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Apresentação 
 

Olá! 

Lembro com muito carinho de quando comprei o meu primeiro Tarô, veio junto um livro 

com as informações de como usar o oráculo..., mas, na busca de mais informações acabei 

encontrando a internet e logo percebi que as informações do livro eram diferentes do que 

estava na rede. 

O que era para ser uma “luz no fim do túnel” acabou me deixando ainda mais confuso 

(risos), pois eram muitas informações desencontradas. Demorou um tempo até eu compreender 

que existem “linhas” de estudos diferentes e por isso alguns Tarôs são diferentes (Tarô Clássico, 

Cabalista Francês, Cabalista Inglês... Sem falar nos temáticos e transcendentais). 

A parte boa é que estudei tanto que comecei a dar aulas presenciais. Atualmente, o 

Curso de Tarô – Arcanos Maiores está disponível de forma on-line, com exercícios e avaliações. 

Este E-book é apenas uma parte do conteúdo visto no curso e vai te ajudar muito a 

compreender alguns significados e aplicações de cartas. 

Use este E-book como um guia para as suas leituras e consulte estas páginas quantas 

vezes forem necessárias!  

Estude os planos de leitura, significados, os métodos de leitura e como ler as cartas nos 

métodos!  

Compreenda que é a prática, o estudo, o tempo e o feedback dos consulentes que trarão 

os ajustes necessários!  

Atualmente já fiz mais de 3 mil atendimentos e o meu Canal no Youtube já passou 1 

milhão de visualizações. Eu utilizo o Tarô Clássico de Marselha (pois foi o primeiro Tarô e serve 

de base para todos os outros) e compartilho aqui os mesmos métodos que aplico nas minhas 

leituras. 

 

Desejo muito sucesso! 

 

Emanuel Velasque. 
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Planos de Leitura 

É importante identificar em qual plano de leitura está a dúvida do consulente, 
desconsiderando os outros planos no momento da leitura.  

Exemplos: 

• Uma pergunta do plano material deve ser lida apenas com o significado do plano 
material; 

• Uma pergunta do plano mental deve ser lida apenas com o significado do plano mental; 

• Uma pergunta do plano sentimental deve ser lida apenas com o significado do plano 
sentimental;  

• Uma pergunta do plano espiritual deve ser lida apenas com o significado do plano 
espiritual; e 

• Um pedido de conselho dever lido apenas com o significado de conselho. 

 

Plano Material 

TUDO AQUILO QUE É TANGÍVEL, CONCRETO, REAL E MATERIAL. 

Exemplos: Dinheiro (trabalho), carro, viagem, namoro, casamento, encontro, contato 

físico, acontecimento, sexo, bens, etc... 

Exemplos de perguntas características do Plano Material: 

• Ele/ela vai sair comigo? 

• Vou conseguir comprar um carro até o final do ano? 

• Serei demitido? 

• Vou ser promovido? 

• A minha sugestão será aprovada? 

• Ele/ela vai me procurar? 

Perceba que todas as questões denotam resultados, acontecimentos e ações reais! Não 

há sentimentos ou conceitos. 

  

Plano Mental 

CONCEITOS, IDEAIS E FORMAS DE PENSAR. 

Exemplos: Intelecto (profissão), crença limitante, dúvida, astúcia, crítica, estratégia, 

comunicação, opinião, julgamento, etc... 

Exemplos de perguntas características do Plano Mental: 
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• O que ele/ela acha de mim? 

• Eu realmente quero comprar um carro? 

• A chefe tem a intenção de me demitir? 

• Alguém pensa em me promover? 

• Qual o conceito das pessoas sobre mim? 

• Ele/ela ainda pensa em mim? 

Perceba que todas as questões denotam formas pensamento, julgamentos e ideias. São 

conceitos abstratos e mentais. 

 

Plano Sentimental 

SENTIMENTOS E EMOÇÕES. 

Exemplos: Desejo, expectativa, amor, felicidade, saudade, frustração, nostalgia, prazer, 

paz, etc... 

Exemplos de perguntas características do Plano Sentimental: 

• Ele/ela gosta de mim? 

• Serei feliz com o carro novo? 

• Ficarei triste com a demissão? 

• Serei feliz no novo setor? 

• As pessoas vão gostar das minhas ideias? 

• O que ele/ela sente por mim? 

Perceba que todas as questões apontam para conceitos emocionais e sentimentais. Não 

há realizações ou ações concretas. 

 

Plano Espiritual 

TRANSCENDENTAL, FILOSÓFICO E ESPIRITUAL. 

Exemplos: Intuição, Inspiração, religião, força de vontade, harmonia, campo vibracional, 

canalizações, astral, etc... 

Exemplos de perguntas características do Plano Espiritual: 

• Como está o meu campo espiritual? 

• Como está o meu campo energético? 

Perceba que todas as questões denotam resultados etéricos, espirituais e 

transcendentais. Não há relação física, mental ou sentimental, apenas energética. 
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Orientação / Conselho 

Conceito: Informar ao consulente qual a melhor direção, comportamento ou decisão a 

ser tomada naquele momento, em determinada situação.  

Leitura: O consulente deve ter o comportamento conceitual do Arcano. 

NOTA: O Tarô vai sugerir o que é melhor para o consulente, priorizando a sua evolução 

e desconsiderando a sua vontade pessoal. O consulente tem o livre-arbítrio para decidir seguir 

a orientação ou não, devemos apenas informar a orientação e o aconselhamento. 

 

 

Obstáculo 

Conceito: É aquilo que impede (ou causa dificuldades) o consulente de realizar o que ele 

gostaria.  

Leitura: É aquilo que falta para o Arcano Maior atingir o objetivo. 

NOTA: O obstáculo poderá ser algo do plano material, mental, sentimental ou espiritual. 

 

 

Invertido / Negativo  

Conceito: Significado inverso do conceito principal.  

Leitura: Inverter o significado do Arcano. 

NOTA: As cartas do Caminho da Dor permanecem com ausência de felicidade. 
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1 – Mago 
ATRIBUTO: INICIAR 

Indica sempre o início 

 

MATERIAL: Habilidade para iniciativa, vitalidade, investigação, 

especulação, perícia, negociação. Tendência favorável em todos os 

aspectos físicos e materiais. Frágil em tudo o que dependa do consulente. 

TALVEZ realize. TUDO AQUI É APENAS POSSIBILIDADE. 

Solteiros Futuro: Possível namoro. 

Casados futuro: Possível melhora da relação. 

MENTAL: Criatividade, nova ideia, comunicação rápida, atento, empolgado, novo 

paradigma, soluções rápidas, sedução. Pessoa com ideais positivas. 

SENTIMENTAL: Expectativa positiva. Vontade passageira. Desejo frágil. Está aberto aos 

sentimentos, mas espera reciprocidade. Perderá o interesse em breve se não for retribuído. 

Solteiros: Sentimento frágil, mas real e com possibilidade de evoluir em caso de 

reciprocidade.  

Casados: Expectativa de reciprocidade. Sentimentos positivos, mas precisa ser 

reconquistado.  

ESPIRITUAL: Início de novos rituais e filosofias para encontrar o autoconhecimento. 

Nova forma de ver o mundo espiritual. Início de mediunidade e consciência espiritual.  

CONSELHO/ORIENTAÇÃO: Ter iniciativas! Não esperar as coisas acontecerem. Colocar 

em prática os planos, ideias e vontades. Aproveitar as oportunidades, negociar, falar, interagir 

e focar no movimento para a realização! 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de vontade, iniciativa ou movimento para iniciar algo. 

Não fala o que quer, não se comporta como gostaria. Tendência a mentiras. 

NEGATIVO/INVERTIDO: Não tem possibilidades, recursos ou aptidões. Desânimo, 

falsidade, charlatanismo, comunicação desalinhada ou sem vontade de iniciar algo. Falta 

oportunidade, caminhos fechados para iniciar algo. 
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2 – Sacerdotisa 
ATRIBUTO: ANALISAR 

Indica sempre análise. 

