Para Ma, Jessie Spicer Zerner,
o nosso querido Anjo na Terra que agora está no Céu.
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Guia Rápido do Significado das Cartas
OS ARCANOS MAIORES
CARTA

SIGNIFICADO

PÁG.

0. O Louco

Confiança

38

1. O Mago

Energia

41

2. A Papisa

Intuição

44

3. A Imperatriz

Criatividade

47

4. O Imperador

Concretização

50

5. O Papa

Tradição

53

6. Os Enamorados

Atração

56

7. O Carro

Determinação

59

8. A Força

Coração Valente

62

9. O Eremita

Introspeção

65

10. A Roda da Fortuna

Ciclos

68

11. A Justiça

Verdade

71

12. O Pendurado

Suspensão

74

13. A Morte

Transformação

77

14. A Temperança

Paciência

80

15. O Diabo

Impostura

83

16. A Torre

Crise

86

17. A Estrela

Iluminação

89

18. A Lua

Jornada Noturna

92

19. O Sol

Esplendor

95

20. O Julgamento

Avaliação

98

21. O Mundo

Apogeu

101
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O NAIPE DE PAUS
(também conhecido como Fogo, Ação, Varas, Bastões ou Bordões)

CARTA

SIGNIFICADO

PÁG.

Ás de Paus

Iniciação

104

Dois de Paus

Planeamento

107

Três de Paus

Oportunidade

110

Quatro de Paus

Realização

113

Cinco de Paus

Competição

116

Seis de Paus

Vitória

119

Sete de Paus

Coragem

122

Oito de Paus

Sinais

125

Nove de Paus

Disciplina

128

Dez de Paus

Opressão

131

Valete (Princesa) de Paus

Impulsividade

134

Cavaleiro (Príncipe) de Paus

Ambição

137

Rainha (Dama) de Paus

Inspiração

140

Rei de Paus

Dinamismo

143
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O NAIPE DE ESPADAS
(também conhecido como Ar, Ideias ou Pás)

CARTA

SIGNIFICADO

PÁG.

Ás de Espadas

Triunfo

146

Dois de Espadas

Equilíbrio

149

Três de Espadas

Mágoa

152

Quatro de Espadas

Reclusão

155

Cinco de Espadas

Derrota

158

Seis de Espadas

Passagem

161

Sete de Espadas

Oposição

164

Oito de Espadas

Indecisão

167

Nove de Espadas

Pesadelo

170

Dez de Espadas

Ruína

173

Valete (Princesa) de Espadas

Ideias

176

Cavaleiro (Príncipe) de Espadas

Engenho

179

Rainha (Dama) de Espadas

Independência

182

Rei de Espadas

Intelecto

185
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O NAIPE DE COPAS
(também conhecido como Água, Emoções ou Corações)

CARTA

SIGNIFICADO

PÁG.

Ás de Copas

Amor

188

Dois de Copas

Romance

191

Três de Copas

Celebração

194

Quatro de Copas

Reavaliação

197

Cinco de Copas

Deceção

200

Seis de Copas

Alegria

203

Sete de Copas

Ilusão

206

Oito de Copas

Sacrifício

209

Nove de Copas

Satisfação

212

Dez de Copas

Sucesso

215

Valete (Princesa) de Copas

Ternura

218

Cavaleiro (Príncipe) de Copas

Charme

221

Rainha (Dama) de Copas

Empatia

224

Rei de Copas

Consideração

227

9

Tarot Instantaneo 1.indd 9

30/05/2019 15:55

O NAIPE DE OUROS
(também conhecido como Terra, Diamantes, Discos ou Moedas)

CARTA

SIGNIFICADO

PÁG.

