carta pode representar uma magista mais velha que 

integrou a natureza em seu mundo de magia, que está confortável em seu poder, e que é 

uma boa professora. Essa pessoa é muitas vezes esquecida, pois não aparenta ser poderosa 

na maioria das vezes, mas sua força está oculta. Quando esta carta aparece, uma mulher 

desta qualidade está envolvida na situação ou está dentro da órbita da situação. Também 

pode indicar que alguma mulher está chegando a este estágio de seu desenvolvimento de 

magia. 

Divinação Mundana: Esta carta pode representar uma mulher que é uma força da 

natureza, devida a ninguém, e que está em contato com seus arredores. Também pode 

representar o espírito da natureza feminina selvagem presa no corpo de um homem, ou 

um homem com ambos poderes – masculinos e femininos - profundamente enraizados e 

integrados dentro dele. A Xamã é a mulher selvagem que não pode facilmente ser 

compreendida, que vive de acordo com as regras da natureza, em vez daqueles de 

qualquer cultura específica. 
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Capítulo IX 

 

O Reino da Morte e o Submundo 
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Enquanto eu pensava que estava aprendendo a viver, eu tenho aprendido a como morrer. 

- Leonardo da Vinci 

 

 

O Reino da Morte e o Submundo alcança profundamente a terra, as rasas do submundo e 

o reino dos Rios e Pontes da Morte. Além dessas áreas rasas estão os aspectos mais 

profundos do submundo, que, embora interessantes, não servem para propósito 

divinatório. 

As cartas neste reino representam as áreas onde muitos magistas operam enquanto 

trabalham no submundo. Eles também oferecem dicas para os adeptos que desejam se 

aprofundar no Mistérios dos Mortos Justificados, divindades antigas e essas provações 

que são frequentemente retratadas em antigos textos funerários. 

Em divinação, este reino é visto em termos de morte e finais, contatos de terra mais 

profundos do passado antigo, e a função última do submundo: a destruição daquilo que 

já não tem um propósito no mundo dos vivos, que deve ser armazenado. As cartas deste 

reino devem ser lidas tanto em relação ao trabalho do magista que está acontecendo, e 

também no contexto da pergunta em questão. Este reino é frequentemente ignorado em 

divinação, mas é ignorado por nossa conta e risco: se não entendermos de onde surgem 

as raízes de nossa magia e vida, então nossa magia e vida não estão ancoradas na terra 

antiga e poderosa e nos poderes que estão abaixo de nós. 
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Underworld Forest / Floresta do Submundo 

O vasto submundo compreende os remanescentes interiores de nossa paisagem pré-

histórica. É também o reino que liga os reinos ancestrais e das fadas ao Deserto Interior, 

e ao Reino da Morte. Esta carta representa aquele aspecto do submundo que é um ponto 

de junção entre o passado, os mortos, os mundos dos sonhos, e o lugar onde os antigos 

poderes da natureza e ancestrais se encontram. Além da Floresta do Submundo e seus rios 

fica o mais profundo submundo, conhecido pelos antigos egípcios como Duat, onde o 

magista vivo empreende as provações das Horas e Portões: as provações de passar pelo 

submundo e emergir com o sol do amanhecer. 

As águas que correm ao redor dessas árvores antigas são a fonte do Rio da Morte e do 

Rio dos Sonhos. É um lugar onde os espíritos dos mortos, os ancestrais, os seres fadas, e 

as antigas consciências das florestas primitivas fluem juntas. Como tal, é um lugar no 

submundo onde os humanos, ancestrais, e os seres terrestres podem se unir para trabalhar 

em um serviço maior para os mundos ao nosso redor. 

A Floresta do Submundo é o equivalente da natureza a Biblioteca Interior. Toda a 

sabedoria e conhecimento da floresta, criaturas, seres fadas / terrestres, plantas e água 

estão colocadas neste vasto e antigo lugar. Quando você precisa aprender sobre qualquer 

uma dessas coisas, aqui é onde você vai. Em troca de seu aprendizado, é aconselhável 

oferecer serviço a este lugar, ajudando as coisas a se estabelecerem conforme elas passam 

para este lugar de hibernação. 

Quando esta carta aparece, ela diz a você que qualquer processo de magia no qual você 

está envolvido tem raízes profundas e invisíveis no passado e na terra. Quando esta carta 

aparece, ela oferece a você a chance de trabalhar em profundidade em visão com este 

lugar, para se conectar profundamente com os espíritos e seres que fluem através dele 

para que você possa aprender, crescer, e ajudar. Também pode indicar o desaparecimento 

do mundo da superfície de alguma magia ou poder que está começando a afundar na terra 

em preparação para dormir. 

O surgimento desta carta pode indicar algo que está passando ao passado, indo para o 

armazenamento ou hibernação e desaparecendo do mundo da superfície. Este não é um 

estado permanente, mas uma "estação" através da qual o poder e os seres podem passar 

lentamente enquanto descem para o submundo. Para magistas em particular, esta carta 

pode indicar a necessidade de eles entrarem em visão neste lugar do submundo para 

trabalhar, ou ir mais fundo no submundo para trabalhar nessa parte do submundo que é 

sobre a evolução da alma: as Horas e Portões, a Provação do Submundo do adepto. 

Divinação Mundana: Se esta carta aparecer em uma leitura, então pode indicar alguma 

influência prejudicial à saúde em uma situação. Pode indicar agendas ocultas do passado 

ou desequilíbrios antigos ressurgindo, e em leituras de saúde pode indicar que o corpo 

está tentando processar algo que está desequilibrado ou mesmo doloroso. Pode indicar 

infecção, agendas ocultas, doença mental ou questões não resolvidas desempenhando um 

papel oculto na situação atual. Isto tem que ser lido no contexto da questão e da situação, 

pois os significados são muitos e variados. 
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Por quarenta dias e quarenta noites                                                                                                                                     

Ele atravessou o sangue vermelho até o joelho,                                                                                                       

E ele viu nem sol nem lua,                                                                                                                                                 

Mas ouviu o barulho do mar.                                                                                                                                      

Eles cavalgaram e mais adiante                                                                                                             

Até que chegaram a um jardim verde:                                                                                        

"Acalme-se, acalme-se, senhora, livre                                                                                                        

Um pouco dessa fruta, deixe-me puxar para você. "                                                                                         

