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Este é um baralho de tarot como o leitor jamais terá visto ou experimentado. 
Após vários anos em preparação, estes retratos de temas arquétipos 

emergiram do mundo imaginário. Foi-lhes dada forma pictórica pela 
Dra. Janet Piedilato, cuja preparação para a tarefa inclui décadas de imersão 
nos sonhos, xamanismo, mitologia, bem como de ciências sociais e biológicas. 

Cada imagem merece que lhe dedique atenção, que lhe dedique estudo, bem 
como a aplicação à sua vida interior e exterior.

Stanley Krippner, Ph.D., pioneiro dos sonhos internacionais, coautor  
de Personal Mythology, Extraordinary Dreams and How to Work with Them  

e Dreamtime and Dreamwork: Decoding the Language of the Night.

Eu conheci a morte sob vários disfarces, mas nunca como uma raposa 
vermelha com um anjo roliço a balançar-se nos seus bigodes. Esta imagem 
radicalmente original — trunfo XIII no Tarot Místico — surge fresca dos 

sonhos e da vida intuitiva da autora, e serve de exemplo para o que esperar 
(e não esperar) da sua criação fascinante. Janet Piedilato deu-nos algo mais 
do que meramente outro baralho de 78 cartas. Ela incita-nos a deixarmos 
a nossa própria imaginação fluir na presença daquilo que ela traz das suas 
próprias profundezas, e a usarmos as suas imagens não como mensagens 
estereotipadas, mas como um incentivo para criarmos os nossos próprios 

significados e continuarmos a sonhar.

Robert Moss, autor dos bestsellers Conscious Dreaming,  
The Secret History of Dreaming e Sidewalk Oracles: Playing with Signs,  

Symbols and Synchronicity in Everyday Life.
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Sonhos, belíssimos sonhos! Viagens fantasmagóricas que vão além do comum! 
Eu passei a minha vida a sonhar! Talvez tenha sido a escassez de fundos e livros na 

minha infância a levar-me à minha escrita, aos meus desenhos e a registar os meus 
sonhos, ou então talvez eu tenha simplesmente nascido para sonhar e trazer a dádiva 
dos sonhos para a realidade do mundo desperto. Seja qual for a verdade, pouco importa, 
pois no final simplesmente me identifico como sendo sonhadora. Algo bastante notá-
vel, se eu pensar bem nisso, se eu analisar a minha vida desde a infância à velhice. 
Eu fui criança, filha, esposa, mãe, viúva, aluna e professora, contudo, após todas essas 
fases, limito-me a permanecer sonhadora. Fiel à minha afinidade com tradições anti-
gas, onde havia indivíduos que passavam as suas vidas a criar monumentos para a sua 
vida após a morte, eu erigi a minha lápide há décadas. Tem a palavra «sonhadora» gra-
vada abaixo do meu nome. Pois ainda que as estações da vida me tenham privado de 
muitas das minhas identidades anteriores, aquilo com que comecei é aquilo com que 
termino, ser sonhadora é o meu epíteto.

Gosto de acreditar que, quando passar para os Campos Dourados, além da porta 
da morte, vou viver no além, a sonhar. Imagino que os meus sonhos possam espelhar 
experiências desta existência encarnada! Ou talvez não. Assim é o território dos 
sonhos, levando ansiosamente a consciência além dos limites da nossa realidade 
física. Se não fossem os sonhos, determinadas descobertas, invenções e magníficas 
histórias poderiam nunca se ter manifestado. Os sonhos levam-nos bem além de 
todas as limitações.

A linguagem destas visões transcendentes veste vários trajes, não tendo frontei-
ras ou dogmas puros e súbitos que lhe limitem o significado ou aparência. A icono-
grafia do transcendente, as imagens, os símbolos e, frequentemente, as histórias ricas 
que surgem durante o transe intrapessoal ou estado de sonho, têm muitas vezes 
significados pessoais, bem como significados mais gerais, que oferecem ampla varie-
dade de interpretação. É frequente estas imagens acabarem por influenciar aquele a 
quem aparecem, bem como outros que cheguem a vê-las. Assim é com O Tarot Místico 
dos Sonhos.