Ás de Ouros

Recompensa

230

Dois de Ouros

Mudança

233

Três de Ouros

Trabalho

236

Quatro de Ouros

Possessividade

239

Cinco de Ouros

Ansiedade

242

Seis de Ouros

Generosidade

245

Sete de Ouros

Frustração

248

Oito de Ouros

Habilidade

251

Nove de Ouros

Riqueza

254

Dez de Ouros

Proteção

257

Valete (Princesa) de Ouros

Praticabilidade

260

Cavaleiro (Príncipe) de Ouros

Fiabilidade

263

Rainha (Dama) de Ouros

Prosperidade

266

Rei de Ouros

Pragmatismo

269
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Introdução

E

ste livro foi desenhado para lhe permitir ler sem esforço —
e instantaneamente — as cartas de qualquer baralho de tarot
tradicional de setenta e oito cartas, bem como muitos dos baralhos não tradicionais existentes. Embora o Tarot Instantâneo tenha
sido especificamente pensado para tornar os principiantes em leitores instantâneos, até os leitores experientes de tarot podem obter
informações novas e valiosas ao usarem este livro.
O Tarot Instantâneo projeta a antiga arte de ler cartas de tarot para
o século xxi. Como verá em breve, ler cartas de tarot pode ser uma
experiência poderosa, empolgante e divertida. A orientação carinhosa e positiva contida nas páginas deste livro é profunda e convida à
reflexão. Mais do que isso, é rápida e fácil de obter.
As imagens usadas neste livro pertencem ao Baralho de Tarot
Rider-Waite, uma obra-prima intemporal criada em 1909 pela artista
Pamela Colman Smith, sob a orientação de A. E. Waite. O baralho
Rider-Waite é um dos baralhos de tarot mais conhecidos do mundo;
era o baralho usado por quase todos os leitores de tarot profissionais
quando aprendiam a interpretá-lo da forma antiga, ou seja, antes de
poderem aprender com o nosso leitor do Tarot Instantâneo!
Existem literalmente centenas de baralhos de tarot e centenas de
livros que foram escritos ao longo dos tempos para o ajudar a compreender os significados gerais do tarot. Quase todos estes livros
exigem que passe bastante tempo a estudar e a memorizar os significados, símbolos e atributos subtis, e demasiadas vezes confusos, das
setenta e oito cartas. Depois, tem de aprender o significado básico de

11
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cada uma das onze posições da Cruz Celta, de longe o lançamento
mais popular de tarot usado pelos leitores.
O que torna o Tarot Instantâneo tão empolgante e diferente?
O significado de uma carta muda dependendo da posição que
ocupa no lançamento. Incrivelmente, todas estas centenas de outros
livros de tarot deixam a si, um principiante, a tarefa de perceber
o que cada uma das setenta e oito cartas diferentes do tarot significa em cada uma das onze posições do lançamento da Cruz Celta!
Nenhum destes outros livros lhe diz o significado exato de cada carta
em cada posição. Isto deixa-o a si, um leitor principiante de tarot,
na posição de folhear para a frente e para trás entre as páginas de
um livro para procurar vários significados de várias cartas e, a seguir,
ter de juntar tudo. Além de isto prejudicar a espontaneidade da leitura, também lhe rouba a capacidade intuitiva natural enquanto trabalha com o lançamento de tarot. Não admira que a maioria das
pessoas que tentaram aprender a usar o tarot tenham desistido tão
depressa.
Este livro dá-lhe um acesso imediato e fácil ao poder do tarot para
guiar a sua vida, permitindo-lhe descobrir instantaneamente a interpretação de cada carta, à medida que aparece em cada uma das onze
posições específicas do lançamento da Cruz Celta. Vai ver que é incrivelmente fácil fazer perguntas e receber respostas claras. Não tem
de decorar nada! Só tem de baralhar as cartas e escolher o número
de cartas de tarot necessárias para fazer o tipo de pergunta que escolheu. A seguir, procure a sua resposta nas páginas da parte principal
deste livro. Tal como um leitor de tarot experiente, vai formar a sua
resposta ao ler o significado de cada carta em cada posição, indicada
pelo tipo de leitura que escolheu: uma carta, três cartas ou as onze
cartas da Cruz Celta. O livro contém todos os significados. Como vê,
é bastante simples tornar-se um leitor instantâneo.
Quando pede e recebe orientação de qualquer baralho de tarot,
está a realizar um ritual ancestral — um ritual que é renovado a cada
nova pergunta que lhe faz. Enquanto baralha as cartas, tendo a sua
pergunta em mente, torna-se mais um elo numa cadeia inquebrável
de pessoas que buscam a verdade.