"Oh não, oh não, verdadeiro Thomas," ela disse para mim,                                                                

“Esse fruto não deve ser tocado por ti:                                                                                                   

Por todas as pragas que estão no inferno                                                                                            

Luz sobre os frutos deste país.                                                                                                           

Mas eu tenho um pão aqui no meu colo                                                                                              

Da mesma forma uma garrafa de vinho,                                                                                               

E agora, embora sigamos adiante,                                                                                          

Vamos descansar um pouco e você pode jantar. "                                                                       

Quando ele tinha comido e bebido até se fartar,                                                                            

“Deite sua cabeça no meu joelho,”                                                                                                        

A senhora disse: "Antes de subirmos naquela árvore,                                                                  

E eu vou mostrar a vocês três fadas.                                                                                         

Não vejam sua estrada estreita                                                                                                    

Tão espesso cercado de espinhos e sarças?                                                                                           

Esse é o caminho da justiça,                                                                                                            

Depois disso, apenas algumas perguntas.                                                                                                

E não vejais aquela estrada larga,                                                                                                 

Isso está na sua Lillie Leven?                                                                                                         

Esse é o caminho da maldade,                                                                                                  

Alguns a chamam de estrada para o céu.                                                                                                     

E não vejais aquela bela estrada,                                                                                                      

Que fala sobre o Fernie brae?                                                                                                            

Esse é o caminho para a feira Elfland,                                                                                            

Onde você e eu pensamos que a noite deve começar.                                                                         

Mas Thomas, você deve segurar sua língua,                                                                                

O que quer que você possa ouvir ou ver,                                                                                              

Para gin, uma palavra que você deve falar,                                                                                         

Você nunca vai voltar para o seu país. ”                                                                                          

Ele conseguiu um casaco de tecido uniforme                                                                                   

E um par de sapatos de veludo verde,                                                                                             

E até que sete anos se passassem,                                                                                           

O verdadeiro Thomas na terra nunca foi visto. 

- Thomas the Rhymer, The Thomas and the Queen of Elfland. Tradução livre. 
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Bridge of Death / Ponte da Morte 

Esta carta fala de um lugar e poder no Reino interior da Morte. A própria Ponte da Morte 

é um ser angelical que percebemos em visão como uma estrutura. Isso nos ajuda a cruzar 

o limiar de um mundo para outro, seja no Reino da Morte / Renascimento, os mundos 

interiores, ou para as profundezas da Divindade. 

Este poder é guardado por dois seres angelicais. Eles garantem que ninguém coloque os 

pés na ponte despreparado, e que quem o fizer, faça este passo os levar onde deveriam ir. 

Esta ponte atravessa o Rio da Morte, e além dela está o Deserto Interior e a entrada para 

o Reino da Morte e Submundo. Antes de avançarmos para cruzá-lo, somos guiados por 

estes seres angelicais para fazer uma pausa e refletir. Somos encorajados a refletir sobre 

nossas vidas, para olhar para nossas ações em plena luz da verdade, e estar disposto a 

aprender com nossas ações. 

Os mortos cruzam esta ponte. Às vezes, os magistas vivos também podem, 

principalmente aqueles que desejam trabalhar no Reino da Morte do Submundo. É a ponte 

que leva ao reino descrito no Livro Egípcio dos Portões. 

Quando esta carta aparece em uma leitura de magia, pode ter uma variedade de 

significados possíveis. O primeiro é literal e indica, dependendo de sua posição, que o 

leitor como magista está trabalhando no limiar da morte em serviço. Isso pode significar 

acompanhando alguém durante o processo de morte, ou sendo uma presença na ponte 

durante uma época de desastre, quando há muitos mortos. Em vez de planejar esse 

trabalho, o magista muitas vezes se encontra colocado para dormir ou em meditação 

profunda apenas para se descobrir trabalhando à beira da morte. 

A outra coisa que esta carta pode indicar é uma dinâmica geral, mais abstrata: um tempo 

para reflexão profunda, exame interior e auto-verdade. O magista ou sujeito da leitura 

chegou a algum limite, e uma retirada é impossível. Eles devem, portanto, pensar com 

muito cuidado sobre como seguir em frente. Indica uma necessidade para reavaliar suas 

atitudes e ações, e expiar os erros do passado, ações estúpidas e comportamento imaturo. 

O surgimento desta carta também indica que o magista chegou a um limiar em seu mundo 

mágico, e ele têm a opção de entrar em um território desconhecido e profundo. Primeiro 

ele deve ter certeza de que ele está totalmente ciente de quem e o que ele é - daí a 

necessidade de auto-exame. Uma vez que esta consciência for alcançada, então é hora de 

descer do penhasco para o território mágico não pisado. Essa etapa é uma preparação 

inicial para cruzar o Abismo. 

Esta carta também pode indicar que o assunto da leitura está chegando ao fim de algo 

importante em suas vidas, que eles estão prestes a dar um passo que os levará a um 

poderoso e desconhecido território. Também pode indicar que uma pessoa doente ou 

idosa está se preparando para a morte. 

Divinação Mundana: Além das descrições acima, esta carta também pode significar que 

um curso de ação, se continuado, trará o fim permanente de algo. Isto é um limite que 

pode ser retirado se o caminho a seguir for destrutivo; ou pode anunciar o fim de uma 

situação ruim. Frequentemente indica o caminho a seguir para tal fim, dependendo de 

onde cai em uma leitura, e dá ao leitor a escolha de continuar com algum curso de ação 

ou retirar-se. 
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Vagando pela construção eu me encontro gravitando para a porta principal, passando 

pelas belas obras de arte nas paredes do corredor - representações e padrões que parecem 

fazer parte de mim e contar a minha história. Que estranho que eles estejam tão 

familiarizados comigo, tão parecidos comigo, e tão de mim. 

Algo se estabeleceu dentro de mim e posso sentir o fim do túnel. Eu realmente agradeço 

aos céus por Aaron, por dar uma chance de encontrar ajuda, de encontrar um santuário da 

batalha que se enfurece dentro e ao meu redor. Eu sei que terei que me recompor em 

algum ponto e deixar este santuário maravilhoso, mas é como se ele tivesse se tornado 

meu lar, minha vida e toda a minha realidade: quanto pode mudar no curso de alguns dias.  