 

MATERIAL: Apenas analisa a situação, passividade, pode ser 

dependente de terceiros, não conclui, falta de ação diante de algo 

importante. Talvez realize. Inação por medo de errar. 

Solteiros futuro: Possibilidade de namoro, mas com pouco diálogo 

ou ação, resultando na separação. 

Casados futuro: Se estiverem bem, a relação será boa. Se houver problemas conjugais, 

haverá dor emocional, mas não há término. 

MENTAL: Apenas observa, muita reflexão, sabedoria, investigação, segredos, 

aprendizados, não revela o que pensa. Fala suave e sutil, mas muito resumida. 

SENTIMENTAL: Guarda os sentimentos para si. Não toma iniciativas, fidelidade, medo 

de errar. Mágoa passageira, carência. 

Solteiros: Gostaria de ser desejada, mas não tem autoestima. Não revela os 

sentimentos.  

Casados: Carência, ressentimento, mágoa, desconforto emocional. Passividade, 

submissão, evita confrontos, não revela o que sente.  

ESPIRITUAL: Devoção, crença real e pura, intuição, crescimento espiritual, aceitação da 

fé, piedade. 

CONSELHO/ORIENTAÇÃO: Analisar os fatos e as situações. Não compartilhar o que 

pensa. Guardar segredos. Meditar em busca do autoconhecimento. Não revelar os sentimentos. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Desobediência, confrontos e atritos desnecessários, falta de 

reflexão ou análise. Deve buscar reflexão para resolver os problemas e aceitar novas ideias.  

NEGATIVO/INVERTIDO: Insegurança, agir por impulso, desacordos, revela o que não 

deve ser revelado ou dito. Não há forças para iniciar ou continuar. Precipitação. 
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3 – Imperatriz 
ATRIBUTO: DESENVOLVER 

Caminhos abertos, prosperidade e realização. 

 

MATERIAL: Prosperidade, crescimento, realização, fertilidade, 

solução dos problemas, caminhos abertos, sorte, desenvolvimento 

positivo, bom direcionamento.  

Solteiros futuro: Namoro sério. 

Casados futuro: Relação harmônica e com prosperidade familiar. 

MENTAL: Inteligência, perspicácia, pensamentos corretos, planejamento equilibrado. 

Comunicação sensata, fala com clareza e objetividade, ótima comunicação. 

SENTIMENTAL: Equilíbrio emocional, vontade direcionada ao bem-estar e alegria. 

Satisfação, confiança, amor sincero e verdadeiro. Não tem dúvidas sobre os próprios 

sentimentos. 

Solteiros: Alegria, felicidade, sensualidade, gosta da companhia, perspectivas positivas.  

Casados: Amor verdadeiro, entrega ao parceiro, erotização, segurança emocional, 

prazer.  

ESPIRITUAL: Realista com os obstáculos, proteção espiritual para algum feitiço ou 

magia, proteção espiritual dos seres de luz. 

ORIENTAÇÂO/CONSELHO: Seguir em frente, pois os caminhos estão abertos! Aproveite 

as chances e oportunidades, não duvide, não hesite, não perca tempo com planejamentos ou 

dúvidas. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Dúvidas, desinteresse, falta de atenção, propensão a ficar 

triste, dificuldade de raciocinar. Hesitação.  

NEGATIVO/INVERTIDO: Improdutividade, limitação pessoal, infertilidade, falta de ação, 

fracasso, desgosto emocional. Frieza nas relações. 
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4 – Imperador 
ATRIBUTO: CONTROLAR 

Poder e controle. 

 

MATERIAL: Controle da situação, poder de domínio momentâneo, 

solução de problemas, dominador, autoridade pessoal, influência sobre as 

demais pessoas. Realização, estabilização. 

Solteiros futuro: Relação baseada no status social, difícil 

convivência por causa do ego, ciúmes ou excesso de controle. Possível 

afastamento em breve por dificuldades na convivência. 

Casados futuro: Relacionamento firme e sério, com evolução social, mas sem 

demonstrações de carinhos ou afetos. 

MENTAL: Racional, moralista, inflexível, ideias e pensamentos objetivos e práticos. 

Rigidez na forma de pensar e analisar. 

SENTIMENTAL: Frio emocionalmente, egoísta, calculista. Gosta de receber atenção, mas 

não demonstra sentimentos quando gosta. Possessivo, controlador e autoritário. Tendência ao 

sufocamento emocional. 

Solteiros: Não demonstra sentimentos.  

Casados: Falta de carinho ou afeto.  

ESPIRITUAL: Distante do mundo espiritual, acredita somente em si mesmo. Crenças 

flexíveis, pois não está preocupado com o mundo espiritual. Desproteção, campo aberto. 

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Impor a vontade e o poder pessoal. Delegar funções, assumir 

responsabilidades, defender o seu ponto de vista. Não perder o foco do seu objetivo pessoal. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de poder pessoal ou controle. Inflexibilidade na forma 

de pensar ou falar. Ríspido. Rígido, não tem a visão clara do problema. Fechado para novas 

ideias.  

NEGATIVO/INVERTIDO: Incapacidade de realização, limitação, fraqueza, passividade, 

não atinge os objetivos, problemas por falta de posicionamento, comunicação ríspida, sem foco. 
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5 – Papa 
ATRIBUTO: DISCIPLINAR 

Organização, moralidade e legalidade. 

 

MATERIAL: Organização ou reorganização, recuperação dos 

problemas por vias legais e morais, contrato positivo, responsabilidade, 

quitação de dívidas, recuperação da saúde, recuperação financeira. 

Solteiros futuro: Poderá se tornar um relacionamento sério se 

ambos forem honestos e estiverem comprometidos com a relação, mas 

tudo terminará se houver traição ou desconfiança. 

Casados futuro: Evolução no relacionamento. 

MENTAL: Inflexibilidade, convicção, rigidez, comunicação diplomática, dogma, 

moralidade, confia cegamente no que está pensando.  

SENTIMENTAL: Bondade, fidelidade, carinho, compaixão, ajuda o próximo.  

Solteiros: Amizade sincera e duradoura com sentimento puro, mas sem libido. 

Casados: Lealdade e prosperidade.  

ESPIRITUAL: Crença espiritual absoluta no que acredita, fé, doação, proteção espiritual, 

abertura dos caminhos espirituais para a prosperidade e iluminação.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Usar o poder moral para seguir em frente, defender a própria 

opinião, não aceitar a opinião de terceiros. Ser fiel, honrado e justo. Honrar os compromissos 

assumidos. Fazer tudo de forma legal e transparente. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Desacordos, desorganização, incapacidade de realização, 

sem doutrina espiritual, campo espiritual aberto ou fragilizado. Promessa que não será 

cumprida.  

NEGATIVO/ INVERTIDO: Prejuízo, demissão, dívidas, infidelidade, desunião, sem moral, 

comunicação errada.  
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6 – Enamorados 
ATRIBUTO: ESCOLHER 

Ponto máximo de livre-arbítrio 

 

MATERIAL: Oportunidade, oferta, opção. A perspectiva é sempre 

positiva, caminhos totalmente abertos. QUALQUER DECISÃO GERA 

RESULTADO. 

Solteiros futuro: Incerto. 

Casados futuro: Evolução no relacionamento. 

MENTAL: Dúvida (entre duas opções), hesitação, insegurança, não sabe o que fazer, 

indecisão, desatenção, pode haver alguém influenciando negativamente. 

SENTIMENTAL: Romantismo, amor, paixão, afeto, sentimentos falam mais que a razão, 

libido.  

Solteiros: Empolgação e comportamentos regidos pela emoção.  

Casados: Romantismo, prosperidade, carinho, erotismo.  

ESPIRITUAL: Canalização de mensagens, sintonia com o mundo espiritual, mediunidade, 

forte intuição. 