12
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Diz-se que, durante séculos, muitos governantes europeus,
os seus cortesãos e súbditos recorriam regularmente aos conselhos
dos grandes leitores de tarot da sua época. Hoje em dia, atrás das
portas fechadas de quartos e salas de reuniões, os ricos, os poderosos e os bem-sucedidos ainda consultam o tarot com regularidade.
Para parafrasear os comentários do falecido J. P. Morgan sobre o uso
da astrologia para obter a sua enorme fortuna: «Os milionários não
usam cartas de tarot, mas os bilionários sim.»
Mas as cartas do tarot não são apenas para uma elite rica e refinada. Atualmente, todos podem descobrir a verdade intemporal e o
poder pessoal que estão acessíveis através do tarot. As pessoas não
consultam o tarot porque está na moda ou porque é uma curiosidade
engraçada. Fazem-no porque responde às suas perguntas e ajuda-as
a tomarem decisões importantes. Usar o poder do tarot até lhe pode
dar uma vantagem única sobre os que não têm coragem suficiente
para explorar todas as suas opções para recolherem e processarem
informação. Este livro vai permitir-lhe consultar o tarot regularmente e torná-lo uma parte integrante do seu «pacote» de informação.
Muitas pessoas pensam no tarot apenas como um método de
adivinhação. Contudo, as cartas do tarot são verdadeiramente a sua
ferramenta pessoal de revelação, crescimento e sucesso.
Desde 1990 que introduzimos centenas de milhares de pessoas
em todo o mundo à experiência fascinante e útil de usar as cartas
do tarot para obter conhecimento sobre a sua própria vida e as vidas
daqueles que amam. Juntos, dedicámos as nossas vidas a usar a
nossa arte para tornar as verdades intemporais dos sistemas ancestrais de conhecimento e poder pessoal acessíveis e úteis a todos, aqui
e agora, no nosso mundo moderno. Conseguimos «desempoeirar»
o tarot, tirando o pó que se foi acumulando em séculos de mal-entendidos e superstições em relação às artes divinatórias. Ao longo
do tempo, eu e a Amy tornámo-nos os principais designers a nível
mundial de sistemas de adivinhação pessoais e interativos, ou, como
gostamos de lhes chamar, ferramentas de poder espiritual.
O Tarot Instantâneo é uma dessas ferramentas de poder espiritual. É imediato, direto, fácil de compreender e de usar.
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Como todas as pessoas bem-sucedidas aprenderam, saber o máximo possível sobre as condições que se manifestam na sua vida é crucial
para tomar boas decisões. Como diz o velho ditado, «homem prevenido vale por dois». Se parecer que as coisas lhe estão a correr bem,
então, sabe que deve continuar a fazer as coisas como tem feito. Se parecer que as coisas não vão correr bem, então, o tarot também poderá sugerir formas de melhorar as coisas. Como eu e a Amy dizemos sempre, as