Abro a porta para saudar o sol da tarde e sentir seu vento quente em meu rosto. Mas a 

porta permanece aberta e diante de mim há uma névoa - nada além de uma densa 

silenciosa  névoa vazia que obscurece o nada além dela. Meu coração congela de terror: 

Eu sei, em um saber mágico antigo e profundo, que não há nada além da porta. O mundo 

além se foi e não tem lugar para mim, sem significado, sem caminho e sem futuro. O 

medo aperta minha garganta rapidamente, como um laço, puxando com força. Fecho a 

porta mas não em derrota, mas com uma determinação implacável. 

- Josephine McCarthy, The Last Scabbard. Tradução livre. 
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Death / Morte 

Esta carta indica o fim de algo. Pode ser a morte de uma pessoa, um ciclo de vida ou uma 

época; ou o fim de algo que não será revisitado. Além da expressão literal desta carta 

como a morte de alguém, também pode indicar a rendição de algo que não tem mais lugar 

no mundo físico. 

É o fim da substância, o esmagamento do vaso e a liberação do espírito ou energia eterna; 

é a aceitação de um final, de uma conclusão. Evitamos e às vezes tememos a morte em 

todas as suas formas, mas é um processo normal para um espírito abandonar a antiga pele 

e passar para a nova. 

Finais acontecem ao nosso redor o tempo todo e não percebemos eles como 'morte'; mas 

quando somos confrontados com a carta da morte, pode desencadear um medo quase 

primitivo. É um mecanismo normal e natural de sobrevivência. Esta carta pode aparecer 

para um magista quando ele está permanentemente deixando para trás um antigo sistema 

de trabalho que não será revisitado, ou deixando alguma área para a qual ele nunca irá 

retornar. É um ponto final, qualquer coisa desde uma morte física até o estrago irreparável 

de um carro. Uma vez que o leitor perceba isso, então a carta pode ser usada para medir 

a vida útil de um evento futuro, ou para ver quando chegará o fim de algum ciclo. 

Divinação Mundana: Um fim, um ponto final para algo, independentemente do que seja. 

Em um trecho, quando uma leitura está olhando nas estações ou fases do tempo, esta carta 

pode representar o inverno, quando as plantas morrem novamente. 
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Destruction / Destruição 

Esta carta representa os poderes e seres que fluem através, e com destruição. Em um 

baralho de Tarot, a Torre representa destruição. Neste baralho, olhamos para os seres e 

poderes por trás da destruição, assim como a própria destruição. 

Esta carta nos fala sobre energias e seres que desencadeiam destruição em todas as suas 

formas gloriosas. Quando aparece em uma leitura, avisa que o magista está na órbita de 

algum poder destrutivo, ou que seu caminho atual pode estar levando-os a destruição, e 

eles precisam reconsiderar suas ações. 

A destruição é natural e suas lições são importantes para aprender, mas destruição 

desnecessária é algo que os magistas podem – e devem - evitar sempre que possível. 

O nível de destruição envolvida depende da pergunta e da posição da carta. A carta pode 

representar qualquer coisa de destruição abrindo caminho para algo novo e melhor (perda 

de emprego, perda de casa, bater o carro, mas estar bem), até um importante pulso de 

poder destrutivo buscando um recipiente para encher ou uma catástrofe. Quando esta carta 

aparece, o magista precisa verificar se há algum ponto em seu trabalho ou ações que 

poderiam precipitar um incidente destrutivo. Então ele pode olhar para ver se alguma ação 

de magia deveria ser tomada para evitar um pulso destrutivo. 

Esta carta nunca deve ser ignorada: fazer isso provavelmente trará um evento destrutivo 

em sua vida. Se aparecer com destaque na leitura, em seguida, faça uma leitura sim / não 

para identificar exatamente onde em sua vida a destruição pode se manifestar. 

Divinação Mundana: Um evento difícil ou energia pode desencadear um final para uma 

situação. Também pode representar uma grande quantidade de dor, um evento destrutivo 

ou um estágio sério de uma doença. Pode ser uma carta assustadora, mas também deve 

ser vista no contexto. Também é sempre bom lembrar que muitas vezes a destruição deve 

ocorrer antes que um novo terreno possa ser trilhado. Nossas vidas são muitas vezes uma 

série de ‘Mini mortes’ e eventos destrutivos que servem para nos empurrar ainda mais ao 

longo do caminho de evolução e crescimento. Se esta carta aparecer em uma leitura 

mundana, então questione seus motivos e escolhas: pode fazer planos melhores e 

diferentes, mudar seu curso de ação ou planejar os tempos difíceis que virão. 

Às vezes - na maioria das vezes - a destruição pode ser evitada por decisões sensatas. Mas 

às vezes você simplesmente tem que dar uma olhada profunda, respirar e seguir seu 

caminho, um pé de cada vez. Uma vez que você saia do outro lado de uma fase tão 

destrutiva, então O Pai Estrela aparecerá, trazendo novas sementes, novos caminhos, 

novos potenciais e novos começos. 
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Capítulo X 

 

Layouts 
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A maioria das pessoas, incluindo nós mesmos, vivem em um mundo de relativa 

ignorância. Estamos até confortáveis com essa ignorância, porque é tudo o que sabemos. 

Quando nós começamos a enfrentar a verdade, o processo pode ser assustador, e muitas 

pessoas voltam para suas velhas vidas. Mas se você continua a buscar a verdade, você 

eventualmente será capaz de lidar melhor com isso. Na verdade, você quer mais! É 

verdade que muitas pessoas ao seu redor agora podem pensar que você é estranho ou 

mesmo um perigo para a sociedade, mas você não se importa. Uma vez que você provou 

a verdade, você nunca mais vai querer voltar a ser ignorante. 

- Socrates 
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Escolha de Layout e Interpretando Suas Leituras 

A escolha correta e o uso de um layout é fundamental para uma leitura com precisão, 

especialmente em uma leitura relacionada à magia, onde você precisa de mais detalhes. 

