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O

LOUCO

O Louco representa uma pessoa que está prestes a 
embarcar em uma aventura. Muitas vezes eles são 
retratados no alto de um penhasco, prontos para 
mergulhar no desconhecido. Despreocupados, 
eles não esquentam muito a cabeça nem fazem 
planos. Sempre felizes por tentar algo diferente, 
eles vão com a cara e a coragem onde muitos não 
ousam ir.

O Louco indica que o autor da pergunta está 
prestes a recomeçar. Há uma nova energia no ar 
e um novo ciclo se inicia. Essa carta o convida a 
se encher de otimismo, alegria, e a agir. A vida é 
uma aventura e seu potencial é ilimitado!

O

LOUCO 
I N V E R T I D O

O Louco invertido indica que você está à beira 
de um novo começo ou de um lançamento de um 
projeto há muito esperado, mas está se reticente 
a dar um passo a frente. Você pode estar tendo 
medo de fracassar e medo do desconhecido, ou que 
outros possam percebê-lo como desqualificado 
ou sem valor. 

Essa carta também o incentiva a deixar de lado 
a necessidade de controlar tudo, e a confiar na 
ordem natural das coisas. Você é encorajado a 
adotar um sentimento quase infantil, talvez se 
envolvendo em atividades leves, alegres e vivendo 
o momento.
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O

MAGO

Esta carta representa novas possibilidades que 
farão com que a pessoa coloque em prática 
seus talentos, originalidade e inventividade. O 
Mago nos lembra a explorar nossa desenvoltura. 
A energia desta carta é muito poderosa. 
Considerado o governante da realidade, o Mago 
tem o controle sobre todas as circunstâncias. 
Portanto, lembre-se que nossa maior força vem 
do domínio sobre os nossos pensamentos, das 
nossas crenças e sobre nós mesmos.

Esta revela ser uma ótima carta se a pessoa estiver 
envolvida em negócios ou empreendimentos 
financeiros, pois indica que ela tem tudo o que é 
preciso para ser bem-sucedida. A carta também 
pode sugerir que um homem importante está 
entrando em sua vida, seja ele um amigo, 
conselheiro ou parceiro de negócios.

O

MAGO
I N V E R T I D O

O Mago invertido pode indicar que o autor 
da pergunta pode estar permitindo que os 
pensamentos e crenças que o limitam leve 
vantagem nessa situação. É um sinal de que 
eles devem reservar um momento para rever 
seu estado mental e também refletir sobre suas 
principais motivações de sucesso. As metas são 
para seu próprio benefício ou são para agregar 
valor ao mundo ao seu redor? O Mago invertido 
revela a necessidade de revisitar seu estado de 
espírito, pois sua realidade externa é um espelho 
de seu eu mais profundo. O autor da pergunta é 
convidado a entrar em contato com sua intuição 
e seu eu superior antes de pôr em prática seu 
maior potencial.
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A

HIGH PRIESTESS

A Sacerdotisa representa sonhos, conhecimento 
e intuição. A energia desta carta vem para nos 
lembrar que nossa sabedoria interior é onisciente, 
e as respostas às nossas perguntas estão dentro 
de nós. O desafio aqui é ir além dos limites da 
mente racional e se conectar com a  alma.

O autor da pergunta é encorajado a ter auto-
confiança. A carta da Sacerdotisa simboliza o 
guardião entre o consciente e o subconsciente; 
ela pode ser vista como um guia para nos trazer 
de volta à nossa essência e a seguir nossos sentidos 
psíquicos ou intuitivos. Ela também pode servir 
como um lembrete para se conectar com o divino 
feminino e as energias de compaixão, empatia e 
quietude.

A

HIGH PRIESTESS
I N V E R T I D A

Essa carta é um sinal de que você precisa olhar 
para dentro, buscar quietude e ouvir sua intuição. 
A Sacerdotisa mostra você cercado por muitas 
opiniões ou drama, é hora de se conectar com 
seu eu interior; a parte deles que é onisciente. 
Essa carta invertida indica que o autor da 
pergunta tem uma intuição forte, mas pode estar 
ignorando os sinais, pois tem dado ouvidos ao 
seu lado racional ou a opinião dos outros.