más decisões são o denominador comum de quase todos os problemas causados pelos humanos. Quando souber ler as suas cartas de
tarot, terá um conjunto variado de respostas sobre acontecimentos futuros que se irão manifestar na sua vida. E qual o caminho certo a tomar.
O tarot não dita as suas ações nem controla a sua vida. Em vez
de lhe dizer o que fazer, as cartas vão pô-lo em contacto com a forma
como se sente em relação ao que se está a passar na sua vida e, a partir daí, ajuda-o a tomar melhores decisões. Na verdade, pode pensar
no Tarot Instantâneo como uma ferramenta executiva de tomada de
decisões, uma bela peça de equipamento de exercício espiritual e
uma forma única de melhorar a sua capacidade de tomar decisões.
Sempre que fizer uma leitura de tarot, é muito importante avaliar aquilo que pensa e sente em relação à resposta que as cartas
lhe deram. A seguir, tome as suas decisões com base na consciência aumentada que o tarot traz para a sua situação. Passado algum
tempo, vai reparar que a sua intuição e a sua capacidade de tomar
decisões, com e sem a ajuda das cartas de tarot, vai melhorar.
O tarot dá um novo gosto à sua vida, mas isso não chega. O seu
livre-arbítrio para tomar decisões é o seu «prato forte». O Tarot
Instantâneo foi desenhado para o ajudar a aceder às verdades ancestrais do tarot e para as pôr em prática. É nosso desejo sincero que
esta obra o ajude a compreender melhor a sua voz interior e a capacidade que ela tem para orientá-lo. Esperamos que venha a conhecer
o poder que nos ajudou, para que também possa fazer da sua vida
tudo aquilo que quiser que ela seja. Se abordar o tarot com cerimónia, sinceridade e humildade, então, tudo lhe poderá ser revelado.
Monte Farber e Amy Zerner
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Tarot Instantâneo
em Três Passos Fáceis
PASSO 1. ESCOLHA A PERGUNTA CERTA PARA SI
Que pergunta é a certa para si? Qual vai dizer-lhe aquilo que precisa
de saber? Da página 18 à 29, sugerimos perguntas para leituras de
uma carta, de três cartas e para o lançamento da Cruz Celta. Perguntas
diferentes requerem lançamentos diferentes para se ter uma resposta
apropriada. Veja a lista de questões sugeridas e escolha aquela que
mais se aproxima da pergunta à qual quer uma resposta. A seguir,
use esse lançamento.
Se sentir que tem demasiadas perguntas, comece pela que é
mais importante. Use as perguntas sugeridas para o ajudar a simplificar e a esclarecer a sua pergunta.
Se não tiver uma pergunta específica, basta fazer a primeira pergunta básica: «Diz-me aquilo que preciso de saber para o meu bem
maior.» Na nossa experiência, depois de as pessoas verem as cartas
do tarot «acertarem» neles e na sua situação atual, acabam muitas
vezes por ter uma pergunta.