Você deve ser muito específico sobre o significado de cada posição em um layout, pois 

isso é de extrema importância quando se trata de interpretar o significado combinado de 

cada posição e a carta que cai nela. Quando uma posição é a 'casa' de uma carta específica, 

então você lê a carta da posição e a carta que cai nessa posição juntas. Quando uma carta 

da posição de layout cai em outra parte de um layout, então você pode ler as duas posições 

de layout e as duas cartas de trabalho que caem nessas posições, juntas. Se você pode 

fazer uso desse tipo de "gramática", então o baralho pode falar com você com mais 

profundidade. 

Novamente, os significados das posições do layout devem ser específicos, afim de obter 

resultados precisos. Depois de dominar a leitura desta forma, você aprenderá lentamente 

a criar seus próprios layouts para que você possa fazer leituras especificamente adaptadas 

às suas áreas de interesse. 

Neste capítulo, veremos quatro layouts que fornecem a você diferentes maneiras de olhar 

para uma situação. Cada layout tem uma função específica, e você pode usar qualquer um 

ou todos eles, dependendo de quais informações você precisa. Os quatro layouts são a 

Fundação / Mapa Místico, o layout do Panorama (que é uma versão resumida do Mapa 

Místico), o layout da Árvore da Vida, e um layout Direcional. 

É aconselhável manter um diário de leituras importantes ou específicas, para que você 

possa voltar a elas em retrospecto, e isto realmente ajuda na compreensão das cartas. 

Retrospectiva é o melhor professor em divinação. Com o tempo, você começará a ver 

padrões de comportamento nas cartas, e onde certas cartas aparecem para certos 

significados e situações. Revendo as leituras após um evento, você vai perceber como as 

vozes estavam dizendo a você o que estava por vir, de sua própria maneira. Então você 

desenvolverá um verdadeiro conhecimento das cartas, muito mais valioso do que o 

simples aprendizado de livros, especialmente quando tirado daqueles livros que analisam 

as cartas de uma perspectiva psicológica. As cartas são um vocabulário para sua própria 

voz interior, e para as vozes dos contatos ao seu redor. 

No entanto, esteja avisado - e este aviso é pertinente para todas leituras mágicas - se você 

está emocionalmente envolvido em uma leitura em particular, então você corre o risco de 

atrair parasitas interiores que irão tentar brincar com você dando-lhe leituras falsas. É 

algo que acontece com a maioria dos leitores magistas em um momento ou outro, e 

quando você perceber, então é hora de limpar as cartas (use fumaça de incenso ou sal 

seco) e guarde-as por um tempo. Isso permite que os links para os parasitas sejam 

cortados: isso literalmente os mata de fome. É uma lição bem aprendida e sempre te 

ensinará a abordagem de leituras sem emoções, pois as emoções são o alimento de tais 

seres. 
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Layout Fundação / Mapa Místico 

O layout Fundação/ Mapa Místico é exatamente o que o nome sugere: é um layout extenso 

que dá ao leitor uma visão sobre os poderes mais profundos que percorrem toda a vida e 

morte do magista. Mostra os profundos poderes fundamentais, dinâmica, destino, e razões 

mais profundas pelas quais você escolheu entrar em sua vida atual. É disso que se trata a 

sua vida e trabalho em termos da sua evolução da alma, seu serviço e sua expressão única 

nesta vida. Não é um layout que você usaria com frequência, mas pode fornecer ideias 

sólidas nas correntes de poder que fluem, escondidas, sob a superfície da vida cotidiana. 

Não é sobre com quem você se casa, onde você trabalha, ou qualquer coisa assim: é sobre 

os padrões de destino da criação e destruição que percorre toda a sua vida e como o seu 

espírito mais profundo procura se expressar. 

Para uma pessoa não magista, esta leitura pode ser aterrorizante, pois este deck não morde 

e assopra: é específico e direto ao ponto. Contudo, é para um magista que está ciente de 

que a dinâmica da criação e destruição flui em quantidades iguais ao longo da vida de um 

adepto aspirante, e pode dar grandes insights sobre porque as voltas e reviravoltas de seu 

próprio destino se expressam como eles fazem, tanto em sua magia e em sua vida diária. 

Obter insights sobre as correntes mais profundas que fluem ao redor deles podem ajudar 

um magista a percorrer os aspectos destrutivos de suas vidas, sabendo por que estão lá e 

que estão servindo a um objetivo. Também pode ajudá-los a compreender e trabalhar mais 

de perto com os aspectos criativos de suas vidas, revelando quais seres e poderes estão 

buscando expressão e conexão com eles. 

Então, se você não está em um caminho mágico ou místico, pode ser uma ideia evitar o 

uso deste layout Fundação, a menos que você queira se aterrorizar! 
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1 Layout Fundação / Mapa Místico 
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I The Mother Earth / A Mãe Terra 

Este é o ponto zero para a leitura. Pode significar o corpo humano se a leitura é sobre uma 

pessoa, ou pode significar a terra onde uma pessoa mora, ou a terra sobre a qual se refere 

a leitura. A Mãe Terra é o recipiente, o corpo, a conclusão da criação. É uma posição de 

'agora': fala sobre o marco zero no momento da leitura. A posição fala da energia, saúde 

e estado de 'vaso' no centro da leitura. 

 

II Union / União 

Isso fala sobre as relações, com o assunto ou pessoa, que são importantes. Se a leitura for 

sobre uma pessoa, ela diz sobre a interação mais forte que a pessoa está tendo que pode 

estar afetando-a, para o bem ou para o mal. Pode indicar uma pessoa com quem têm um 

relacionamento poderoso, pode mostrar acordos ou contratos com os quais estão 

fortemente envolvidos, ou pode indicar um poder ou ser com o qual estão interagindo. 

 

III Star Father / Pai Estrela 

Esta posição é o futuro de longo prazo. Mostra o que está se formando em um padrão de 

destino particular e informa o padrão de longo prazo que pode vir a acontecer, se a estrada 

percorrida continuar. É uma posição importante para os magistas olharem quando 

estiverem usando este layout. Corresponde à direção de magia do sul / futuro / para cima, 

e mostra as consequências futuras de longo alcance e de longo prazo, para o bem ou mal, 

do caminho que está sendo seguido. 

 

IV The Abyss / O Abismo 

Esta é a posição que mostra o que está nas profundezas do submundo, que já passou e 

nunca mais voltará. É o passado, direção de magia do norte / baixo. Se a leitura for sobre 

um lugar, ela pode mostrar o que está profundamente enterrado embaixo dele. A carta 

que cai na posição do Abismo está no passado e não pode ser revivida. Está relacionado 

com o submundo. 