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Buscar o equilíbrio, ser flexível com outras opiniões, agir pelo 

caminho da razão, tomar uma decisão, ser prático e objetivo, escolher, ser gentil e diplomático.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de Atenção, falta de desejo, dificuldade em fazer 

acordos, não consegue escolher, dúvida entre razão X emoção.  

NEGATIVO/INVERTIDO: Irresponsabilidade, desunião, desafetos, escolhas erradas, não 

é aprovado em provas ou concursos, início de prejuízos financeiros, encontros mal sucedidos, 

separação.  
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7 – Carro 
ATRIBUTO: AVANÇAR 

Movimento, direção e avanço 

 

MATERIAL: Conquista, vitória idealizada, desenvolvimento, 

avanço, melhora do financeiro, popularidade positiva, progresso. É 

possível superar os obstáculos, sorte, favorecimento, velocidade. 

Antecipa as conquistas e os acontecimentos quando está em casa de 

desenvolvimento. 

Solteiros futuro: Relacionamento rápido e intenso com 

possibilidades de se tornar algo mais sério.  

Casados futuro: Tendência de crescimento familiar ou aumento de bens materiais. 

MENTAL: Clareza mental, inteligência, boa comunicação, criatividade, lucidez, 

assertividade nas ideias. Rapidez mental e intelectual. Ótima comunicação. 

SENTIMENTAL: Impulsividade, entusiasmo, euforia, coragem. Emoções intensas. 

Solteiros: Dedicação e entrega emocional.  

Casados: Magnetismo, conexão, amor. 

ESPIRITUAL: Energia positiva, luz espiritual, boas vibrações, boas energias, proteção 

espiritual, mediunidade. OBS.: Direcionar a energia positiva para algum lugar. 

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Siga em frente! Mantenha o foco e a meta, não perca tempo. 

Faça os ajustes necessários enquanto avança. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de motivação para iniciar, sem direção definida, falta de 

planejamento. 

NEGATIVO/INVERTIDO: Falta de ação, obstáculos, dificuldade para iniciar, fracasso, 

prejuízos, perdas, rebaixamento, cilada. 
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8 – Justiça 
ATRIBUTO: REAVALIAR 

Atenção, alerta e cautela 

 

MATERIAL: Alerta nas situações. Situações que buscam equilíbrio. 

Analisar e ter atenção com cada palavra, comportamento ou ação. É 

possível ter sucesso, mas os comportamentos (do consulente) devem 

seguir o caminho correto e justo para todos (faça alterações para se 

ajustar, caso seja necessário). Dica: Ter responsabilidade no presente para 

evitar problemas no futuro. 

Solteiros futuro: Não deseja envolvimento sério ou compromisso afetivo. 

Casados futuro: Momento sensível e delicado, mas poderá recuperar a relação evitando 

brigas e discussões. 

MENTAL: Pensamento lógico, ideias racionais, imparcialidade, comunicação corretiva e 

pontual, questionador, austeridade. 

SENTIMENTAL: Frieza afetiva, afastamento emocional, sem libido, isolamento. 

Solteiros: Sentimento de amizade e respeito.  

Casados: Distanciamento, frieza, falta de libido.  

ESPIRITUAL: Proteção espiritual, equilíbrio energético e espiritual. Desfaz todas as 

energias negativas.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ser racional e seguir o caminho da imparcialidade, pensando 

e decidindo com a razão e a lógica. Ser fiel e honrar os compromissos assumidos. Reavaliar as 

opções. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Não admite os próprios erros, falta de perspectiva afetiva ou 

emocional, medo de falar o que pensa, desorganização. Falta de cautela.  

NEGATIVO/INVERTIDO: Injustiça, fracasso, traição, mentiras, acusações falsas, perdas, 

prejuízos, precipitações. 
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9 – Eremita 
ATRIBUTO: SABER 

Paciência, sabedoria, prudência e equilíbrio. 

 

MATERIAL: Desenvolvimento a médio prazo, adiamento, 

obstáculo superável, bons negócios, realizador lento, caminho certo, 

burocracia. Sucesso a médio prazo. Retarda as conquistas e os 

acontecimentos quando está em casa de desenvolvimento. 

Solteiros futuro: Não quer se envolver. 

Casados futuro: Possível demora para o desenvolvimento familiar. 

MENTAL: Sabedoria, pesquisa, prudência, boas intenções, planejamento, fala moderada 

e calma.  

SENTIMENTAL: Equilíbrio emocional, seguro de si, paz interior, carinhoso, amizade, 

calmo, sentimentos sinceros. 

Solteiros: Amizade sincera.  

Casados: Carinho e lealdade no relacionamento. Afeto e honestidade.  

ESPIRITUAL: Mediunidade, busca espiritual, meditação, contato com o “eu” interior, 

rituais para benevolência e autoconhecimento. 

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ter calma e utilizar o autoconhecimento para seguir em 

frente. Não permitir que a ansiedade e a negatividade interfiram nos pensamentos, projetos e 

metas. Ter paciência e saber esperar, continuar com os objetivos.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Ansiedade, desconhecimento do contexto, incerteza, senso 

de urgência. Tendência a desistência dos planos e objetivos. 

NEGATIVO/INVERTIDO: Imaturidade, ansiedade, precipitação, erro, perdas, ignorância, 

falta de espiritualidade, comunicação agressiva, nervosismo, impaciência.  
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10 – Roda da Fortuna  
ATRIBUTO: ALTERAR 

Instabilidade, mudanças, tudo gira. 

 

MATERIAL: Instabilidade, mudanças causadas por terceiros, 

alterações, novidades, substituições, oportunidades, pequenos 

obstáculos que serão resolvidos. Mudanças leves, que não causam 

alterações profundas. 

Solteiros futuro: Incerto, tendência ao afastamento. 

Casados futuro: Momento delicado e instável. 

MENTAL: Conflito de ideias, incerteza, oscilação dos pensamentos, comunicação 

incoerente e fala desconexa, indecisão. Muitas ideias e pouca conclusão. 

SENTIMENTAL: Nervosismo, ansiedade (quer resolver tudo no AGORA), instabilidade 

emocional, relação conturbada por insegurança emocional. Aflição, possível agonia. 

Solteiros: Indecisão e incerteza afetiva, não identifica o que sente, confusão e oscilação 

emocional. Insatisfação e ansiedade, dificuldade na harmonia e nos relacionamentos.  

Casados: Nervosismo, ansiedade, medo de perder o parceiro.  

ESPIRITUAL: Dúvidas espirituais, abertura energética e desproteção espiritual. 

Consulente recebendo mau olhado, inveja, magia, feitiçaria. É necessário procurar ajuda e 

proteção espiritual. Corpo astral vulnerável que gera cansaço físico. 

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Diminuir a ansiedade, deixar o destino fluir, gerenciar as 

situações, ser flexível, criar alternativas. 

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Não há o que possa ser feito, tudo depende de terceiros. 

Ansiedade e falta de paciência para esperar. 

NEGATIVO/INVERTIDO: Problema, crise, dificuldade, separação, obstáculos que 

demoram para serem resolvidos.  
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11 – Força 
ATRIBUTO: DOMINAR 

Controle e domínio por diplomacia 

 

MATERIAL: Sucesso, domínio, segurança, equilíbrio, poder, sorte, 

vantagem. Vitória momentânea. Estabilidade através do controle e 

diplomacia. 

Solteiros futuro: Interesse em se relacionar de forma séria. 

Casados futuro: Prosperidade familiar. 

MENTAL: Diplomacia, inteligência, lucidez, opinião assertiva, lógica positiva e justa, 

comunicação equilibrada, boa argumentação, boa oratória, perspicácia. Retórica e 

argumentação positiva. 

SENTIMENTAL: Coragem, autoconfiança, segurança nos sentimentos e sem dúvida da 

afetividade. Controle e amadurecimento emocional.  

Solteiros: Carinho e sedução.  

Casados: Amor, fidelidade, magnetismo.  