PASSO 2. RELAXE!
Faça uma inspiração profunda e magnífica e expire lentamente.
Agora, repita a pergunta para si enquanto baralha as cartas de tarot.
Se conseguir, tente visualizar a sua pergunta; na sua mente, veja
uma imagem da situação a que se está a referir enquanto baralha.
Pare de baralhar quando lhe parecer apropriado. Relaxe. Está a sair-se
muito bem. Se não souber quando deve parar de baralhar, experimente
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baralhar durante o tempo que for preciso para fazer a sua pergunta
duas vezes.
A seguir, pouse o baralho e espalhe as cartas. Depois, uma de cada
vez, escolha uma, três ou onze cartas, de acordo com a área em que
a sua pergunta se insere. Por fim, disponha as cartas com a imagem
virada para cima, seguindo o diagrama correto de colocação.
Se as cartas aparecerem invertidas, limite-se a virá-las para cima.
Os leitores de tarot profissionais e experientes já têm a mestria
necessária para associarem a sua interpretação pessoal a cartas
invertidas ou viradas ao contrário. Sugerimos fortemente que use
as interpretações do nosso livro tal como aparecem e não tente ler as
cartas invertidas como se fossem diferentes.

PASSO 3. PROCURE O SIGNIFICADO DE CADA
UMA DAS CARTAS
Neste passo, deve procurar o significado das cartas que selecionou
pela ordem que as escolheu.
Neste livro, cada uma das setenta e oito cartas do seu baralho de
tarot foi interpretada em todas as onze posições da tiragem da Cruz
Celta. Também usamos várias dessas interpretações para responder
a leituras de uma ou de três cartas.
0 Para interpretar uma leitura de uma carta, faça o seguinte:
vá para a página 18 e escolha a pergunta que quer ver respondida.
Digamos que escolheu a Pergunta B e que escolheu o Cavaleiro de
Paus. A resposta à pergunta B reside na posição número 2, Aquilo
que o Rodeia. Iria para a página 137 que descreve o Cavaleiro de
Paus, onde encontraria uma lista dos significados das onze posições. Encontre a posição 2; esta corresponde à resposta ao tipo de
pergunta que colocou.
Fácil, não é? Definitivamente instantâneo!
0 Para interpretar uma leitura de três cartas, use exatamente o

mesmo método. Encontre os significados corretos para cada uma
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Três Passos Fáceis

das três cartas na ordem que as selecionou. Lembre-se que a sua pergunta num lançamento de três cartas vai lidar com trios: passado,
presente, futuro; ou mente, corpo, espírito.
0 Para interpretar a leitura da Cruz Celta, vá primeiro à pági-

na 22, onde é apresentado um diagrama deste lançamento de onze
cartas. Vai tirar as cartas e dispô-las na ordem que as escolheu. Agora,
vá para a página onde constam os significados da primeira carta que
tirou. Depois, leia a posição número 1 para essa carta. A seguir, vá
para a página onde estão os significados da segunda carta que tirou
e leia a posição número 2 para essa carta. Faça a mesma coisa para
as restantes nove cartas da sua leitura, garantindo que o número da
posição que está a ler para cada carta continua a ser a mesma que
o número da posição da carta na sua leitura da Cruz Celta.
É sensato focar-se num período de tempo específico para a maioria das leituras de tarot, mas é essencial colocar um enquadramento
de tempo nas suas leituras da Cruz Celta. Quando faz uma leitura
da Cruz Celta, vai escolher uma carta que descreve as condições que
pode esperar encontrar no futuro próximo e outra carta para descrever condições que pode esperar encontrar num futuro mais distante.
Se o seu prazo forem as próximas três a seis semanas, então, a última
carta da sua leitura da Cruz Celta, a posição 11, O RESULTADO,
representa as condições que pode esperar encontrar entre três a seis
semanas. A carta na posição 7, O QUE ESTÁ DIANTE DE SI, vai
representar as condições que pode esperar encontrar entre três a seis
dias. Se o período de tempo da sua pergunta da Cruz Celta for entre
três a seis meses, então, a Posição 11, O RESULTADO, representa
as condições que pode esperar entre três a seis meses e a Posição 7,
O QUE ESTÁ DIANTE DE SI, representa as condições que pode
esperar entre três a seis semanas.
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PERGUNTAS DE UMA CARTA
sugestões de perguntas a fazer às suas cartas de tarot

Pergunta A:
Diz-me o que eu preciso de saber
sobre (os acontecimentos de hoje, o
meu companheiro, o meu filho,
o meu familiar, a minha reunião, o
meu encontro, a minha aula, o meu
teste, etc.) para o meu bem maior.
Pergunta B:
Dá-me uma mensagem sobre
(as minhas finanças, o meu amigo,
o meu familiar, o meu companheiro,
etc.).

Pergunta C:
O que me está a impedir
de alcançar o meu objetivo?

Pergunta D:
O que devo ter em conta
para tentar (encontrar o amor
verdadeiro, arranjar um trabalho
mais motivante, ganhar mais
dinheiro, lidar com a rejeição,
arranjar mais tempo livre, etc.)?

A sua Resposta:

POSIÇÃO

1

VOCÊ
para a carta que escolheu.

A sua Resposta:
POSIÇÃO

2

AQUILO
QUE O RODEIA
para a carta que escolheu.

A sua Resposta:
POSIÇÃO

3

O BLOQUEIO
para a carta que escolheu.

A sua Resposta:

POSIÇÃO

4

A SUA BASE
para a carta que escolheu.
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A sua Resposta:

Pergunta E:
Em que aspeto da vida devo
meditar hoje?