 

V The Gate / O Portão 

As coisas que aparecem nesta posição estão saindo de uma pessoa ou situação. Mas um 

portão é sempre uma coisa de mão dupla: o que quer que seja indicado aqui pode retornar, 

pausar no limite ou continuar sua jornada ao passado (que o levará para o Submundo). 

 

VI Temple of Ancestors / Templo dos Ancestrais 

Esta posição indica de qual influência ou contato está fluindo a linha ancestral profunda 

do leitor, ou de locais ancestrais na terra, ou de sacerdócios ancestrais. Esta é a posição 

no layout onde os antepassados falam conosco, nos aconselham, ou se deixam ser 
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conhecidos. Esta posição também pode indicar habilidades e dons herdados. Esta posição 

está relacionada ao Ancestral de Sangue, a Fundação, e o Rio dos Sonhos. 

 

VII Inner Temple / Templo Interior 

A carta que aparece nesta posição nos mostra os aspectos mágicos mais profundos e 

aspectos interiores que afetam uma pessoa ou o assunto. Também pode nos mostrar os 

aspectos místicos mais profundos de uma pessoa, lugar ou coisa. Esta também é a posição 

dos contatos interiores, seres angélicos e divindades. O Templo Interior foi removido da 

maior parte da humanidade, e é encontrado apenas por meio do desenvolvimento mágico 

ou místico. É a âncora e a raiz por trás dos aspectos místicos da religião, por trás das 

linhas e sistemas de magia místicos; é daqui que todos os templos de magia e religiosos 

assumem sua forma mais pura e interior. O que aparece nesta posição deve ser lido neste 

contexto. Esta posição está relacionada ao Companheiro Interior, A Bibliotecária Interior, 

Conhecimento Oculto e o Guia Espiritual. 

 

VIII Blood Ancestor / Sangue Ancestral 

Assim como o Templo Interior é o limiar profundo dos reinos interiores, a posição do 

Sangue Ancestral fala da conexão ancestral mais profunda que o sujeito tem no 

submundo. A carta que cai aqui fala de um ancestral ou raiz de sangue ancestral, quais 

dons ou problemas que eles passaram diretamente para você, e qual a relevância que essa 

linha de sangue tem para você. A carta que cai nesta posição também pode indicar se 

alguma linha ancestral é particularmente ativa ou problemática, dependendo da questão. 

Também pode indicar trabalho de magia nas profundezas do Submundo com a ajuda de 

seus próprios ancestrais. 

 

IX Foundation / Fundação 

Esta posição mostra a âncora profunda de uma pessoa ou assunto. É o que aconteceu no 

passado que influenciará profundamente o futuro. Qualquer coisa que segure uma pessoa 

ou situação devido a eventos de vidas passadas ou influências ancestrais aparecerão nesta 

posição. Da mesma forma, qualquer coisa que estabeleceu a base para um padrão de 

destino dentro do qual o assunto agora está ativo será mostrado aqui. São as raízes 

profundas do presente que irão determinar como o futuro se desdobrará. O que quer que 

apareça nesta posição não pode ser alterado, mas deve ser incorporado no futuro, seja a 

carta que cai aqui boa ou má. É a base sobre a qual você se firma; e se for uma base fraca, 

sabendo que isso o ajudará a compensar, contrabalançar e transformar essa fraqueza em 

uma força. 

 

X Weaver of Creation / Tecelã da Criação 

Esta posição fala sobre os padrões de destino do sujeito. É a posição do padrão de destino 

dentro do qual estamos atualmente imersos, o que pode ser um padrão de destino de longo 
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prazo ou de curto prazo.  Pode indicar se estamos ou não em harmonia com nosso padrão 

de destino atual, e a carta que cai nesta posição nos diz o tema geral desse padrão de 

destino. A carta que cai nesta posição está diretamente relacionada a carta que cai na 

Fundação: o que aconteceu no passado define como nos engajamos com nosso caminho 

de destino atual, e ambas as posições podem ser interpretadas juntas para obter a maior 

parte das informações possíveis da leitura. Esta posição é relacionada com as Três 

Destinos, a Roda do Destino e a Carruagem. 

 

XI Grindstone / Rebolo 

Esta posição fala do que está nos limitando e que deve ser superado. Essas limitações e 

dificuldades nos moem e nos polem para nos fazer mais forte. Esta é uma posição de 

trabalho árduo que traz grande sucesso, de aprender que pode ser difícil, mas valerá a 

pena no fim. Esta posição está relacionada ao Guardião da Justiça e ao Desafio dos 

Deuses. 

 

XII Magical Temple / Templo de Magia 

Esta posição mostra o que está acontecendo em nossas vidas mágicas. Isto mostra quais 

poderes estão se manifestando em nosso trabalho de magia, e pode também mostrar 

qualquer interferência ou problemas com nosso caminho ou ações de magia. Ela também 

mostra templos de magia cuja órbita do magista possa estar, e a carta que cai nesta posição 

mostra o que está fluindo para o assunto a partir desses templos mágicos. Se o sujeito da 

leitura está envolvido em uma religião particular, então também pode ser uma posição 

para a egrégora energética dessa religião, ou seja, o que flui energicamente para o sujeito 

dessa religião. Esta posição está relacionada ao protetor do limiar. 

 

XIII Home and Hearth / Lar e Lareira 

Esta é a posição do lar e da lareira. É a família, a tribo, a comunidade local, a casa da 

família. . . tudo depende do seu assunto e pergunta, mas esta posição é sempre sobre o 

mundo exterior em torno do assunto. É a vida cotidiana mundana e o ambiente em que 

essa vivência do dia-a-dia é feita. 

 

XIV The Unraveller / A Reveladora 

Esta posição fala de algo que está sendo desvendado e preparado para passar para o 

passado, através do Portão. Qualquer situação que atingiu seu pico e agora está se 

desfazendo para quebrar e compostar, aparecerá nesta posição. O que quer que caia nesta 

posição está se afastando do assunto e não tem mais um lugar de força na vida do sujeito. 

Esta carta está relacionada ao Submundo. 