ESPIRITUAL: Proteção espiritual, chacras alinhados, positividade energética, força 

positiva que deve ser utilizada para o bem.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Dominar a situação com diplomacia e coragem. Ter 

autoconfiança e acreditar em si mesmo, pois o controle e o domínio são possíveis. Não tenha 

medo de perder.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Timidez, falta de discernimento da situação, falta de 

reciprocidade, dificuldade em ouvir outras opiniões, erros repetitivos por vontade de acertar, 

falta de planejamento ou conhecimento.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Fracasso, perda de domínio, impaciência, intolerância, 

descontrole emocional. Insegurança, medo de seguir em frente.  
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12 – Pendurado  
ATRIBUTO: PARALISAR 

Esperança utópica, distorção da realidade.  

Não há livre-arbítrio. 

 

MATERIAL: Caminhos fechados, insucesso, improdutividade, 

inércia, zona de conforto, dificuldade, imobilidade, suspensão, 

infertilidade. “Não” sempre.  

Solteiros futuro: Não há chances de relacionamento. 

Casados futuro: Dificuldade e problema. 

MENTAL: Fantasia, imagina algo que não existe, utopia, busca da perfeição, distorção 

da realidade, certezas nas ideias (erradas), comunicação mínima. Refém do passado (usa o 

passado como justificativa para o presente)  

SENTIMENTAL: Perdeu o amor próprio, dor, sofrimento, agonia, insatisfação, culpa, 

amor não correspondido, dependência emocional.  

Solteiros: Sofre por alguém do passado porque não conseguiu ter, manter ou 

desenvolver um relacionamento. Deseja se relacionar apenas para esquecer o passado (ainda 

pensa no ex). Sem libido ou atração pelo consulente.  

Casados: Amor sofrido e submisso. Falta de libido, relação sexual com problemas ou 

falta de atividade.  

ESPIRITUAL: Máxima espiritualidade, fé verdadeira, a vida material não importa, ponto 

de iluminação.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Fazer nada, ficar parado, não tomar decisões ou ter 

comportamentos, não falar o que pensa, não assumir posicionamentos. Meditar, ter calma e fé.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de discernimento da realidade, impaciência, falta de fé, 

obstáculos impostos pelo destino/carma.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Caminhos abertos, sucesso e conquista. Projetos e metas se 

desenvolvem conforme o planejado. Êxito. Falta de fé, falta de esperança. 
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13 – Morte  
ATRIBUTO: TRANSFORMAR 

Mudanças, autotransformações e términos. 

 

MATERIAL: Mudanças, alterações e transformações profundas 

realizadas pelo próprio consulente, Abertura de caminhos, recomeço 

próspero, alterações e términos bem planejados.  

Solteiros futuro: Não há chances de relacionamento por falta de 

sintonia e afinidade.  

Casados futuro: Período de dificuldade no relacionamento com reconciliação em breve. 

Possível afastamento provisório por motivos de viagem, trabalho ou estudos. 

MENTAL: Análise racional, lógica e coerente. Comunicação rude, mas sincera e 

direcionada. Sabe o que precisa ser feito (mesmo que seja difícil). Mudança na forma de pensar 

ou ver a vida. 

SENTIMENTAL: Dor, sofrimento, tristeza e melancolia desenvolvidos a longo prazo. 

Rancor, pessimismo e afastamento. Perspectiva de equilíbrio emocional (superação) a 

médio/longo prazo. 

Solteiros: Sofre por alguém do passado e lamenta que o relacionamento não tenha dado 

certo. Deseja ser feliz, mas ainda está preso ao relacionamento passado  

Casados: Falta de carinho e harmonia. 

ESPIRITUAL: Perdeu a fé, não acredita na espiritualidade, mas está buscando conexão 

(a falta de espiritualidade pode estar relacionada ao passado).  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ter coragem para realizar as mudanças, alterações e 

transformações necessárias. Seguir em frente sem ter medo do futuro.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Insegurança para realizar mudanças, medo do futuro e suas 

consequências tristes, indecisão. Retenção.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Imobilidade, fracasso, prejuízo, dificuldade. 
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14 – Temperança  
ATRIBUTO: EQUILIBRAR 

Paciência e serenidade. 

 

MATERIAL: Lentidão, demora, burocracia, atrasos, contratempos, 

suspensão, negociação lenta. Tudo é “sim”, mas a longo prazo.  Retarda 

ainda mais o tempo quando está em casa de desenvolvimento (existe a 

possibilidade de o consulente desistir do objetivo, devido a demora e o 

tempo de espera). 

Solteiros futuro: Não quer se relacionar. 

Casados futuro: Relacionamento estável, progresso familiar e material a longo prazo. 

MENTAL: Análise em excesso (está pensando sobre o assunto a muito tempo). Boas 

ideias e pensamentos, mas com pouca ação. Não toma decisões porque está esperando o 

momento perfeito. Comunicação calma e introspectiva. 

SENTIMENTAL: Tranquilidade, calma, serenidade. Amor, respeito, carinho, 

cumplicidade. 

Solteiros: Carinho e amizade verdadeira. 

Casados: Ama, mas o relacionamento caiu na rotina, tédio na relação. Quer inovar o 

relacionamento, mas não há ação ou iniciativas.  

ESPIRITUAL: Protegido pelo anjo protetor. Proteção espiritual e cármica, mediunidade, 

não há interferência externa.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ter calma e paciência para aceitar o tempo e os limites.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Ansiedade, vontade de resolver tudo no agora, falta de 

reflexão, falta de serenidade e calma para conduzir os processos.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Impaciência, agitação, resoluções rápidas e paliativas que 

geram problemas e prejuízos. Instabilidade profissional e financeira, desproteção espiritual. 
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15 – Diabo  
ATRIBUTO: DESEJAR 

Instinto incontrolável, excessos. 

 

MATERIAL: Conquista, vitória ou poder apenas para satisfação e 

manutenção do próprio ego (não está satisfeito com o que já possui e vai 

querer mais. “Tudo” é pouco). Domínio sobre as pessoas ou situações. 

Solteiros futuro: Relação social (pública) harmônica, mas de difícil 

convivência no dia-a-dia. Tendência a cobranças, brigas e ciúmes 

desnecessários que podem gerar a separação.   

Casados futuro: Dominação, possessividade e controle do parceiro por falta de 

confiança. Relação de difícil convivência por excesso de brigas e discussões, mas pautada por 

noites de muito prazer e desejo sexual. 

MENTAL: Persuasão, inteligência, sagacidade, obsessão, perspicácia. Comunicação 

envolvente e sedutora. 

SENTIMENTAL: Desejo incontrolável de ter e possuir. Paixão intensa e avassaladora, 

forte desejo sexual, impulsividade, possessividade.  

Solteiros: Paixão e sedução com forte atração sexual.  

Casados: Forte libido, atração sexual e paixão.  

ESPIRITUAL: Campo espiritual aberto e vulnerável. Forte poder astral para realizar 

magias, criar e emanar formas pensamentos ruins. Consulente pode estar buscando trabalho 

espiritual para conquista material e satisfação do ego. 

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ser egoísta, pensar em si próprio e em suas necessidades. 

Ser audacioso e valente para enfrentar os obstáculos, não se contentar apenas com o básico.   

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Sem força de vontade para iniciar ou seguir em frente. Falta 

de controle. Sem entusiasmo ou motivação. Desânimo.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Submissão, fracasso, impotência física, desinteresse, 

desmotivação, sem clareza mental, sem discernimento lúcido. Libertação do ego. 
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16 – Torre  
ATRIBUTO: DESCONSTRUIR 

Perda irreparável. 

 

MATERIAL: Término, rompimento, ruína, prejuízo, desconstrução, 

caos, ruptura, dificuldade, perdas, mudanças indesejadas e profundas 

causadas por terceiros. No futuro: Problemas e prejuízos mesmo que haja 

conquistas e realizações.  

Solteiros futuro: Relação sem futuro e com possível afastamento 

inesperado. 

Casados futuro: Separação. 