POSIÇÃO

6

AQUILO QUE
O COROA
para a carta que escolheu.

A sua Resposta:

Pergunta F:
Como sou visto pela(s) outra(s)
pessoa(s) envolvida(s) na minha
situação?

POSIÇÃO

9

COMO
OS OUTROS
O VEEM
para a carta que escolheu.

A sua Resposta:

Pergunta G:
Qual vai ser o resultado
(das minhas ações, desta
reunião, de um acontecimento,
etc.)?

POSIÇÃO

11

O RESULTADO
para a carta que escolheu.

Exemplo (Pergunta B):
Dá-me uma mensagem sobre
as minhas finanças.

A sua Resposta:
POSIÇÃO

2

AQUILO QUE O RODEIA
Escolheu o Nove de Ouros.
Ver página 254.
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PERGUNTAS DE TRÊS CARTAS
sugestões de perguntas a fazer às suas cartas de tarot

Pergunta H:

A primeira carta escolhida representa:

Quais são as condições passadas,
presentes e futuras
(do meu relacionamento com
______, da minha situação
relativamente a _____, etc.)?

5

PRESENTE

FUTURO

AQUILO QUE O RODEIA
(o seu Presente)
Ler o significado para a posição 2.

A terceira carta escolhida representa:

7
Pergunta I:

Ler o significado para a posição 5.

A segunda carta escolhida representa:

2
PASSADO

O QUE ESTÁ ATRÁS
DE SI (o seu Passado)

O QUE ESTÁ DIANTE
DE SI (o seu Futuro)
Ler o significado para a posição 7.

A primeira carta escolhida representa:

Qual vai ser o efeito (desta pessoa,
local, situação, etc.) na minha
mente, corpo e espírito?

4

A SUA BASE
(a sua Mente)
Ler o significado para a posição 4.

A segunda carta escolhida representa:

MENTE

CORPO

ESPÍRITO

7

O QUE ESTÁ DIANTE
DE SI (o seu Corpo)
Ler o significado para a posição 7.

A terceira carta escolhida representa:

6

AQUILO QUE O COROA
(o seu Espírito)
Ler o significado para a posição 6.
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A primeira carta escolhida representa:

Pergunta J:
Que (atitude, crença, lição de vida,
etc.) tenho de trabalhar mental,
física e espiritualmente?

10

AS SUAS ESPERANÇAS
E MEDOS (Mental)
Ler o significado para a posição 10.

A segunda carta escolhida representa:

MENTAL

FÍSICO

8

ESPIRITUAL

COMO DEVE
APRESENTAR-SE (Físico)
Ler o significado para a posição 8.

A terceira carta escolhida representa:

6

AQUILO QUE O COROA
(Espiritual)
Ler o significado para a posição 6.

Exemplo (Pergunta A):
Quais são as condições passadas, presentes e futuras do meu
relacionamento com a minha mãe?

Tirou estas
três cartas:

As suas
respostas
estão
nestas
posições:

5

O QUE
ESTÁ ATRÁS
DE SI

Oito de Ouros
(página 251)

2

AQUILO
QUE O
RODEIA

Sete de Paus
(página 122)

7

O QUE ESTÁ
DIANTE
DE SI

Dez de Copas
(página 215)
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A CRUZ CELTA

11
O
RESULTADO

6
AQUILO
QUE O
COROA

10
2

5

1

O QUE
ESTÁ ATRÁS
DE SI

VOCÊ

AQUILO
QUE O
RODEIA

3
AQUILO QUE
O BLOQUEIA

4
A SUA
BASE

AS SUAS
ESPERANÇAS
E MEDOS

7
O QUE
ESTÁ
DIANTE
DE SI

9
COMO
OS OUTROS
O VEEM

8
COMO
DEVE
APRESENTAR-SE
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sugestões de perguntas a fazer às suas cartas de tarot