INTRODUçãO
A Verdade dos Sonhos
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9Introdução

POdeR dOS SOnhOS

Os exemplos mais impressionantes do poder dos sonhos vêm dos arquivos daqueles que 
se dedicaram a criar ou a fazer descobertas, como o caso do químico brilhante Friedrich 
Kekulé, que contou a sua famosa história da descoberta dos anéis de benzeno enquanto 
dormitava no estado hipnagógico (pré-sono) (Koestler, 1964). As imagens mentais de 
formas semelhantes a serpentes a circular e a ligar a cabeça à cauda levaram-no a propor 
que o benzeno era um anel. Assim, Kekulé, ao ver as imagens, aliás aquilo a que chama-
mos de Ouroboros no nosso Tarot, trouxe ao mundo a química orgânica, sendo coroado 
pai de uma nova disciplina. O sonho trouxe à tona aquilo que a realidade desperta só por 
si jamais seria capaz de manifestar: sabedoria e compreensão. Temos ainda a famosa 
história do escaravelho do psiquiatra Carl Jung, enfatizando a importância das imagens 
interiores para aqueles que as experienciam. Jung conta-nos acerca da sua experiência 
enquanto trabalhava com uma paciente de psicanálise. É uma história incrível acerca de 
como um sonho precedeu o aparecimento no mundo físico do importante símbolo do 
sonho. Ao estabelecer a ligação entre os dois, a paciente foi capaz de compreender 
melhor os seus problemas e, com isso, de ir além dos bloqueios anteriores:

Ela tinha tido um sonho impressionante na noite anterior, em que alguém lhe dera 
um escaravelho dourado — uma peça de joalharia cara. Enquanto ela me continuava 
a descrever esse sonho, ouvi algo atrás de mim a bater gentilmente no vidro da 
janela. Virei-me e vi algo… era um escaravelho… Eu entreguei o escaravelho à 
minha paciente com as palavras “Aqui tem o seu escaravelho.” Essa experiência 
abriu a desejada brecha no seu racionalismo e quebrou o gelo da sua resistência 
intelectual. O tratamento podia agora continuar com resultados satisfatórios.

(Jung, Sincronicidade)

AS dádIvAS dAS IMAgenS dOS SOnhOS

As imagens dos sonhos poderão parecer nada mais do que uma miscelânea de conce-
ções com pouco ou nenhum significado, e por vezes poderá ser mesmo assim, possíveis 
remanescências da tentativa da nossa mente de fazer limpeza à casa. No entanto, pelo 
que foi dito anteriormente, podemos constatar que muitas imagens de sonhos são bem 
mais do que isso.

Surgindo das profundezas do inconsciente, as imagens dos sonhos ascendem como 
crianças inocentes e livres de quaisquer restrições! Dificilmente se apresentam de 
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10 Introdução

forma racional, metódica e organizada. Raramente são ensinamentos diretos com uma 
linguagem articulada que cada um de nós compreende prontamente. Contudo, são 
esses o mistério e a beleza dos sonhos. São muitas as noites em que acordo sonolenta, 
apenas para me aperceber de que tenho um sonho para registar. Fico empolgada por 
fazê-lo, ainda que os olhos me pesem, exigindo-me mais descanso. Eu resisto ao sono 
em prol de trabalhar com o desafio das imagens simbólicas que me saúdam, assumindo 
ansiosamente o papel de um detetive que procura resolver um mistério. Estas imagens 
dos sonhos tentam comunicar comigo, ensinar-me e guiar-me, ajudar-me a solucionar 
situações difíceis e desafiantes. São dádivas, mais do que merecedoras do esforço da 
minha atenção. Manifestando-os como O Tarot Místico dos Sonhos, ofereço agora as dádi-
vas com que me presentearam, o conhecimento de que os sonhos ajudam cada um de 
nós a atravessar os desafios frequentemente confusos que nos surgem na vida.

Para que delas possamos beneficiar, eu sugiro que tratemos estas imagens de 
sonhos com cuidado, tal como faço todas as manhãs quando as conheço pela primeira 
vez, pois para se decifrar o significado, a linguagem dos sonhos deverá ser abordada 
com uma mente aberta. Também sugiro que se visite as imagens das cartas com fre-
quência, regularmente. Não podemos estar à espera de compreender tudo logo à pri-
meira vista. Tal como a pessoa mais fluente nos poderá dizer, para se aprender uma 
língua é necessário trabalho e dedicação, e a imaginaria é uma língua. É necessário 
tempo e paciência para se compreender aquilo que a imagem deseja revelar.

Tal como o cuidado constante de uma boa relação, também é necessário reuniões e 
comunicações frequentes para se conseguir perceber e sentir o rumo das coisas.