MENTAL: Confusão mental profunda e severa, desorientação, desestabilização, foco 

mental em soluções impossíveis de acontecerem. Planejamento pífio e sem sustentação. 

Comunicação agressiva. 

SENTIMENTAL: Amargura, decepção, rancor, desilusão, sentimento de abandono e 

isolamento. Desestruturação emocional.  

Solteiros: Sofre por alguém do passado, porque ainda não superou o término.  

Casados: Dor, mágoa, sentimento de desvalorização, decepção.  

ESPIRITUAL: Desproteção espiritual total, vulnerabilidade energética. Acredita em tudo 

o que for dito, segue todas as orientações, simpatias e religiões ao mesmo tempo.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Libertar-se de situações que causam dor e sofrimento. 

Mudar a forma de pensar e ver o mundo. Buscar NOVAS perspectivas. Perdoar o passado e 

seguir na direção do futuro e das NOVAS histórias. Buscar NOVAS alternativas, NOVOS caminhos.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Incerteza, falta de perspectiva, medo de perder, 

comportamento inadequado, comunicação inadequada.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Caminhos abertos, base sólida para projetos e aquisições, 

promoção com aumento de capital, reconciliação, estruturação. 
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17 – Estrela  
ATRIBUTO: ESPERANÇAR 

Serenidade, paz e tranquilidade 

 

MATERIAL: Caminhos que se abrem, oportunidade, prosperidade, 

favorecimento ou impulso positivo nos projetos. Realizações com 

sabedoria, pois aprendeu com o passado. 

Solteiros Futuro: Amizade sincera com tendência a 

relacionamento sério, caso haja tempo de conquista, amadurecimento e 

sedução. Relação de cumplicidade, harmonia e confiança que precisa ser 

cultivada com o tempo. Sexo discreto, mas com eroticidade. 

Casados futuro: Tendências positivas em todos os aspectos. 

MENTAL: Tem clareza a partir das experiências do passado. Discernimento, idealismo, 

compreensão, comunicação tranquila e serena. 

SENTIMENTAL: Esperança, otimismo, serenidade, calma, autoconfiança, sentimentos 

equilibrados e direcionados à felicidade.  

Solteiros: Amizade, atenção, carinho, afeto positivo. 

Casados: Tranquilidade, harmonia, fidelidade, segurança, satisfação.  

ESPIRITUAL: Intuição, canalização, energia astral positiva (ótimo para magias e 

meditações), proteção espiritual.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ter esperança e confiar no processo de evolução, buscar a 

paz interior. Ter autoestima e amor próprio para enfrentar os problemas e obstáculos.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de equilíbrio interno para solucionar problemas, 

excesso de negatividade e incertezas.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Azar, dificuldade, obstáculo, desconfiança, perdas, fracasso, 

ansiedade, instabilidade. Caminhos que se fecham. 
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18 – Lua  
ATRIBUTO: AUTOCONHECER 

Autoconhecimento para não confundir imaginação com 

realidade. 

 

MATERIAL: Oportunidade, crescimento, prosperidade, 

abundância. Boas notícias. Os ganhos são maiores do que os previstos.  

Solteiros futuro: Tendência a um namoro breve, passageiro e com 

crises de ciúmes até a separação.  

Casados futuro: Dificuldade em manter uma relação harmônica por excesso de ciúmes 

ou divergência de pensamentos. Constantes brigas e discussões, mas não há o afastamento. 

MENTAL: Confusão mental, dúvidas internas, crise existencial, conflito interno, excesso 

de imaginação, dúvida (entre várias opções), hesitação. Não sabe o que fazer no presente 

momento por conflitos entre passado e futuro. Comunicação distorcida com difícil 

entendimento. 

SENTIMENTAL: Paixão, sedução e romantismo com angústia (a busca pelo 

relacionamento perfeito pode gerar insatisfação, dependência emocional e medo de perder o 

parceiro).  

Solteiros: Deseja amar, mas tem medo de sofrer. Não tem clareza se quer o 

relacionamento, mas sente ciúmes e forte atração sexual pelo parceiro.  

Casados: Paixão e romantismo com angústia e medo de perder o parceiro. Não sabe o 

que deseja da relação.  

ESPIRITUAL: Intuição, força para magias e rituais, premonição, canalização.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Buscar o autoconhecimento, ter reflexão e sabedoria para 

encontrar o equilíbrio interior. Evitar confrontos e discussões. Respeitar o próprio passado e ter 

amor próprio.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Distorção da realidade, desorientação, não sabe por onde 

começar ou o que fazer.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Infertilidade, dificuldade, perda, prejuízo, discussão, 

inflexibilidade, arrogância. 
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19 – Sol  
ATRIBUTO: TRIUNFAR 

Luz e verdade 

 

MATERIAL: Prosperidade, progresso, sorte, crescimento, êxito, 

sucesso, aumento financeiro, resoluções positivas, resultados desejados, 

abertura de caminhos além do esperado (os caminhos continuam abertos 

após a conquista).  

Solteiros futuro: Quer se relacionar, tendência de relacionamento 

sério e duradouro. 

Casados futuro: Relação com tendência ao progresso em todas as áreas. 

MENTAL: Clareza mental, certeza, inteligência, ideias bem definidas, consciência, bons 

pensamentos. Voz calma, rítmica e firme.  

SENTIMENTAL: Satisfação, alegria, felicidade, doação, benevolência, altruísmo.  

Solteiros: Carinho, afeto, romantismo, harmonia, forte libido e respeito. 

Casados: Felicidade, alegria, satisfação e forte libido.  

ESPIRITUAL: Forte poder astral e espiritual, iluminação, amadurecimento espiritual, 

mediunidade, intuição, canalização, emana energias positivas.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ser otimista, ser proativo, ter iniciativas, aceitar a ajuda e 

terceiros, evitar o egocentrismo, melhorar os relacionamentos, aceitar e respeitar os limites.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Egocentrismo, falta de clareza nos objetivos, erros repetidos 

por excesso de confiança.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Negatividade, prejuízo, caminhos fechados, azar, infelicidade, 

obstáculos difíceis, falsas promessas, traição, mentira. 
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20 - Julgamento 
ATRIBUTO: TRANSCENDER 

Mudanças positivas. 

 

MATERIAL: NOVOS caminhos, novidade positiva, renovação, 

surpresa positiva, novas oportunidades, desenvolvimento e solução 

inesperada.  

Solteiros futuro: Impossibilidade de relacionamentos, pois haverá 

novos pretendentes.  

Casados futuro: Namorados, afastamento geográfico por trabalho ou estudos. Casados, 

perspectivas positivas, melhorias. 

MENTAL: Bom senso, ponderação positiva, renovação positiva das ideias e 

pensamentos, compreensão, insight. Comunicação crítica e lúcida, mas construtiva.  

SENTIMENTAL: Transcendência, perdão, amadurecimento emocional, perspectivas 

positivas.  

Solteiros: Afeto, atenção, expectativa positiva. 

Casados: Renovação positiva dos sentimentos, perdão, redescobrimento do amor.  

ESPIRITUAL: Clarividência, blindagem e ascensão espiritual, iluminação.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Perdoar, transcender, seguir em frente, aceitar os novos 

caminhos. Buscar a paz interior para compreender as dificuldades. Ser merecedor da felicidade.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Estar preso ao passado, pessimismo, não aceitar novas 

oportunidades ou ideias, dificuldade em perdoar.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Inveja, fofoca, problemas, dificuldades, dúvidas, infelicidade, 

desproteção espiritual. 
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21 – Mundo 
ATRIBUTO: PROGREDIR 

Nova era. 

 

MATERIAL: Êxito, triunfo, sucesso, conclusão próspera, ciclo e 

evolução natural da vida, progresso, vantagens. Mudança positiva e 

desejada causada pelo próprio consulente. 

Solteiros futuro: Deseja um relacionamento breve, passageiro e 

sem compromissos. Mas poderá se tornar um relacionamento sério e 

duradouro, caso ambos sejam maduros o suficiente para manterem uma 

relação com liberdade, respeito e sem cobranças. 