A Sacerdotisa também pode sinalizar que você 
está negligenciando suas próprias necessidades 
e priorizando a das outras pessoas. Este é um 
momento para se recolher, refletir e reconectar.
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A

IMPERATRIZ

A Imperatriz é a figura materna das cartas de tarô.  Ela 
simboliza amor, cuidado e prazer. Esta carta também 
significa período de crescimento e abundância, onde 
as sementes que têm sido plantadas começam a dar 
frutos. Frequentemente a carta aparece quando o autor 
da pergunta está entrando em uma fase criativa ou 
produtiva.

Esta carta também pode aparecer quando temos um 
forte desejo, ou quando exercemos o papel de mãe, 
sejam eles filhos, amigos ou parentes. Podendo até 
significar o nascimento de uma criança.

A Imperatriz é um bom presságio para muitas 
transições significativas de vida, se o autor da pergunta 
está passando para uma nova fase do relacionamento, 
ou mesmo começando um novo, a Imperatriz indica 
que a união será feliz e duradoura. Se o solicitante 
estiver planejando se mudar, esta carta sugere que tudo 
ocorrerá como planejado.

A Imperatriz também está associada a bens materiais, 
portanto, é um bom momento para investir em coisas 
bonitas que despertarão alegria.

A

IMPEATRIZ
I N V E R T I D A

A Imperatriz invertida pede que olhemos para 
dentro e nos conectemos com a parte de nós que 
anseia por amor e cuidados. As pessoas costumam 
buscar carinho nos outros, mas a Imperatriz 
invertida nos lembra que devemos nos dar todo 
o amor e cuidado que necessitamos. Talvez 
você tenha sentido recentemente uma perda de 
confiança, estabilidade ou autoconfiança. Está 
na hora de você se olhar no espelho e abraçar o 
auto-perdão, a compaixão e o amor.
A Imperatriz invertida também pode significar 
que o autor da pergunta pode estar sentindo um 
bloqueio criativo, ou está enfrentando desafios 
em seus projetos. Medos podem se desenvolver 
em torno da situação financeira, segurança ou 
seu futuro. Essa carta representa uma abundância 
ilimitada ao seu alcance, e o apoio constante 
do universo. Aborde os planos e projetos com 
meticulosidade e paciência.
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O

IMPERADOR

O Imperador é a figura paterna das cartas de tarô, 
significando sabedoria, autoridade e realinhamento de 
energia. Ele tem visto adversidades e já experimentou 
os triunfos e as tribulações da vida. O conhecimento 
adquirido ao longo da sua jornada o permite a dar 
orientação com sabedoria.

Esta carta pode ser um lembrete para explorar a 
assertividade interna e as habilidades de liderança. O 
autor da pergunta é convidado a revisar áreas da vida 
onde poderia se impor mais limites. Eles são incentivados 
a lutar por aquilo que acreditam.

Se a carta representa uma situação específica, o autor 
da pergunta pode encontrar uma solução incorporando 
a energia proveniente da força de vontade, raciocínio 
e análise lógica.

O Imperador também pode significar um novo emprego 
ou promoção.

O

IMPERADOR
I N V E R T I D O

O Imperador invertido incentiva a revisar as 
áreas de suas vidas em que você não tem tido  
comprometimento e autodisciplina. Essa pode 
ser uma situação que você tem evitado ou 
procrastinado por que causa ansiedade, ou por 
que se sente sem coragem de enfrentá-la. O 
Imperador invertido nos lembra que encarar a 
realidade e se comprometer com uma ação mais 
decisiva, mesmo que se sinta desconfortável, 
ajuda a construir confiança e auto-estima.

O Imperador invertido também pode revelar 
problemas com um chefe, parceiro, figura 
paterna ou alguém com forte energia masculina. 
O autor da pergunta é convidado a refletir por 
qual motivo essa pessoa o está provocando e o 
que pode aprender sobre seu relacionamento 
com figuras masculinas. A carta também pode 
significar a necessidade de estabelecer e proteger 
seus limites.

ARCANO Maior
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O

SACERDOTE

A carta do Sacerdote significa uma oportunidade 
de se conectar com o divino para orientação ou 
conexão. É também um lembrete de que está 
recebendo apoio de uma entidade superior. Se 
estiver passando por um período desafiador, será 
incentivado a buscar o apoio de outras pessoas, 
seja ele um conselheiro ou um amigo que admire e 
respeite. O Sacerdote frequentemente simboliza 
a necessidade de se aprofundar no significado 
da vida e se conectar com os valores espirituais. 
Isso pode significar que o autor da pergunta deve 
expandir seu conhecimento ou explorar ainda 
mais sua conexão divina.