IMAgenS dOS SOnhOS e O TAROT

As imagens de sonhos apresentadas nos Arcanos Maiores e Menores vêm em aberto, 
impregnadas de possibilidades. Ainda que cada uma seja explicada aquando do seu 
primeiro surgimento, a verdadeira compreensão chega com a pessoa a sentar-se diante 
das imagens, permitindo-lhes falar intimamente. Essas reuniões ajudam as imagens 
nas cartas de sonhos a falarem pessoalmente, mudando o significado simbólico por 
forma a tornar-se único e individual. As imagens crescem e tornam-se boas amigas, 
prontas para se sentarem connosco, para ouvirem as nossas questões, e para nos aju-
darem a discernir o nosso caminho pela resolução dos puzzles, atravessando as dificul-
dades. Apontam frequentemente para os significados ocultos das nossas vidas, as 
problemáticas muitas vezes ignoradas que, uma vez clarificadas, ajudam a abrir portas 
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11Introdução

para as soluções e novos caminhos. Ainda que estas imagens de sonhos tenham sur-
gido do meu leito de sonhos pessoal, no final elas têm um significado bem para além 
do pessoal. Enquanto imagens, elas retêm a capacidade de interagir com pessoas dife-
rentes de formas únicas e distintas. Não se trata apenas de um pensamento positivo! 
Existe uma verdadeira crença racional por detrás dessa afirmação.

As imagens de sonhos neste tarot representam uma língua gerada espontanea-
mente de experiência interior, que segue na tradição da psicologia de autoatualização 
humanística e transpessoal. São portas de entrada únicas para se aceder às verdades 
pessoais de cada um que as veja — nós, os exploradores individuais que procuram a 
compreensão mediante o trabalho com elas. Essa interação permite que as mensagens 
dentro das imagens ascendam na forma de pensamentos interiores. Dessa forma, as 
imagens de sonhos agem como ferramentas de aperceção, não muito diferentes do 
famoso Teste de Aperceção Temática, um teste projetivo psicológico amplamente utilizado, 
que foi desenvolvido em 1934 por Christiana Morgan e Henry Murray, para o 
Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard. Tal como acontecia com 
essas famosas cartas, cada carta d’O Tarot Místico dos Sonhos apresenta uma imagem que 
abre um portal interior para o explorador, uma porta de entrada para revelações que o 
guiam na direção das respostas a perguntas pessoais e a resolver os problemas que vão 
aparecendo no trilho da sua viagem na vida. Essa visão segue a tradição de Carl Jung, 
que se entregou à sabedoria que surgia dos sonhos.

Estas imagens de sonhos, que surgiram dos meus sonhos e entraram no reino deste 
tarot, cumprem com uma tradição respeitada que honra o poder da imagem e a sua capa-
cidade de conferir significados amplos a diferentes circunstâncias com observadores dife-
rentes. Os sonhos oferecem a sabedoria das imagens em aberto! Ao contrário do tarot 
tradicional, em que os significados apenas nos são apresentados para os memorizarmos e, 
em seguida, os dispormos em combinações interativas, as imagens de sonhos utilizadas 
para O Tarot Místico dos Sonhos aprofundam mais na consciência pessoal, ajudando cada um 
de nós a encontrar respostas que estão no âmbito da nossa própria psique. As cartas agem 
para nos capacitarem a lembrarmo-nos, reconhecermo-nos e compreendermo-nos melhor, 
bem como ao nosso caminho. Não nos exigem que memorizemos e sigamos dogmatica-
mente um caminho formalizado escolhido para nós; guiam-nos para que possamos encon-
trar o nosso próprio caminho. Rapidamente desenhadas e pintadas após acordar, e 
reimaginadas tão poderosamente por Tom Duxbury, cada imagem transborda de um signi-
ficado que continua a crescer, a guiar-nos e a informar-nos. As imagens surgem sem serem 
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12 Introdução

filtradas pelo racional, significativamente carregadas de uma comunicação contínua na luz 
incessantemente em mutação dos tempos de mudança. Não foram criadas de acordo com 
quaisquer noções preconcebidas ou significados fixos para qualquer Arcano Maior ou 
Menor em específico. Assim, apresentam conteúdos saídos diretamente dos sonhos.