Casados futuro: Possível noivado, casamento ou separação consensual e sem prejuízos. 

MENTAL: Criatividade, análise construtiva, amadurecimento na forma de ver o mundo, 

visão próspera, perspectiva positiva, comunicação clara e objetiva. 

SENTIMENTAL: Sinceridade, honestidade, amor-próprio, benevolência voluntária, 

segurança nos sentimentos, ama sem dependência afetiva.  

Solteiros: Amizade sincera, período feliz. 

Casados: Carinho, felicidade, plenitude, amor-próprio, erotismo, segurança.  

ESPIRITUAL: Proteção espiritual e astral contra tudo, mediunidade, clarividência, 

intuição, possível premonição.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ter amor-próprio, ser independente em todos os planos 

(material, mental, emocional e espiritual). Priorizar as próprias necessidades e vontades. Seguir 

em frente nos novos ciclos.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Falta de planejamento, conhecimento ou experiência. 

Amigos falsos, dependência de terceiros. 

NEGATIVO/INVERTIDO:  Fracasso, prejuízos, reincidência no erro, incapacidade, 

dificuldades, obstáculos. 
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Louco 
ATRIBUTO: OUSAR 

O caminhante que busca algo..., mas o que? 

 

MATERIAL: Problemas, negligência, precipitação, falta de 

organização. Momento ímpar de liberdade para tomar decisões onde não 

há obstáculos, não há objetivos, não há direcionamento, não há regras. 

Momento importante de transição entre ciclos. 

Solteiros futuro: Quer se relacionar, mas não quer compromisso. 

Relação avassaladora e prazerosa, mas sem estrutura. Busca o 

divertimento e bons momentos, mas não se preocupa com o futuro. 

Casados futuro: Não há planejamento para o futuro, possível separação causada por 

imaturidade, falta de responsabilidade ou objetivos para o casal. 

MENTAL: Irresponsabilidade, ingenuidade, imaturidade, desatenção, insensatez, 

incoerência. Comunicação alegre, rápida e agitada.  

SENTIMENTAL: Euforia, entusiasmo, impulsividade. Animação com possível distorção da 

realidade que gera excesso de confiança.  

Solteiros: Prazer e alegria passageira. Sem estrutura afetiva. Sentimentos efêmeros. 

Casados: Alegria, satisfação. 

ESPIRITUAL: Caos mediúnico, desordem, negligência espiritual. Precisa de proteção.  

ORIENTAÇÃO/CONSELHO: Ser ousado, seguir em frente, aproveitar as oportunidades, 

curtir os momentos, aventurar-se.  

PROBLEMA/OBSTÁCULO: Sem entusiasmo, desmotivado, falta de empolgação.  

NEGATIVO/INVERTIDO:  Resultados positivos, equilíbrio, sucesso, segurança, 

relacionamentos positivos, não há obstáculos ou problemas. 
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Métodos de Leitura 
 

Os métodos de leitura são os tipos de lançamentos que podemos realizar para ler as 

cartas, tanto para previsão, autoconhecimento, análise, conselho e orientação. 

Conselho 
 

NOTA: Conselho NÃO é previsão! O Tarô vai sugerir o que é melhor para o consulente, 

priorizando a sua evolução e desconsiderando a sua vontade pessoal. O consulente tem o livre-

arbítrio para decidir seguir a orientação ou não. 

O conselho utilizando apenas 1 carta é indicado para quando o consulente deseja um 

conselho ou orientação, para determinada situação. 

 

Como utilizar o método:  

1- Embaralhe todos os arcanos maiores enquanto mentaliza a 

questão do consulente. 

2- Escolha apenas 1 carta e mantenha a face para baixo 

3- Coloque-a sobre a mesa com a face virada para baixo 

4- Desvire a carta 

5- Faça a leitura  

6- Informe a resposta ao consulente 

 

Exemplos para a pergunta de conselho: 

Pergunta: Devo comprar o carro da marca Izhanim? 

 

 

 

 

 

 

Eremita: Sim, mas esteja preparado para alguma burocracia. 

Pendurado: Não deve comprar o carro. A negociação não irá se desenvolver e a compra 

não será efetivada, é melhor desistir o quanto antes e procurar outra opção. 

Imperatriz: Sim! Siga em frente, pois será uma ótima aquisição. 

Torre: Não deve comprar. Caso compre, terá prejuízos ou problemas com o veículo. 
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Péladan 
 

Este é o método mais indicado para previsão de futuro, pode ser lido nos quatro planos 

de leitura.  

Período: Até 6 meses. 

Como utilizar o método:  

1- Identifique a pergunta do consulente 

2- Identifique em qual plano de leitura o método será lido 

3- Formule uma pergunta clara e objetiva, com referência de tempo 

4- Embaralhe enquanto mentaliza a pergunta do consulente 

5- Escolha as cartas e monte o método na ordem indicada 

6- Desvire as cartas, faça a leitura conforme o plano de leitura e informe a resposta. 

 

Como ler o método: 

O método será lido em duas partes, primeiro 

vamos ver a energia do presente (Cartas 1 e 2) e depois a 

previsão do futuro (Cartas 3 e 4). 

*Os exemplos estão lidos no plano material. 

 

Carta 1 – POSITIVO: Significa a energia que está 

atuando no presente momento. É o que já está 

acontecendo, aquilo que existe na questão e é real. 

Ex. 1: SOL na casa 1 - Existe abertura de caminhos 

com prosperidade. 

Ex. 2: PENDURADO na casa 1 – Existem obstáculos intransponíveis 

 

Carta 2 – NEGATIVO: Significa a energia do que está faltando ou não existe no presente 

momento. Devemos ler a Carta 2 com o significado negativo/invertido do arcano maior. 

Ex. 1: SOL na casa 2 - Caminhos fechados, problemas. 

Ex. 2: Pendurado na casa 2 – Caminhos abertos, não há obstáculos. 

 

Carta 3 – DESENVOLVIMENTO: Como será o desenvolvimento da situação desde o 

momento do atendimento até o prazo da pergunta. 

Ex. 1: SOL na casa 3 – O desenvolvimento será próspero e positivo. 

Ex. 2: PENDURADO na casa 3 – Não haverá desenvolvimento. 

Ex. 3: JUSTIÇA na casa 3 – O consulente deve ter atenção na situação. 
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NOTA: Perceba que o SOL na casa 3 ABRE caminhos para que a leitura evolua e chegue 

até a Carta 4 e o PENDURADO na Casa 3 FECHA os caminhos, a leitura não chegará até a carta 4. 

A JUSTIÇA na Carta 3 Alerta que o consulente deve ter atenção na situação e poderá chagar até 

a Carta 4, caso siga a conduta legal e social.  

 

Carta 4 – RESULTADO: O resultado da questão, a resposta da pergunta. 

Ex. 1: SOL na casa 4 – Sucesso, conquista, êxito e triunfo. 

Ex. 2: PENDURADO na casa 4 – Problema, insucesso e dificuldade. 

 

NOTA 1: A carta 4 não deve ser lida isoladamente, pois é a continuação da carta 3.  

Ex.: Se houver PENDURADO na casa 3, haverá a invalidação do Sol na casa 4. 

 

NOTA 2 - Apenas para leituras do plano material:  

- Pendurado, Morte, Torre ou Julgamento nas casas 1 ou 3 NEGAM a pergunta do 

consulente. 

- Pendurado, Morte, Torre ou Julgamento na casa 4 significam problemas e dificuldades. 

 

 

Carta 5 – SÍNTESE: Como o consulente está em relação a pergunta. 

Ex. 1: SOL na casa 5 – É o que o consulente deseja, pois está confiante e seguro de que 

tudo dará certo. 

Ex. 2: PENDURADO na casa 5 – O consulente está imóvel, não tem ação para realizar o 

que deseja. 