As perguntas que fizer para este lançamento vão surgir-lhe com o
tempo e com a prática, à medida que for ficando mais familiarizado,
mais confortável e mais sintonizado com as cartas e os seus significados. Por agora, sugerimos apenas que peça orientação às cartas.
Quando utilizar o Tarot Instantâneo para interpretar os significados
de cada carta em cada posição, poderá querer manter um registo da
sua pergunta, anotando os significados das cartas para essa leitura
específica.
PERGUNTA:
Dá-me orientação sobre (o meu caminho de vida, o meu companheiro,
os meus filhos, a minha vida amorosa, o meu trabalho, a minha situação
financeira, as minhas condições de vida, alcançar o meu objetivo, etc.)
e como as condições vão progredir ao longo das próximas três a seis
(horas, dias, semanas ou meses).
A SUA RESPOSTA DE 11 CARTAS:
Para a Posição 1 da Cruz Celta, ler

1

VOCÊ

Esta posição representa o seu lugar na situação e o que precisa
para concretizar os seus desejos mais profundos em relação
à pergunta que colocou.
Para a Posição 2 da Cruz Celta, ler

2

AQUILO QUE O RODEIA

Esta posição representa as condições que o rodeiam relativamente à pergunta que colocou. Se a resposta que recebeu for
harmoniosa, então, está num ambiente positivo.
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Para a Posição 3 da Cruz Celta, ler

3

AQUILO QUE O CONTRARIA

Esta posição representa um desequilíbrio que poderá impedi-lo de alcançar os resultados indicados nas Posições 7 e 11 da
sua leitura. Também pode representar aquilo que o confunde.
Para a Posição 4 da Cruz Celta, ler

4

A SUA BASE

Esta posição representa uma questão fundamental que lhe
pode dar a força e segurança necessárias para alcançar o seu
objetivo.
Para a Posição 5 da Cruz Celta, ler

5

O QUE ESTÁ ATRÁS DE SI

Esta posição representa as ações e influências passadas que
provocaram o estado atual das coisas. Também pode representar pessoas, ideias e condições que estão a sair da sua vida.
Para a Posição 6 da Cruz Celta, ler

6

AQUILO QUE O COROA

Esta posição representa o objetivo espiritual para o qual deve
trabalhar para poder obter aquilo que deseja. Contém um exercício de visualização que o ajuda a fazê-lo.
Para a Posição 7 da Cruz Celta, ler

7

O QUE ESTÁ DIANTE DE SI

Esta posição representa as condições que pode esperar encontrar num futuro próximo, ou entre três a seis horas, dias ou
semanas, dependendo do período de tempo que escolheu.
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Para a Posição 8 da Cruz Celta, ler

8

COMO DEVE APRESENTAR-SE

Esta posição representa a atitude que deve ter para melhor alcançar o seu objetivo. Faça-o sabendo perfeitamente que existe
um risco de que os outros possam interpretar mal as suas ações.
Para a Posição 9 da Cruz Celta, ler

9

COMO OS OUTROS O VEEM

Esta posição representa a forma como as pessoas importantes
para a sua situação o veem em relação à pergunta que colocou.
Poderá ser muito diferente da Posição 8.
Para a Posição 10 da Cruz Celta, ler
AS SUAS ESPERANÇAS E MEDOS

posição representa um medo profundo que tem e do qual
10 Esta
poderá não ter consciência. Também poderá representar as
esperanças e os medos que tem em relação ao modo como a sua vida
poderá mudar se alcançar o seu objetivo.
Para a Posição 11 da Cruz Celta, ler
O RESULTADO

posição representa as condições que pode esperar encon11 Esta
trar num futuro a longo prazo, ou entre três a seis dias, semanas ou meses, dependendo do período de tempo que escolheu.
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PERGUNTA:
Dá-me orientação sobre o meu caminho de vida e sobre como a
minha situação vai progredir ao longo das próximas três a seis
semanas.
A MINHA RESPOSTA DE 11 CARTAS É:
Para a Posição 1, a Rainha de Paus, consulte a página 140