COnheCendO AS CARTAS

Enquanto criança a registar diligentemente sonhos num bloco de notas de capa marmo-
reada preta e branca, nunca imaginei a importância para além do prazer da simples cria-
tividade, nunca pensei sequer aonde me poderia levar. Não há dúvida, é verdadeiramente 
o tapete voador da minha vida! O Tarot Místico dos Sonhos manifestou-se com vida própria, 
com um poder para além do que eu poderia imaginar. Todos aqueles anos a estudar ciên-
cia, a trabalhar no laboratório com elétrodos e monitores fisiológicos, e ainda assim eu 
resido confortavelmente não no laboratório, mas no maravilhoso mundo dos sonhos, 
pois não existe qualquer poder maior, nenhum companheiro mais constante. Os sonhos 
estão dentro de nós, nunca morrem. No entanto, os sonhos, tal como os amigos, neces-
sitam de atenção. Se os ignorarmos, voltam a resguardar-se na escuridão! As Cartas 
Místicas dos Sonhos são imagens de sonhos, plenas de vida e informação. Ainda assim, para 
se conseguir aceder às suas verdades individuais, é necessário tempo e atenção.

Tal como com o início de qualquer relação, um encontro pessoal com cada imagem 
será mais poderoso do que uma multidão delas. Eu sugiro que na sessão inicial espalhe-
mos o baralho inteiro para vermos todas as cartas, como alguém que olhasse para um 
grupo de pessoas. Ao permitirmos que os olhos se movimentem e analisem o baralho 
completo, ficamos com uma visão geral. Em seguida, e de forma intuitiva, vemos para 
onde pretende ir o nosso foco, qual a pessoa mais interessante na divisão nessa altura, 
nesse preciso momento. Pegamos nessa carta interessante e sentamo-nos a sós com ela, 
como se iniciássemos uma conversa com uma das pessoas do grupo, por forma a conhecê-
-la melhor. Sem lermos o significado apresentado no livro d’O Tarot Místico dos Sonhos, 
limitamo-nos a sentar-nos e ouvir, deixando que a carta fale connosco, gerando pensa-
mentos no nosso interior. Tal como da primeira vez em que conhecemos um novo amigo, 
devemos examinar como nos sentimos, como reagimos à carta. Que emoções é que ela 
nos desperta? O que gostamos ou desgostamos nela? Faz-nos sentir confortáveis ou 
inquietos? Remete-nos para algumas memórias? Faz-nos pensar em imagens ou símbo-
los semelhantes? E, por fim, gostaríamos de voltar a encontrar-nos com essa imagem? 
Estamos a começar a criar apreço por ela, ou receio?
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13Introdução

Chegada a esse momento, penso no meu pequeno bloco de notas — está na hora 
de registar o nome da carta, bem como os meus sentimentos! Ainda que, efetivamente, 
não seja essencial, eu recomendaria fazê-lo. Assim, podemos considerá-lo como sendo 
o nosso próprio livro de significados. Podemos apontar as nossas reações iniciais e em 
seguida ler o texto escrito especificamente para aquela carta no livro. Podemos compa-
rar os nossos sentimentos com aqueles transmitidos pela carta. Veremos agora as coi-
sas de forma diferente, apercebendo-nos talvez de algo que tenhamos deixado escapar? 
No final, poderemos ajustar devidamente o significado. Se houver sentimentos que não 
correspondam aos nossos, ignorá-los-emos temporariamente. Afinal, este é o nosso 
baralho e os nossos sentimentos contam. Não existe uma forma correta ou errada. As 
imagens contêm uma sabedoria que difere para cada um de nós, para além de crescer e 
mudar connosco e com o passar do tempo.

AS CARTAS enquAnTO AMIgAS e AlIAdAS

Um facto importante a ter presente é que cada uma das imagens serve de chave para a 
compreensão. Dando-lhes tempo e deixando-as crescer em familiaridade, poderão aju-
dar-nos imensamente na nossa viagem pelas horas da vida. Poderá chegar a altura em 
que, cada dia, o simples facto de se tirar uma ou algumas cartas poderá ajudar-nos a 
redirecionar a nossa atenção para assuntos que necessitamos de tratar durante o dia. 
Ascendendo das profundezas do sonho, elas entram na nossa realidade desperta. São 
amigas, aliadas nos caminhos muitas vezes confusos da vida. São assistentes, crescendo 
e mudando à medida que nós mudamos, ajudando-nos a navegar pelos anos, pelas rela-
ções, nas carreiras e na velhice. Podem tornar-se companheiras preciosas, guiando-nos e 
confortando-nos naquelas horas negras em que nos sentimos perdidos.