 

XV River of Dreams / Rio dos Sonhos 
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Este é o lugar do sono e dos sonhos, das visões e das noites. O que quer que esteja 

acontecendo durante o sono, sonhos ou visões de uma pessoa vai mostrar aqui. Se algo 

poderoso aparecer aqui, veja o que está na Tecelã da Criação, no Templo Ancestral ou 

nas posições do Templo Interior. Isso vai lhe dizer de onde o poder do sonho está vindo, 

que por sua vez vai te dizer o que poderia estar acontecendo. Esta posição está relacionada 

com O Enunciador, o Submundo, e Premonição. 

 

XVI The Path of Hercules / O Caminho de Hércules 

Este é o caminho a seguir: o Caminho de Hércules. Fala sobre o futuro de curto prazo e 

está alinhado com as direções leste e sul. Considerando que sul / acima é uma formação 

de longo prazo, fluindo leste-sul fala do futuro que já está a caminho, que se formou, e 

está se desenrolando em ação. Isso também mostra onde o assunto está acontecendo em 

termos do que acontecerá a seguir como um resultado direto da ação no resto da leitura. 

Na leitura do Mapa Místico, vai contar sobre a vida pela frente para o assunto. 
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Só a divinação sagrada unida aos deuses realmente dá uma participação na vida divina, 

participando da presciência e pensamentos divinos, e verdadeiramente nos torna divinos. 

- Iamlichus ( 250 – 330 A.C) 
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Layout Panorama 

O layout do Panorama é uma versão resumida do Mapa Místico e pode ser usado com 

muito mais frequência e de maneiras diferentes. Pode ser usado para leituras mundanas 

para obter uma visão geral de uma situação, ou pode ser usado para questões mágicas 

específicas que olhe para situações, possibilidades, pessoas, lugares e coisas. Mostram 

quais dinâmicas estão em jogo, tanto interiores quanto físicas, e também vai mostrar como 

os caminhos do destino se desdobram como resultado de uma decisão. Por causa de seu 

alcance, pode ser usado para observar variáveis e alternativas, e para ver como o poder e 

a magia se desdobrariam no futuro se uma determinada ação for realizada. Também pode 

mostrar que poderes e influências estão em torno de uma área de terra, edifício, pessoa 

ou objeto de magia. Pode ser usado, por exemplo, para responder a uma pergunta que tem 

a forma: “Se eu fizer X, o que vai acontecer no curto prazo e também no futuro a longo 

prazo? ” Isso pode ser importante para um magista, porque às vezes os resultados de curto 

prazo de uma ação podem parecer bons, mas pode haver consequências desastrosas a 

longo prazo. Este layout permite que você verifique as duas extremidades deste espectro 

de uma vez. 

É também um mapa da paisagem interior de uma pessoa. Conforme um magista se 

aprofunda em seu treinamento, ele se tornará consciente de um modelo de poder que 

alimenta sua vida e também aduba coisas fora de sua vida. Este layout rastreia o 

movimento dentro e fora de tal dinâmica em sua paisagem interior, que eventualmente 

alimenta sua vida exterior. 

Como você verá na ilustração do layout, algumas das posições usam cartas de base 

diferentes para o Mapa Místico. Isto é para tornar o layout melhor para uso mais frequente 

e para permitir que você combine os dois significados de uma posição. E se você se sentir 

melhor interpretando a carta usando o significado da posição no Layout do Mapa Místico, 

então faça-o: ambos são opções válidas. 
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  2 Layout Panorama 
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I Mother Earth / Mãe Terra 

O corpo, a terra, o sujeito da leitura. 

 

II Union / União 

Com que o assunto/sujeito está se relacionando. Isso pode ser uma pessoa, poder, 

substância, energia ou objeto, dependendo da pergunta feita. 

 

III Star Father / Pai Estrela 

O futuro a longo prazo do assunto se eles continuarem em sua escolha de caminho atual. 

Esta carta, e como ela muda com a pergunta, mostra o resultado a longo prazo de tudo o 

que foi colocado na questão. 

 

IV Abyss/ Abismo 

O que está no passado profundo, que agora se foi. 

 

V Gate / Portal 

O que está no passado que pode ter relevância para o futuro, ou o que está passando 

para finalmente descer ao Abismo. 

 

VI Wheel of Fate / Roda do Destino 

Neste layout, esta posição é a Tecelã do Destino, ela que tece os fios do futuro. A Roda 

do Destino é o poder interior que traz as várias mudanças de padrões de destino de curto 

prazo e muda-os de acordo com as ações e escolhas do sujeito. Tendo a Roda nesta 

posição torna mais fácil detectar os padrões atuais e as fases pelas quais o sujeito está 

passando. As escolhas podem mudar este padrão, e a carta que cai nesta posição pode 

indicar, se, por exemplo, o sujeito está fazendo escolhas tolas ou imprudentes. 

 

VII Grindstone / Rebolo 

Esta posição, e a carta que cai sobre ela, representa as dificuldades que devem ser 

superadas no caminho do destino atual. 

 

VIII Inner Temple / Templo Interior 

Aqui, esta posição pode representar tanto o Templo de Magia quanto o Templo Interior. 

Mostra o que está fluindo para o mundo físico do sujeito dos mundos interiores. 
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IX Home and Hearth / Lar e Lareira 

Assim como no layout do Mapa Místico,  Lar e Lareira é o lar, casa, família ou tribo. 

 

X Unraveller / Reveladora 

O que está sendo desvendado no assunto ou está se distanciando do assunto. O que quer 

que caia nesta posição está sendo desmontado em ordem para que ele se afaste da vida do 

sujeito/assunto. 

 

XI River of Dreams / Rio dos Sonhos 

Esta é a posição do sono, dos sonhos e também das visões do sujeito ou trabalho 

visionário. 

 

XII Path of Hercules / Caminho do Hércules 

O Caminho de Hércules é o futuro e o caminho de curto prazo pelo qual o sujeito avança 

se ele continuar no caminho escolhido. 
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Layout Árvore da Vida 

O layout da Árvore da Vida pode ser usado de várias maneiras, e é um layout 

incrivelmente flexível para trabalhar. Existem duas maneiras básicas que você pode 

trabalhar com ele. A primeira forma, que depende do aspecto mais profundo do layout, é 

trabalhar com as posições da mesma forma que trabalha com o layout do Mapa Místico 

ou o layout Panorama, onde cada posição tem sua própria carta 'inicial'. 