Se a carta representa uma situação, o Sacerdote é 
um sinal para seguir a rota mais segura. Esse não 
é o momento certo para assumir grandes riscos.

O

SACERDOTE
I N V E R T I D O

Essa carta é um sinal para se libertar das convenções 
que podem estar te segurando, e para procurar 
dentro de você as respostas que você busca. Você 
pode estar passando por um período de confusão 
devido às opiniões de outras pessoas, ou sentindo 
pressionado a se submeter às convenções da 
sociedade. O Sacerdote invertido é um lembrete 
de que o autor da pergunta é seu próprio professor 
e deve seguir sua verdadeira sabedoria interior.

Eles também podem ter perdido a conexão 
com suas próprias verdades espirituais, ou 
não tem se envolvido tanto nos rituais que os 
mantêm conectados. É um sinal para sintonizar 
sua intuição. Agora é a hora de se libertar das 
convenções e confiar no seu eu superior.
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O S

ENAMORADOS

A carta dos Enamorados representa conexão, 
relacionamento e amor. Muitas vezes é indicativo 
de um relacionamento emocionalmente forte e 
vínculo estreito, seja ele um relacionamento 
romântico, de amizade ou familiar. Se a pessoa 
que consulta se separou recentemente de seu 
parceiro, e está buscando respostas, esta carta 
pode significar que eles encontrarão uma maneira 
de retomar o relacionamento.

A carta dos Enamorados também representa 
dualidade e escolha. Quem pergunta pode estar 
enfrentando uma situação em que precisa se 
decidir entre dois caminhos diferentes na sua 
vida profissional, pessoal, ou em outra área. Esta 
carta serve como um lembrete de que as melhores 
decisões são tomadas quando fazemos escolhas 
alinhadas com nossas crenças e nossos valores. O S

ENAMORADOS
I N V E R T I D O

Os Enamorados invertido revela um conflito ou 
desarmonia em um relacionamento, seja ele romântico, 
platônico, ou profissional. O autor da pergunta pode 
pensar que a comunicação tem sido desafiadora, e já 
não estão na mesma página.

Essa carta vem lembrar que todos os relacionamentos 
apresentam uma oportunidade de crescer e aprender. 
Que visão interior está sendo refletida de volta para 
você? Existe uma oportunidade para a cura através do 
amor-próprio e do auto perdão, assim como do perdão 
do seu companheiro.

O segundo significado pode indicar sentimentos de 
depreciação e ciúme. Se o autor da pergunta vê os outros 
possuindo coisas que gostaria, é um sinal de que a vez 
dele está chegando. A carta convida a ter compaixão 
por si mesmo e, mais uma vez, praticar o amor-próprio.
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O

CARRO

O Carro é uma carta que representa coragem, 
força de vontade e perseverança. Quem consulta 
pode estar enfrentando um desafio ou luta, onde 
seu caráter e força estão sendo testados. Tenha 
fé e a tome atitudes decisivas quando se trata de 
realizar seus sonhos. É também uma indicação de 
que a tal situação se resolverá positivamente e o 
ajudará a crescer espiritual e materialmente.

O Carro também pode representar uma relação 
que recentemente foi marcada por desafios ou 
conflitos. A carta é um lembrete para praticar o 
autocontrole e paciência diante das adversidades, 
e de se manter a calmo quando provocado.

Se o autor da pergunta está enfrentando desafios 
financeiros e está lutando para não afundar, o 
Carro é um sinal de que as coisas vão tomar um 
rumo positivo. A carta os incentiva a permanecer 
fortes e determinados à medida que avançam 
com seus objetivos.

O

CARRO
I N V E R T I D O

O Carro invertido pode indicar que você tem 
enfrentado desafios em seus projetos e metas. Você tem 
se deparado com bloqueios ou obstáculos que estão 
desgastando seu espírito, ou motivação. Essa carta é 
um sinal para avaliar onde você está e considerar se a 
situação apresenta uma oportunidade para um maior 
comprometimento, ou uma re-orientação de suas 
energias. Se você não tiver certeza, isso pode indicar 
que precisa parar e aguardar um maior entendimento 
antes de continuar decisivamente em uma direção.