Ex. 3: DIABO na casa 5 – O consulente está obstinado a conseguir o que deseja e mesmo 

que a resposta seja negativa, continuará tentando, pois não se dará por satisfeito. 
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Exemplo de leitura: 

Ana comprará um carro até junho? 

(Plano Material – sempre com referência de tempo) 

Carta 1 – PAPA: Existe organização para a compra. 

Carta 2 – TORRE: Não há obstáculos 

Carta 3 – IMPERATRIZ: Ana poderá comprar o carro e 

não terá problemas 

Carta 4 – FORÇA: Sim, Ana compra o carro até junho. 

Carta 5 – DIABO: Ana está obstinada a comprar o carro. 

Exemplos de possíveis respostas: 

Ex. 1: Ana está organizada para a compra do carro (1) e não há obstáculos ou 

dificuldades (2). Os caminhos estarão abertos (3) e Ana comprará o carro até junho (4). Vemos 

que o carro é algo que Ana quer muito (5). 

Ex. 2: Sim, Ana comprará o carro até junho (5), pois atualmente não há obstáculos (2) e 

Ana está bastante organizada (1). Os caminhos estão abertos para a realização (3). 

 

 

Exemplo de leitura: 

Rafael me ama? 

(leitura do plano Sentimental para solteiros) 

Carta 1 – PAPA: Carinho e amizade verdadeira. 

Carta 2 – TORRE: Não há mágoas ou ressentimentos. 

Carta 3 – IMPERATRIZ: Sentimentos puros e sinceros. 

Carta 4 – FORÇA: Amadurecimento dos sentimentos. 

Carta 5 – DIABO: O consulente está com forte atração 

sexual e deseja ter o controle da relação. 

Exemplos de possíveis respostas: 

Ex. 1: Atualmente existe um grande carinho de amigo (1) e não há sentimentos ruins (2), 

mas ainda não é amor. Em breve, o Rafael vai começar a gostar mais de você (3) e vai se tornar 

amor com o tempo (4). Evite cobranças, controle e ciúmes (5).  
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Ex. 2: Sim, o Rafael vai amar você (4), mas somente com o desenvolvimento do tempo 

(3)! Hoje existe apenas um carinho da parte dele (1) e não há mágoas (2). Você está com um 

forte desejo pelo Rafael, evite cobranças, controle e ciúmes. 

Cruz Celta 
 

Método indicado para análises de situação. Não é necessária uma pergunta específica e 

sim um “tema” para ser analisado. Ex.: amor, relacionamentos, finanças, saúde, trabalho, 

negócios, etc...  

Período: 6 meses ou 12 meses, escolha o tempo que melhor se adequa a questão do 

consulente. 

 

Como utilizar o método:  

1- Identifique o tema a ser analisado 

2- Informe o tempo da análise (6 meses ou 12 meses). 

3- Identifique em qual plano de leitura o método será lido 

4- Embaralhe enquanto mentaliza a questão do consulente 

5- Escolha as cartas e monte o método na ordem indicada 

6- Desvire as cartas, faça a leitura conforme o plano de leitura e informe a resposta. 

 

Como ler o método: 

 

CARTA 1: O início da situação. 

Não há tempo específico, significa apenas 

como foi o início do tema a ser analisado. 

 

CARTA 2: Problema. 

Motivo que levou o consulente a se consultar. 

Pode ser um obstáculo, dificuldade, falta, 

interferência de terceiros, etc... 

 

CARTA 3: Consciente. 

A visão do consulente sobre a questão analisada. 

 

CARTA 4: Inconsciente. 

O que o consulente não sabe. Núcleo da leitura, a verdade. 
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CARTA 5: Passado recente. 

Acontecimentos recentes (3 meses ou 6 meses) 

CARTA 6: Futuro breve 

Como ficará a situação? (3 meses ou 6 meses) 

 

CARTA 7: O consulente. 

Como o consulente está em relação a questão. Ler Plano Mental + Plano Emocional, 

sempre. 

 

CARTA 8: Desenvolvimento. 

Como será o desenvolvimento da situação, considerando as cartas anteriores. 

 

CARTA 9: Obstáculo 

Obstáculo ou problema a ser resolvido pelo consulente. Ler Plano Problema/ Obstáculo, 

sempre. 

 

CARTA 10: Futuro 

Acontecimentos após o tempo da leitura SE o obstáculo for resolvido. (pode ser para 

depois dos 6 meses ou depois dos 12 meses, depende do tempo analisado). 

 

 

NOTA:  

• Possivelmente o consulente já sabe e consegue identificar as informações das 

cartas 1, 2, 3, 5 e 7. 

• As cartas 4, 6, 8, 9 e 10 são situações que o consulente desconhece. 

• A sequência de cartas 4, 6 e 10 apontam para os acontecimentos futuros. 

• O obstáculo da carta 9 precisa ser resolvido para que a carta 10 aconteça. 
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Exemplo de leitura: 

 

Ana está passando por dificuldades 

financeiras e pediu uma análise sobre o que vai 

acontecer. 

* Financeiro/dinheiro = Plano material. 

** Análise para 6 meses 

 

CARTA 1 – Carro: Ana teve uma rápida 

entrada de valores financeiros. 

CARTA 2 – Justiça: Ana está com o fluxo 

financeiro limitado, precisando ter atenção com 

os gastos. 

CARTA 3 – Pendurado: Ana se vê em 

uma crise financeira profunda, sem 

possibilidades de recuperação. 

CARTA 4 – Sol: Ana terá a recuperação financeira, com abundância. 

CARTA 5 – Sacerdotisa: Nos últimos 3 meses, Ana percebeu que estava entrando em 

uma crise financeira, mas não teve comportamentos para diminuir os gastos. 

CARTA 6 – Mago: Haverá a possibilidade de recuperação financeira nos próximos 3 

meses. 

CARTA 7 – Imperador: Ana está focada em resolver a questão financeira. 

CARTA 8 – Imperatriz: O desenvolvimento da situação será positivo, pois não há 

obstáculos. 

CARTA 9 – Temperança: Ana quer resolver o problema financeiro o mais rápido possível, 

mas neste momento ela precisa ter calma e paciência, pois a recuperação será lenta.  

CARTA 10 – Mundo: Ana terá a recuperação financeira e sairá da crise após os 6 meses. 

 

Observações para este exemplo: 

- Ana teve uma rápida entrada de dinheiro, mas acabou gastando de forma 

descontrolada, mesmo havendo a possibilidade de evitar gastos.  

- O Imperador na casa 7 mostra que Ana quer resolver essa situação o mais breve 

possível, mas a Temperança na casa nove já avisa que ela precisa ter calma e paciência, pois a 

recuperação (a recuperação aparece na linha de cartas 4, 6 e 10) será após os 6 meses. 
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- Se Ana não tiver calma e paciência (temperança, obstáculo na casa 9), poderá continuar 

com os problemas financeiros. É importante que Ana aproveite a abertura de caminhos (cartas 

6 e 8) para organizar o orçamento. 

Exemplo de resposta: 

Ana, você teve uma boa entrada de dinheiro, mas acabou contraindo dívidas por falta 

de cuidado com o orçamento. Na sua percepção, não há saída para essa crise financeira, mas 

podemos ver aqui que será possível sim. É importante que você mantenha o foco na 

recuperação, evite gastos supérfluos e seja flexível com o novo orçamento. Se você conseguir 

controlar os gastos nos próximos meses, a recuperação financeira acontecerá após 6 meses, 

tenha calma e paciência. 

 

NOTA: Não há uma ordem correta para informar os fatos e o resultado ao consulente. É 

necessário analisar as cartas de cada leitura (cada caso é único) para encontrar os pontos 

importantes e passar a resposta de forma coerente, para que o consulente entenda e não tenha 

dúvidas. 