A segunda maneira adota uma abordagem mais mundana, e esta pode ser usada para obter 

respostas sim ou não, bem como uma resposta mais focada para ver o que está 

acontecendo ou acontecerá com uma situação, lugar ou pessoa. 
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  3Layout Ávore da Vida 
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Abordagem aprofundada 

Esta forma de abordar o layout da Árvore da Vida seria usada para leituras mágicas e 

místicas. Cada posição tem uma identidade de poder base, e as cartas que se enquadram 

nessas posições devem ser lidas em conjunto com o significado do poder raiz. Este layout 

pode ser usado para olhar para uma pessoa ou situação específica e ver quais poderes 

mais profundos estão atuantes, sem obter muitas informações que podem ‘atolar’ a leitura. 

Por exemplo, digamos que você deseja verificar a adequação de uma construção ou lote 

de terreno para a construção de um templo de magia. Usando esta abordagem mais 

profunda para o layout da Árvore da Vida, você pode ver exatamente quais poderes mais 

profundos estão fluindo através do espaço: os poderes mais profundos tendem a não 

mudar muito com o tempo. As energias superficiais, que podem mudar com frequência, 

podem então ser verificadas usando a segunda abordagem do layout da Árvore da Vida. 

Você também pode usar esta abordagem para refletir sobre os poderes mais profundos 

fluindo através de sua vida e seu caminho atual através do destino, ou para observar os 

padrões de magia ativos e de longo prazo. Não é muito útil para leituras mais mundanas, 

para as quais você usaria o segundo método, mais mundano. 

 

Palavras-chave 

Aqui estão as palavras-chave que o magista pode usar para a abordagem aprofundada do 

layout da Árvore da Vida: 

 

I    Star Father / Pai Estrela - Inícios, concepção, a Palavra, o que flui do leste mágico, 

o que está fluindo dos mundos interiores e entrando em manifestação. 

 

II    Keeper of Time / Guardião do Tempo - Dando forma, dando um intervalo de 

tempo, a inclusão de tempo e destino. Que poder profundo desencadeou para o destino se 

expressar. 

 

III   Holder of Light / Mantenedor da Luz - O que está sendo retido, está em hibernação, 

ou é retirado. 

 

IV    Light Bearer / Portador da Luz - O construtor do caminho, o abridor do caminho. 

 

V    Imprisoner / Aprisionador - Restrição necessária, o que impede que um caminho 

seja aberto. 
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VI   Pure Balance / Equilíbrio Puro - O ponto de apoio, o poder que mantém o 

equilíbrio, o que permite que o destino se expresse. 

 

VII   Grindstone / Rebolo - Dificuldade que desenvolve o assunto, privação que 

fortalece, limites, controle, dificuldade física, padrões físicos do destino. 

 

VIII   Unraveller / Reveladora - Facilidade que pode desfazer o assunto, afrouxando o 

que potencialmente enfraquece, perda de limites, falta de controle, dificuldades mentais 

ou de magia. 

 

IX   Threshold Guardian / Guardião do Limiar -  Criatividade, visão interior, paisagem 

interior, qual é a ponte interior que permite a poderes fluir para o sujeito físico externo. 

 

X  Mother Earth / Mãe Terra - O corpo, a terra, o resultado, a conclusão do início, 

frutificando. 

 

As posições um, dois e três devem ser lidas juntas, em uma visão geral da questão ou 

situação. Quatro, cinco e seis devem ser lidas como os poderes mais profundos que estão 

ativos na história. Posição quatro e a posição sete estão relacionadas entre si: que poder a 

posição quatro traz para um assunto, é processada através da posição sete (o sétimo e o 

sete são sempre indicadores mágicos importantes). A posição cinco e a posição oito 

também estão relacionadas entre si: se as lições indicadas na posição oito não são 

aprendidas, então o poder da posição cinco entrará em ação para restringir algo fora de 

circulação. 

As posições um, seis, nove e dez são como uma estrada onde o poder pode fluir para cima 

ou para baixo. Na divinação, geralmente olhamos para o fluxo descendente desde a 

concepção (1) até a conclusão (10). É o pilar do meio ou eixo de poder, e as posições de 

cada lado do eixo criam tensões e oposições que permitem ao poder continuar a fluir. 

Como você pode ver, os significados das posições são profundos e mágicos, e muito pode 

ser extraído de uma leitura usando este método se você reservar um tempo para meditar 

sobre isso; mas não é muito bom para questões mais mundanas ou simples. 
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 Abordagem simples 

Este método de interpretação é mais simples, autoexplicativo (use as palavras-chave em 

cada carta na ilustração da página seguinte), e muito melhor para leituras mundanas e para 

questões simples de “sim ou não”. A posição final, posição dez, é a resposta para a 

pergunta, e as cartas anteriores mostram como essa resposta se forma. A ilustração deste 

layout mostra a sequência numerada e informa o que cada posição representa. 
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  4 Layout Árvore da Vida - Abordagem simples 
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Layout das Quatro Direções 

Este layout de seis cartas examina o assunto, quais influências fluem de cada direção e, 

por fim, o que está interagindo com o sujeito. É um layout muito versátil e pode ser usado 

para olhar uma pessoa, situação, ou local, dependendo da pergunta e como você usa as 

palavras-chave. 

As palavras-chave em cada direção estão relacionadas entre si, e você trabalha com as 

palavras-chave mais relevantes, dependendo do assunto da leitura e sua pergunta. Nós 

primeiro vamos olhar para o próprio padrão do layout e as palavras-chave para cada 

posição, e então discutiremos como eles devem ser interpretados em uma leitura. 

 

1. Centro: o corpo, um lugar, a terra, uma pessoa, um objeto. Esta posição nos fala 

sobre o sujeito/assunto da leitura. 

2. Leste: Passando a existir, potencial, ar, expressão, primavera, entrada, 

aprendizagem. 