O Carro invertido também pode significar que você 
tem se esforçado demais para controlar certos aspectos 
de sua vida. A carta serve como uma indicação para se 
render e fluir com a situação atual. No que se refere 
a sua vida, o autor da pergunta está sempre no banco 
do motorista; mas às vezes, o maior controle vem da 
libertação e da confiança de que ele tem apoio.
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A

FORÇA

A carta da Força tem tudo a ver com força interior 
e resiliência. Isso lembra a quem pergunta que ele é 
muito mais forte do que acredita. Isso significa que 
o poder maior vem da autoconfiança, compaixão e 
gentileza. Se experimentou raiva, frustração ou medo, 
você é encorajado a primeiro confrontar e examinar 
a fonte dessas emoções, e então seguir em frente de 
um lugar mais tranquilo e equilibrado. Por fim, esta 
carta representa resistência mental e emocional. Quem 
pergunta tem a força para enfrentar quaisquer desafios 
que surjam em seu caminho.

Para aqueles que recentemente enfrentaram 
adversidades, depressão ou desafios físicos, a carta da 
Força é uma indicação positiva de que você tem tudo 
o que precisa dentro de si para superar a situação. As 
coisas vão melhorar.

A

FORÇA
I N V E R T I D A

A carta da Força invertida indica que você pode 
ter perdido o contato com sua autoconfiança 
ou autoestima. Você pode estar se sentindo 
desgastado, esgotado ou consumido pela 
ansiedade. Essa carta significa que o autor da 
pergunta é mais resiliente do que pensa. Você é 
incentivado a colocar os pensamentos no papel e 
se reconectar com os momentos da vida em que 
você demonstrou coragem e força. Não seja tão 
duro consigo mesmo. 

Esta carta invertida também pode simbolizar 
que você tem se sentido emocional ou pode estar 
passando por explosões, seja de raiva ou choro 
intenso. A carta incentiva a refletir sobre o que as 
emoções estão tentando lhes dizer e a encontrar 
meios saudáveis de se curar e se expressar.
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O

EREMITA

A carta do Eremita significa um período de introspecção, 
quietude e reflexão. Quem pergunta pode estar se 
sentindo esgotado ou em um momento crucial em sua 
vida, se questionando sobre seus próprios caminhos e 
se deparando com questões existenciais. O Eremita é 
um lembrete de que não há problema em se isolar por 
um tempo. O autor da pergunta é encorajado a abrir 
um espaço em sua vida para meditação, contemplação 
e colocar os pensamentos no papel.

Esta carta revela que as respostas para os desafios 
e perguntas da vida podem ser encontradas dentro 
de nós mesmos. O autor da pergunta é instruído a 
explorar sua intuição e sabedoria. Esta também é uma 
grande oportunidade para explorar sentimentos ou 
emoções que foram reprimidos. Enfrentar e liberar 
esses sentimentos o fará se sentir mais leve.

Quando a carta do Eremita aparece, também é uma 
indicação para dar um tempo e manter o leque de 
opções abertos. Mais detalhes, ou outras versões da 
história podem surgir em breve; a carta o incentiva a 
ter paciência e a revisar as decisões antes de prosseguir.

O

EREMITA
I N V E R T I D O

O Eremita invertido indica que você pode ter se 
tornado muito recluso ou isolado do mundo e de 
sua rede de apoio. Recentemente, você passou 
por um período de profunda introspecção, seja 
refletindo, potencialmente construindo, ou se 
curando em um nível espiritual.

Essa carta recomenda você a entrar em contato 
e se conectar com outras pessoas. É através da 
vulnerabilidade e coragem que irá alcançar a 
conexão que deseja profundamente. O Eremita 
invertido também o encoraja a assumir um risco 
e compartilhar seus eus autênticos com o mundo. 
Durante o período de reflexão, você pode ter 
se conectado mais profundamente com quem 
realmente é. Está na hora de compartilhar os 
dons e as ideias reunidas durante esse período de 
silêncio e ser corajosamente você mesmo. Você 
ficará feliz e surpreso com o incentivo e apoio de 
outras pessoas.
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A

RODA DA FORTUNA

A Roda da Fortuna é uma carta poderosa que 
significa mudança, carma e a natureza cíclica da 
vida. O mundo externo está sempre evoluindo 
e mudando além do nosso controle, o que às 
vezes pode parecer caótico e imprevisível. Quem 
pergunta está sendo lembrado de se manter 
centrado e equilibrado emocionalmente em meio 
a esses desafios. Eles são convidados a acompanhar 
os acontecimentos da vida sem se deixar envolver 
nos dramas que podem surgir.