DICA: Para uma excelente leitura (em qualquer método), busque sempre explicar os 

motivos, informar os obstáculos e a previsão do futuro, caso as orientações sejam seguidas.  
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Mandala 
 

Um método mais completo e complexo. Não há necessidade de uma pergunta ou tema 

inicial. É indicado para atendimentos completos, onde o consulente deseja saber informações 

sobre o futuro em diversas áreas. 

Período de leitura: 4 meses. 

Como utilizar o método:  

1- Pergunte se o consulente é solteiro ou casado 

2- Pergunte ao consulente a sua situação profissional (trabalho) 

3- Embaralhe as cartas 

4- Escolha as cartas e monte o método na ordem indicada, começando pela carta “0” 

5- Não desvire todas as cartas ao mesmo tempo 

6- Desvire a carta “0” e faça a leitura 

7- Desvire a carta 1 e faça a leitura 

8- Desvire a carta 2 e faça a leitura 

9- Siga desvirando uma carta por vez até o final da leitura 

 

Como ler o método: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA 0 – DESTINO – Ler a síntese do Arcano: A carta 0 representa como o destino se 

apresenta para o consulente nos próximos meses. 

Ex. 1 - Imperatriz: Caminhos abertos e prosperidade. 

Ex. 2 - Pendurado: Caminhos fechados com dificuldade nos desenvolvimentos. 
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CARTA 1 – VISÃO DO CONSULENTE – Ler como Plano Mental: A carta 1 representa a 

“visão do consulente” no presente momento em relação a vida, a sua forma de pensar e a 

qualidade dos pensamentos. 

Ex. Imperador: Racional, com pensamentos objetivos e práticos. 

 

CARTA 2 – DINHEIRO – Ler como Plano Material: Significa a qualidade financeira do 

consulente no presente momento.  

Ex. Estrela: Entrada de dinheiro, aumento de capital. 

 

 

CARTA 3 - COMUNICAÇÂO – Ler como Plano Mental: Significa como o consulente está 

se comunicando. 

Ex. Roda da Fortuna: Comunicação incoerente e fala desconexa. 

 

CARTA 4 – FAMÍLIA / LAR – Ler como Plano Material + Sentimental: Significa o 

ambiente físico e familiar de quem mora na residência.  

Ex. Louco: A família pretende realizar uma mudança para outro endereço e estão 

empolgados coma situação. 

 

CARTA 5 – AMOR – Ler como Plano Sentimental: A carta 5 significa o momento 

sentimental do consulente em relação a casa 7. 

Ex. 1 - Eremita para solteiros: O consulente deseja apenas uma amizade sincera. Fechado 

para os relacionamentos. 

Ex. 2 - Eremita para casados: O consulente tem carinho, lealdade, afeto e honestidade 

no relacionamento. 

 

CARTA 6 – TRABALHO – Ler com Plano Material: Significa o momento profissional do 

consulente. 

Ex. 1 - Pendurado para desempregado: Dificuldade em conseguir recolocação 

profissional, os caminhos estão fechados. 

Ex. 2 – Pendurado para quem está empregado: Estabilidade profissional, não haverá 

demissão ou promoção. 
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CARTA 7 – PARCEIRO – Ler como Síntese do Arcano: Significa a outra pessoa (namorado, 

noivo ou marido/esposa) está em relação ao consulente. Se o consulente for solteiro, a carta 

significa apenas se os caminhos estão “abertos ou fechados” para conhecer alguém nos 

próximos meses. 

Ex. 1 – Pendurado para casados: O parceiro tem uma visão distorcida do consulente na 

relação, isso causa dificuldades e desconfortos emocionais.  

Ex. 2 – Pendurado para solteiros: Caminhos fechados, não vai encontrar alguém nos 

próximos meses. 

 

CARTA 8 – EMOCIONAL INCONSCIENTE – Ler como Plano Sentimental: Emoções que o 

consulente não deseja revelar publicamente. São as suas emoções e expectativas íntimas em 

relação ao seu presente e futuro. 

Ex. Julgamento: Amadurecimento emocional com perspectivas positivas.  

 

CARTA 9 – PROJETOS FUTUROS – Ler como Plano Mental: A carta 1 significa o plano 

mental do consulente no presente momento e a carta 9 significa o futuro. É a forma como o 

consulente “vê” o desenvolvimento dos seus projetos e desejos a longo prazo. 

Ex. Imperador: Deseja realizar conforme sua vontade. 

 

CARTA 10 – FUTURO – Ler como Plano Material: Desenvolvimento da Mandala para os 

próximos 4 meses com projeção de mais 4 meses. 

NOTA: Esta é uma carta chave para toda a leitura da Mandala, pois ela se relaciona 

individualmente com as outras cartas. 

Ex. Julgamento na casa 10: Novos caminhos e oportunidades. 

- Pendurado na casa 7 para solteiros e Julgamento na casa 10: Os caminhos no amor 

estão fechados para os próximos 4 meses, mas irão se abrir e o consulente conhecerá novos 

pretendentes após 4 meses. 

- Torre na casa 2 para empregados e Julgamento na casa 10: Dificuldades financeiras no 

presente momento, mas com recuperação financeira e quitação das dívidas após 4 meses. 

 

CARTA 11 – MEIO SOCIAL – Ler como Plano Mental: Como estão os amigos em relação 

ao consulente? 

Ex. Diabo: Alguém vai querer ganhar alguma vantagem ou se aproveitar do consulente. 
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CARTA 12 – CONSELHO – Ler como Plano Orientação/Conselho: Esta carta não revela 

acontecimentos, apenas orienta a conduta do consulente para os próximos 4 meses, em relação 

a leitura da Mandala. 

Ex. Sacerdotisa: Analisar profundamente o momento atual, sem revelar o que pensa ou 

sente. 

 

NOTA: Cada carta da Mandala revela apenas uma parte de toda a história. É o conjunto 

de TODAS as cartas que formam a resposta e revelam o momento atual do consulente. 

 

 

Exemplo de leitura: 

Ana tem 32 anos, trabalha como gerente de contas em um banco e é casada com o 

Marcelo. Mora com o marido e a filha de 7 anos. Leitura para os próximos 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta 0 - Imperatriz: O destino se mostra com caminhos abertos. 

Carta 1 – Força: Ana é inteligente, perspicaz e está lúcida quanto aos acontecimentos 

de sua vida no atual momento. 

Carta 2 – Roda da Fortuna: Instabilidade financeira, dificuldade em controlar as 

finanças. 

Carta 3 – Sacerdotisa: Ana se comunica de forma suave e sutil, mas muito resumida. 

Carta 4 – Temperança: A família de Ana está tranquila e o lar não passa por novidades. 

Carta 5 – Enamorados: Ana é romântica, ama o marido e sente uma forte paixão. 

Carta 6 – Julgamento: Ana será trocada de setor no trabalho ou receberá uma 

promoção. 
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Carta 7 – Imperador: Marcelo gosta de Ana, mas não demonstra sentimentos. É 

controlador, possessivo e gosta de ter o domínio da relação.  

Carta 8 – Mago: Ana, está com expectativas positivas quanto ao futuro. 

Carta 9 – Eremita: Ana sabe que precisa ter prudência nos próximos meses. 

Carta 10 – Carro: Os desenvolvimentos serão rápidos e positivos. 

Carta 11 – Estrela: Os amigos de Ana são sinceros e possuem boas intenções. 

Carta 12 – Mundo: Ana deve priorizar as próprias necessidades e vontades. Seguir em 

frente nos novos ciclos. 

 

NOTAS:  

- A leitura de Mandala é flexível e abre muitas possibilidades na forma de passar a 

resposta ao consulente. Não há uma ordem exata de cartas ou regras a serem seguidas.  

- Sugiro que inicialmente você faça a leitura e responda na ordem: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 e 12. 

- Futuramente, poderá responder por blocos: Destino (0), Forma de pensar e ver o 

mundo (1, 9, 8 e 3), dinheiro e profissional (2, 6 e 10), relacionamentos (5, 7 e 10), família (4 e 

10), social (11) e conselho (12) 

- Deixe o conselho sempre por último. 