3. Sul: O caminho à frente, o futuro, fogo, verão, trabalho. 

4. Oeste: Família, lar, envelhecimento, água, outono, caindo, legado. 

5. Norte: Ancestrais, morte, o passado, inverno, terra. 

6. União: A maior influência sobre o assunto/sujeito, relacionamentos, entrada. 

 

 

  5 Layout das Quatro Direções 



145 
 

 
 

Diferentes usos deste layout 

Como você aborda as posições e palavras-chave depende muito sobre que tipo de 

pergunta você está fazendo. Este é um layout simples, e, portanto, bom para simples 

leituras de magia ou mundanas; e pode ser usado para identificar o momento de algo, as 

influências de algo, ou as energias de um espaço nas várias direções. Isto pode ser usado 

para ver quais influências externas estão fluindo para dentro da vida de uma pessoa, bem 

como quais energias interiores ou mágicas os estão afetando. 

Aqui há alguns exemplos de abordagens e usos das palavras-chaves:  

 

Checar um espaço:  

Usando os atributos direcionais, você pode fazer uma leitura para uma casa ou 

propriedade, e olhar para as diferentes energias fluindo para dentro e em torno dela. Você 

não usaria nenhuma das palavras-chave; simplesmente use a direção e a carta que cai 

nessa direção. A carta central é a propriedade no geral, e a última carta informa como as 

pessoas que vivem nela são afetadas. 

Se uma carta negativa ou destrutiva caísse no sul, você precisaria olhar um pouco mais 

de perto na parte sul da propriedade. Primeiro, você gostaria de saber se o perigo era 

interno ou externo, o que você pode estabelecer com sua próxima pergunta: "mostre-me 

as energias interiores no sul desta propriedade. ” Usando o mesmo layout, você pode usar 

as palavras-chave para ver o que está vindo para o sul, qual é o seu caminho à frente, o 

que está caindo, e assim por diante. Você pode em seguida, fazer o mesmo para o aspecto 

físico do edifício. 

 

Checando energias e magia fluindo em torno de uma pessoa: 

Você usaria as instruções em um sentido mágico em conjunto com as palavras-chave que 

definem o tempo. Então, por exemplo, a posição dois seria usar as palavras-chave "leste" 

(expressão de magia ou sistemas de magia para ar) e "de entrada". Qualquer carta que 

caia nesta posição diz a você a saúde (ou não) das energias de 'leste', 'expressão' e 

'Começos' em torno da pessoa. O sul fala das energias do fogo, magia, e o caminho futuro, 

o oeste das energias emocionais ou da água e o que está desaparecendo no passado, e 

assim por diante. 

 

Checando o sucesso em potencial de algo: 

Por exemplo, “Se eu fizer X, meu projeto terá sucesso?” Aqui, a posição dois seria a 

formação da ideia, a posição três seria o futuro, a posição quatro seria sua "colheita" (que 

legado isso deixa?), a posição cinco diria o que está no passado que tem a ver com a 

pergunta, e a carta final irá informá-lo sobre pessoas ou poderes com os quais você lidaria 

ou com os quais interagiria no seu projeto. 



146 
 

 
 

Como você pode ver, o layout das quatro direções é muito flexível, e é basicamente 

definido por como você está olhando, como pergunta a questão e onde está o seu foco. 

Diferentes leitores podem desenvolver sua própria maneira única de trabalhar com este 

layout. Para iniciar o uso com este layout, você poderia apenas usar o padrão básico de 

leste / início, sul / futuro, oeste / desvanecimento e norte / passado. Você pode então 

adicionar gradualmente outros atributos e significados conforme você ganha confiança. 
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Conselho Final 

O que torna uma leitura bem-sucedida e clara é o layout, e seu foco e intenção ao fazer 

sua pergunta. Se você não está muito claro em sua mente sobre o que você está 

perguntando, então a resposta será igualmente confusa e vaga. Certifique-se de que você 

conheça o layout que você está usando, embaralhe bem as cartas e mantenha seu foco na 

questão específica. 

Certifique-se de que a pergunta que você faz tem limites. Se, por exemplo, você pergunta 

algo vago como "mostre meu futuro", então as cartas mostrarão a você o próximo grande 

evento que virá em sua vida, que pode ser no dia seguinte, no próximo ano ou em uma 

década - ou eles podem simplesmente mostrar a você sua morte: o futuro final para todos 

nós. 

É melhor ser claro e específico, e isso também o ajudará a concentrar sua mente no que 

você sente que precisa saber. Nunca tente ir além do necessário; apenas concentre-se na 

tarefa em questão. 

Para voltar ao exemplo, se você precisa saber o que está acontecendo nos próximos seis 

meses para que você possa planejar adequadamente, então seja claro sobre isso. Sua 

pergunta seria: "mostre-me minha vida nos próximos seis meses. ” Se você não precisa 

saber o quadro geral de sua vida, mas quer apenas olhar para uma área específica dela, 

então defina isso também: "mostre-me minha vida mágica nos próximos seis meses ”, 

“mostre-me minha vida no trabalho nos próximos seis meses ”, e assim por diante. 

Muitas pessoas, quando começam a usar divinação, podem acabar agindo como uma 

criança em uma loja de doces, se não forem cuidadosos. Você deve usar a divinação com 

sabedoria, para ver as coisas que você realmente precisa enxergar. 

Também é possível reler uma situação. Quando você faz uma leitura sobre algo, você 

obterá uma visão ampla e de longo prazo do evento ou assunto. Se você fizer 

continuamente leituras sobre o mesmo assunto, você pode acabar encurtando a linha do 

tempo que você está olhando: fica cada vez mais perto quanto mais você continua a olhar 

para a mesma situação. Portanto, use o seu bom senso. 

Em termos de higiene energética, quando você terminar de fazer algumas leituras, lave as 

mãos com sabão e um pouco de sal seco. Isso removerá qualquer ressonância de energia 

de suas mãos. Isso é particularmente importante quando a leitura é difícil. Se o deck 

parece energeticamente sujo ou pegajoso após uma leitura ruim, então coloque em um 

pano de prato, despeje um pouco de sal seco e adicione uma boa esfregada com o sal. Em 

seguida, embrulhe em um pano de prato com sal e deixe descansar por uma hora ou mais. 

Em seguida, sacuda e retire o sal do deck. Alternativamente, você pode incensar o deck 

com fumaça de olíbano. 

Acima de tudo, divirta-se brincando com o deck e aprendendo sobre, experimentando e 

conhecendo seus poderes individuais e personalidades! 
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