Como surgiram de sonhos, também nos conseguem ajudar através deste sonho 
ilusório a que chamamos vida. Podem ajudar-nos a sermos os nossos melhores compa-
nheiros, mais sábios, mais informados. Podem ajudar-nos a encontrar a luz em tudo o 
que fazemos.

O Tarot Místico dos Sonhos pode ajudar-nos a iluminar as nossas horas, convidando 
cada um de nós a ver além da visão limitada da realidade desperta.

Sonhos, belíssimos sonhos. Viagens fantasmagóricas que vão além do comum. 
Deixemos o tapete mágico desenrolar-se!

Saudações,
Janet Piedilato
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As seguintes vinte e duas cartas d’O Tarot Místico dos Sonhos não são clones 
dos milhares de baralhos de tarot que seguem um sistema de interpre-

tação preciso, independentemente da variedade de trajes que sejam aplicados 
nos mesmos. Nas leituras tradicionais, simplesmente necessitamos de saber o 
significado preciso atribuído a uma carta por forma a fazer uma leitura. Podemos 
utilizar O Tarot Místico dos Sonhos desta forma, se assim o desejarmos, uma vez 
que cada carta tem a identificação numérica tradicional do tarot. No entanto, 
visto que as imagens neste baralho provêm do estado visionário, um depósito 
interno de imagens, também os significados poderão surgir das nossas asso-
ciações pessoais. É aqui que O Tarot Místico dos Sonhos se pode tornar verdadeira-
mente diferenciador, uma vez que as imagens podem ser interpretadas de forma 
relativamente eficaz, recorrendo à nossa interpretação individual e única. Por 
exemplo, para alguns de nós, uma serpente poderá indicar uma situação per-
igosa, enquanto para outros poderá representar sabedoria. Nenhuma das duas 
interpretações está incorreta, pois o significado é pessoal. Somos todos livres 
para mergulhar nas nossas próprias associações, interpretando e tornando-nos 
peritos na utilização das cartas d’O Tarot Místico dos Sonhos, sem a necessidade de 
memorizarmos o que quer que seja. Enquanto o texto que as acompanha serve 
de guia para possíveis significados dos Arcanos Maiores e Menores, no final 
podemos capacitar o baralho com o significado colhido do nosso próprio fluxo 
visionário. De cada vez que abordamos o baralho, é-nos dada a hipótese de 
escolha de como desejamos consultar o baralho nas nossas leituras de divi-
nação. Poderemos utilizá-lo da forma tradicional ou poderemos trabalhar com 
base no nosso sistema de compreensão único.

z å

j  PARTE 1 i 

OS ARCANOS MAIORES
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TaRoT MíSTico DoS SonhoS  TaRoT TRaDicional

O Inocente    O Louco

O Mestre dos Segredos   O Mago

A Sacerdotisa dos Sonhos   A Suma Sacerdotisa

A Portadora dos Sonhos   A Imperatriz

O Protetor de Sonhos   O Imperador

O Hierofante    O Hierofante

Os Amantes    Os Amantes

O Carro da Lua    O Carro

Maat     A Justiça

O Professor de Sabedoria   O Eremita

O Ouroboros    A Roda da Fortuna

Sophia     A Força

O Dependurado    O Dependurado

O Raposo Sábio    A Morte

A Temperança    A Temperança

O Feiticeiro    O Diabo

A Torre Divina    A Torre

O Anjo dos Sonhos   A Estrela

A Lua     A Lua

O Sol      O Sol

O Julgamento    O Julgamento

Serpentia Sol    O Mundo
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O Inocente representa a omnipotência do 
potencial, o orbe de luz que brilha de den-

tro do reino interior da criação para o mundo 
externo da destruição. Equilibrado sobre o 
antigo símbolo egípcio para a estabilidade, 
o pilar Djed de Osíris, deus da morte e da res-
surreição, o orbe contém todas as possibilida-
des, vida e morte. É  este o conhecimento que 
mantém a harmonia e a estabilidade da vida, a 
consciência de que toda a criação é medida por 
partes iguais de dar e receber, de vida e morte. 
A criação exige a destruição para os ciclos cons-
tantemente em mudança do ser. A terra deve dar 
a sua argila para dar forma ao pote. O céu verte 
as lágrimas que os rios deixam fluir. Tudo tem 