1

VOCÊ

Tem de inspirar os outros. Seja uma pessoa carismática e autoconfiante que sabe como as coisas devem ser feitas. Tenha
um comportamento digno da realeza. As festas e outros eventos vão
beneficiá-lo. Encontre um projeto criativo que o ocupe plenamente.
Para a Posição 2, o Cinco de Copas, veja a página 200

2

AQUILO QUE O RODEIA

Está rodeado por sensações de deceção. Poderá sentir rejeição
ou o desejo de se afastar de algo. Sentir este tipo de dor emocional pode dar-lhe uma sabedoria preciosa que poderá assegurar
o sucesso futuro.
Para a Posição 3, o Oito de Paus, consulte a página 125

3

AQUILO QUE O CONTRARIA

Problemas de comunicação bloqueiam o progresso. Esteja
muito atento. Revelar demasiado ou de menos é tão mau como
revelá-lo demasiado cedo ou demasiado tarde. A incapacidade de
deixar perfeitamente claras as suas intenções românticas ou de outra
natureza desperdiça tempo. Garanta que os sinais não se confundem.
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Para a Posição 4, o Eremita, veja a página 65

4

A SUA BASE

A sua capacidade de evitar armadilhas e distrações de todos
os tipos é crucial para esta situação. Embora os outros possam
não compreender e culpá-lo por isso, deve seguir o seu próprio caminho. É vital lidar com a introspeção dos mais velhos.
Para a Posição 5, o Quatro de Ouros, consulte a página 239

5

O QUE ESTÁ ATRÁS DE SI

No passado, agarrou-se àquilo que tinha. Poderá tê-lo gerido e
protegido bem, mas o egoísmo da sua parte pode agora voltar
para o assombrar. Ponha as coisas em perspetiva. A influência de
um executivo poderá estar a esmorecer.
Para a Posição 6, a Imperatriz, consulte a página 47

6

AQUILO QUE O COROA

Seria bom ter a bênção de uma figura maternal carinhosa e incondicionalmente amorosa. Visualize-a a dar-lhe uma vida de
amor, paz, segurança, beleza e criatividade. Sinta o seu abraço.
Para a Posição 7, o Rei de Ouros, consulte a página 269

7

O QUE ESTÁ DIANTE DE SI

Em breve, encontrará ou terá de agir como uma pessoa que
sabe como ser pragmática e jogar o jogo da política. Siga os
seus instintos básicos. Poderá ser ajudado por um negociador terreno e abastado e aprender a tornar-se um.
Para a Posição 8, o Ás de Copas, consulte a página 188

8

COMO DEVE APRESENTAR-SE

Apresente-se como alguém que sabe como dar e receber amor
incondicionalmente. Deixe que a emotividade da vida o envolva,
limpando as suas emoções e enchendo-o de compaixão. Todos adoram uma pessoa apaixonada.
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Para a Posição 9, a Justiça, consulte a página 71

9

COMO OS OUTROS O VEEM

Os sábios veem-no como justo, imparcial, dedicado a encontrar a verdade e a justiça e como alguém que poderá chegar a
um compromisso se todos forem tratados de forma justa. Os ignorantes poderão achar que é muito «certinho». É visto por muitos como
alguém de bom gosto e bom senso.
Para a Posição 10, os Enamorados, consulte a página 56
AS SUAS ESPERANÇAS E MEDOS

que está insatisfeito com a forma como as coisas
10 Considera
estão e espera tomar as decisões certas para mudá-las, mas
teme perder as partes boas do que tem agora. Poderá temer a angústia de um caso amoroso.
Para a Posição 11, o Quatro de Espadas, consulte a página 155
O RESULTADO

considerar o isolamento, o desapego e o afastamento como
11 Vai
métodos para alcançar grandes feitos. Vai evitar a dor, o conflito e as distrações e diminuir o seu stress e ansiedade. Olhar para
o seu interior vai recarregar as suas baterias.
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