
Workshop

Tarô prático



Origem do Tarô:  Confrarias que perpetuavam a Sabedoria das Idades

Tipos de Arcanos ( baralho ):  Arquétipo 78 arcanos, 22 Maiores e 56 Menores

Arcanos Menores:    4 naipes com 14 arcanos cada ( 56 ) – Ás ao 10 e 4 personagens reais ( corte )

Bastões ( Paus ) :   Trabalho e motivação 
Taças ( Copas ) :    Emoções, sensibilidade e sentimentos
Gládios ( Espadas ):  Transformação. corte. Conquista, disputa
Moedas/ Discos ( Ouros ):  Parte material, ganhos e perdas

01 - Ás :  início, força de começar ou força mal direcionado, sem força de iniciar
02 -  Parcerias, ver o outro, pacificar ou ser dependente e não saber ver o outro
03- Manifestar o que está no interior, fazer acontecer ou manifestar  coisas errôneas e sem propósito
04- Estruturar, firmar,estabilizar ou se cristalizar, fixar no erro, não permitir aberturas que ajudam
05-  Desafios que promovem a evolução, coragem de vivê-los ou enaltecer o pior em tudo envolvido
06-  Diplomacia, equilíbrio e fraternidade ou dúvida, incerteza e ficar em cima do muro
07-  Movimentar. evoluir e crescer com atitudes ou pegar sempre o caminho errado
08-  Regenerar, mudar para melhor, transformar ou perder coisas valiosas por falta de visão
09- Aperfeiçoar, vero o lado bom, visão do bem ou ser o dono do razão e não saber ser melhor
10- Enxergar o fim para novos reinícios ou ficar preso ao que já acabou e não saber recomeçar
11- Valete:  Anunciador, mensageiro de assuntos vindouros ( bons ou maus )
12- Cavaleiro: Incorpora a consciência e caminha para a vitória ( força ) ou nega-se a ser o necessário
13- Rainha:  Percepção integral da energia no naipe que pertence ou capta o pior dele
14- Rei: Força e poder de decisão integral, comanda o destino e o direcionamento ou ser fraco e não ver



Arcanos Maiores

Divisão em 03 – 07 – 12 consciências 

03- Força de Causa, Lei e efeito
07- Os 7 planetas sagrados
12- Os 12 signos do zodíaco

                                            03 Arcanos 

            
     01- O Mago- Causa               13- A Morte  - Lei                 21- Louco- Efeito                 



Os 07 Arcanos ( Planetas )

           02- Sacerdotisa- Lua    03- Imperatriz- Vênus   04- Imperador - Júpiter



11- A Força – Marte  17- Estrela- Mercúrio  20- Julgamento- Saturno  21- Mundo- 
Sol



12 Arcanos e os 12 signos do zodíaco

05- Papa- Áries      06- Amantes- Touro   07- Carro- Gêmeos     08- Justiça- Câncer



                       09- Ermitão- Leão    10-Roda da fortuna- Virgem  
                      12- Pendurado- Libra  14- Temperança- Escorpião



15- Diabo- Sagitário     16-  Torre- Capricórnio
18-  Lua – Aquário        19- Sol - Peixes    