um ciclo entre tornar-se e terminar-se. O caminho d’O Inocente é recordar e man-
termo-nos equilibrados, à medida que o potencial flui para o manifesto. O orbe é 
pura energia que aguarda para entrar em ação. É inocência. É o impulso entusiástico 
para se descobrir, desvelar e explorar. Nada parece impossível quando os olhos dis-
cernem a criação pela primeira vez. A massa rodopiante do universo que se eleva 
acima dos cumes das montanhas demonstra o poder bruto que necessita de ser con-
tido. A energia da serpente vermelha está eternamente presente, uma realidade som-
bria do mundo físico que desperta, derramando os produtos de putrefação e 
decadência, a fim de os reciclar em novos nascimentos. A serpente lembra O Inocente 
de que todo o nascimento descansa após a morte, e que a morte dá origem ao nasci-
mento. Esta é a sabedoria de um iniciado. O mistério mais profundo da vida reside 
nesse ciclo interminável. O Inocente está pronto para irromper do ventre aquoso da 
Eternidade, para o mundo corrupto do manifesto. Tudo começa em perfeito equilí-
brio sobre o pilar da estabilidade, no entanto a dança da vida é precisamente manter 
esse equilíbrio. Todas as possibilidades aguardam, no entanto o desafio d’O Inocente 

z O INOCENTE å
O Louco

os ArcAnos MAIores

z 0 O INOCENTE å
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17o Inocente

é o discernimento e isso é algo que apenas poderá ser adquirido ao longo da viagem. 
A perceção pode seduzir a pessoa a aceitar falsidades, a enveredar por caminhos peri-
gosos e, no final, a perder toda a noção da realidade. O Inocente necessita de ir deva-
gar, de juntar o entusiasmo que pode levar a pessoa a avançar antes de conhecer a 
verdade por detrás da decisão. Discernimento, cautela e paciência devem ser apren-
didos. Isto é energia bruta, entusiástica, apaixonada e pura, no entanto ela irrompe 
para um mundo de influências corruptoras.

nuMA leITuRA

O Inocente é alguém que se esforça por transcender todas as coisas, a fim de seguir 
o impulso. Regressar ao local de origem é comparado a regressar ao nascimento, sem 
preconceitos, sem dogmas, livre para entrar na vida. Sem roupas, O Inocente ainda 
não nasceu, ainda não foi tocado pela corrupção nem pela realidade física. Assim o 
explorador — tal como O Inocente — vê um mundo de sonho, rico e pleno, a aguar-
dar por se manifestar, puro potencial a aguardar para entrar em ação. O explorador 
está prestes a embarcar num novo ciclo. As águas criativas do nascimento estão 
prestes a irromper em frente. No entanto, o explorador deve ver partes iguais de 
sonho e realidade, permanecendo equilibrado para não se lançar para uma fantasia 
sem os pés bem assentes, sem estabilidade.

Ainda que O Inocente tenha a ver com imaginação, visão e liberdade, é provável 
que também tenha a ver com estabilidade. Os sonhos devem estar ancorados numa 
abordagem prática, devem estar fundamentados na realidade. Se O Inocente estiver 
de frente para uma carta, sugere movimento nessa direção, enquanto se estiver 
virado para o outro lado, sugerirá a fuga na direção oposta.

Se O Inocente estiver invertido, estará a advertir para a instabilidade do pensa-
mento fantástico, bem como para a ingenuidade e a deambulação sem verdadeiro 
destino. O escapismo e a fantasia dominam, e existe uma perspetiva irrealista da 
situação. O entusiasmo é mal aplicado, levando à manifestação de grandes deceções, 
a partir das quais o indivíduo falha, pois não consegue ver para além das fantasias. 
São pessoas loucas que apenas aceitam conselhos de si mesmas, pois estão de tal 
forma envolvidas nas suas fantasias que se recusam a dar ouvidos às vozes da razão.

z å
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O Mestre dos Segredos é amigo, profes-
sor, mestre dos segredos esotéricos, autor e 

defensor da Palavra, mensageiro e intérprete, 
guardião da Lua crescente, ponte e iniciador nos 
Grandes Mistérios. Ele é calmo, e está centrado 
pacificamente. O Mestre dos Segredos é o guar-
dião das memórias. Ele conhece a verdade de 
uma situação e é capaz de atravessar as ilusões 
até ao âmago da realidade interior.

A imagem de sonho mostra O Mestre dos 
Segredos de pé na Sala Secreta de Papiro. Diante 
dele encontra-se uma mesa com um pergaminho, 
um cálice e uma pedra. O pergaminho indica a 
sua mestria sobre o mundo, o seu conhecimento 
da verdadeira natureza do ser, o seu conheci-

mento alquímico. Ele é um bom comunicador, sabendo como escolher as suas palavras 
para obter máxima clareza. No entanto, é sua a escolha e decisão acerca do que revela 
e a quem ele escolhe comunicar as suas mensagens. O cálice da sabedoria verte conhe-
cimento, que ascende como uma névoa fina e forma uma rosa vermelha à sua esquerda. 
Isso simboliza a sua mestria sobre os elementos, da transformação ardente da água em 
ar e terra.  A sua mestria inclui o seu charme, que pode seduzir e enganar, se ele assim 
o entender. Ele é persuasivo e pode facilmente angariar seguidores que façam a sua 
vontade. O seu carisma encanta todos aqueles que estejam na sua presença. O seu 
discurso poderá ser valioso ou traiçoeiro. Ele é o mestre da comunicação, no entanto 
poderá nem sempre comunicar a verdade. A pedra é a pedra filosofal a apontar para o 
seu poderoso intelecto. A sua mão direita está erguida, segurando o pilar de luz que 
absorve a luz intuitiva da Lua. A sua mão esquerda está a apontar para a rosa e a terra, 
onde o seu poder se manifesta. Esta carta aponta para a habilidade e o equilíbrio, para 
a originalidade e dedicação para se ver claramente e levar a cabo um plano. Aqui, 
O  Mestre dos Segredos é um verdadeiro mestre do seu ofício. A questão que 

z O MESTRE DOS SEGREDOS å
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19o Mestre dos segredos

permanece é se ele será puro nas suas intenções. Ele poderá ser um mestre da verdade, 
do conhecimento interior, de grandes ensinamentos dignos de seguidores, ou poderá 
ser um vendedor de banha da cobra, seduzindo os outros a separarem-se do seu racio-
cínio e das suas finanças. Assim, O Mestre dos Segredos poderá simplesmente fazer-se 
passar por amigo, conselheiro, advogado, político ou fabuloso professor, enquanto 
secretamente ele engana e manipula, defrauda e rouba aqueles que caem na teia das 
suas palavras encantadoras.

nuMA leITuRA

Esta carta na posição vertical representa o comunicador brilhante, o político e o advo-
gado honestos, o líder espiritual ou o professor digno dos seus seguidores e da sua boa 
reputação. É alguém que busca um verdadeiro caminho espiritual. A orientação e a 
proteção estão à mão; existe um bom plano em andamento. O Mestre dos Segredos é 
alguém que parece ajudar, talvez um professor digno que aparente ser um veículo de 
estudo que irá beneficiar o explorador, ou um defensor ou potencial parceiro que se 
tornará num ativo valioso num empreendimento. Esta carta exibe simultaneamente a 
aparência de ajuda e o mérito do plano em consideração. É o verdadeiro plano, cami-
nho ou empreendimento, e o explorador deveria segui-lo. Isso poderá sugerir uma 
nova fase prestes a ser iniciada, uma viagem na direção de uma relação frutífera, de 
estudos, de uma carreira profissional ou mudança de localidade. Está tudo a postos; só 
falta ser feita a escolha.

Se estiver invertida, o explorador necessita de estar alerta para a sedução de algo 
cujos charmes e palavras vangloriosas o poderão levar a desviar-se do caminho certo. 
Nesta posição, O Mestre dos Segredos é um mentiroso, um enganador ou um sedutor 
com planos ocultos motivados por questões egoístas. Este indivíduo poderá aparecer 
sob a forma de um professor, companheiro ou parceiro de negócios, com um discurso 
convincente ao mesmo tempo que cospe veneno silenciosamente nas sombras. Dever- 
-se-á ter cuidado com todos os aspetos da vida, para evitar ser-se levado a perdas finan-
ceiras, emocionais ou pessoais. Tenha cuidado com um charlatão de modos sedutores 
e carismáticos.

z å
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z A SACERDOTISA DOS SONHOS å
A Suma Sacerdotisa

ASacerdotisa dos Sonhos aparece ves-
tida no céu estrelado, escondida no manto 

da noite. É ela quem transporta os sonhos, incu-
bando-os, registando-os no texto secreto escon-
dido sob as suas vestes. Símbolo de pureza e de 
sabedoria, as estrelas brilhantes no seu manto 
enviam raios de luz para extraírem do incons-
ciente a sabedoria e a orientação necessárias para 
levar a cabo as tarefas no mundo desperto. 
A Sacerdotisa dos Sonhos é a personificação de 
tudo o que foi, é e será. Erguendo-se do sonho 
sob a forma de luz na escuridão, ela é o princípio 
vivo do conhecimento oculto, do Incriado na pró-
pria raiz de todo o ser. No antigo Egito, ela é a 
deusa celestial da mudança de imagens. Dos tem-

pos pré-dinásticos, passando pelas últimas dinastias faraónicas, as imagens refletem o 
seu lado protetor maternal, retratando-a como Vaca Divina. É ela quem irradia a Via 
Láctea do seu corpo. Nos tetos dos túmulos e no interior das tampas dos caixões ela é 
representada como sendo Nut. A sua forma esbelta arqueia-se através da tampa, pro-
tegendo e dando as boas-vindas a casa ao falecido que descansa no sarcófago sob os 
seus céus estrelados. Aquela que dá à luz Rá, o Sol nascente, todas as manhãs, rece-
bendo igualmente a sua forma no horizonte da noite, dá as boas-vindas a cada um que 
venha do seu eterno ventre, tanto no início como no final da visita terrena. Ela é a anciã 
que traz a luz, que verte a sua sabedoria sobre toda a criação. Ela é o mistério do início 
e o misticismo de todos os fins, pois ela é simultaneamente nascimento e morte, sendo 
o próprio ciclo da vida o ciclo da sua criação. É ela quem inicia a pessoa nas profunde-
zas, nos mistérios da verdade. Ela é solidão e isolamento. Na calmaria, ela vem até nós 
em sonhos. É a sua voz que rasga a noite e abre as portas para a sabedoria eterna. Ela 
é o santuário no meio da escuridão, a luz que nos guia pelas portas intermináveis das 
estações da vida.

z II A SACERDOTISA DOS SONHOS å
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No seu manto de noite ela leva as estrelas que brilham sobre o caminho, guiando-
-nos continuamente através da escuridão. Ela, Sabedoria, indica o caminho. Ela é por-
tadora do livro da vida no qual todas as coisas, passadas, presentes e futuras, estão 
escritas. Pois o seu livro é o livro da criação, o livro da origem e do regresso à luz. 
Através da sabedoria dentro do mesmo, encontramos os portais para o nosso próprio 
papel na encarnação. Através dela, aprendemos o motivo para aquilo que nos tornamos 
e vemos as estradas que necessitamos de percorrer para atingirmos o nosso destino. 
De  olhos fechados para a realidade desperta e concentrados na sabedoria interior, 
alcançamos a verdade oferecida pela Sacerdotisa dos Sonhos. O seu livro de conheci-
mento abre-nos para a autocompreensão. Ela envia a sua sabedoria, a sua luz das estre-
las, para responder às nossas questões despertas. Ela é a luz dentro de nós, a voz 
interior da sabedoria que nos acompanha na nossa viagem, iluminando o caminho 
da alma.

nuMA leITuRA

Pureza, virgindade, alguém intocado, esta é uma pessoa fora do comum, discretamente 
presente, mas manifestando-se como luz nas trevas. Sem procurarem obter atenção, 
atraem aqueles que sentem a pureza silenciosa. O aparecimento desta carta poderá 
representar a gestação de um grande trabalho, estudo e conhecimento. Poderá apontar 
para um período de silêncio, solidão e fé interiores. Poderá referir-se a um indivíduo, 
possivelmente o explorador que está completamente dedicado ao caminho sagrado 
para a sabedoria.

Estando a carta invertida, este é um indivíduo superficial e ignorante, alguém que 
é invejoso e falso. O seu silêncio esconde segundas intenções. Falta-lhes sabedoria, e a 
sua vulnerabilidade é o resultado de uma crença equivocada no seu próprio conheci-
mento. Eles sentem que sabem tudo o que é necessário para o sucesso e, portanto, 
estão perdidos nos seus fracassos e oportunidades desperdiçadas. Eles viajam por uma 
escuridão criada por eles próprios.

z å
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