A Roda da Fortuna também simboliza o ciclo 
do carma e de como a energia que lançamos ao 
mundo retorna para nós. Esteja ciente de suas 
ações e pensamentos.

Esta carta pode muitas vezes significar que a pessoa 
logo estará escrevendo um novo capítulo em sua 
vida. A carta é um lembrete para ser otimista e 
ter fé, pois o universo está ao seu lado.

A

RODA DA FORTUNA
I N V E R T I D A

A Roda da Fortuna invertida pode indicar que 
as coisas estão retrocedendo ou estagnando em 
sua vida. Talvez exista um padrão que parece se 
repetir continuamente, causando frustração ou 
decepção. Essa carta invertida vem lembrar que 
repetir padrões pode significar que há uma ferida 
que precisa ser curada. O autor da pergunta é 
convidado a se perguntar o que a experiência pode 
estar tentando lhe ensinar. Aceitar o momento e 
praticar o perdão os ajudará a se libertar do ciclo.
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A

JUSTIÇA

A carta da Justiça simboliza a verdade, a lei e o 
que é justo. Trata-se de restaurar a harmonia em 
face do desequilíbrio ou conflito. Esta carta é um 
lembrete para sermos responsáveis por nossas 
ações. Se o autor da pergunta recentemente 
buscou justiça em uma situação em que houve 
litígio ou disputa, a carta da Justiça mostra que o 
problema terá uma conclusão favorável.

Esta carta também indica a necessidade de 
enfrentar a verdade sobre uma determinada 
situação que possivelmente tentamos ignorar ou 
evitar. Portanto, o autor da pergunta é encorajado 
a dar um passo para trás e observar a situação de 
uma posição neutra e imparcial.

A justiça é uma ótima carta de se tirar se o você 
está iniciando um novo relacionamento ou 
parceria de negócios, pois indica que tudo será 
harmonioso.

A

JUSTIÇA
I N V E R T I D A

A Justiça invertida significa que o solicitante 
pode estar atualmente em uma situação que 
considera injusta ou desafiadora. Essa carta é um 
lembrete de que existe uma inteligência universal 
maior em jogo; as leis do carma estão em vigor, 
não necessariamente devido a  algo que você fez, 
mas devido a uma ordem superior. A Justiça 
invertida indica estar no caminho certo. Embora 
você possa sentir que as coisas são injustas e como 
se não tivesse controle, você sempre consegue 
escolher como reagir ao que está acontecendo.

A carta invertida também pode indicar que 
o autor da pergunta fez algo que considera 
contrário ao seu código de ética moral. Se for 
esse o caso, eles têm a oportunidade de assumir a 
responsabilidade e corrigir a situação.
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O

ENFORCADO

O Enforcado frequentemente significa que o 
autor da pergunta se mantêm a espera de algo. 
Eles podem se sentir paralisados em seus projetos, 
ou como se o universo tivesse dado uma pausa em 
suas vidas. Há um anseio pelo fim de um capítulo, 
para que finalmente eles possam tentar recomeçar. 
Esta carta é um lembrete para ser paciente e 
utilizar esse tempo para refletir, pois há muitas 
lições importantes a serem aprendidas com suas 
experiências mais recentes.

Esta carta também encoraja a ver a vida de 
um ponto de vista mais espiritual e explorar a 
sabedoria de seu coração. Se eles estão perseguindo 
metas que não estão alinhadas com sua vocação, 
este é um momento positivo para reajustar o 
percurso. O Enforcado nos diz que o caminho 
para a realização de nossos sonhos geralmente 
vem com algum sacrifício, mas isso o permitirá 
alcançar seu maior objetivo.

O

ENFORCADO
I N V E R T I D O

Essa carta invertida é um sinal de que você tem 
se sentido preso e não consegue escapar de uma 
situação específica. No entanto, você não percebe 
que consegue desatar as cordas que o prende, e 
toma a decisão de aprovar mudanças. Está tudo 
em seu poder. 

O Enforcado invertido é um lembrete para não 
lutar contra mudança. Chegou a hora de abandonar 
algo; um relacionamento, amizade ou hábitos e 
padrões de pensamentos arcaicos. Embora você 
possa se sentir indeciso, como se não houvesse 
uma saída fácil, você tem um tremendo apoio do 
universo para fazer uma grande mudança. 
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A

MORTE

A carta da Morte representa mudança e 
renascimento. O autor da pergunta está passando 
por um período de grande transformação em 
sua vida. Surgirá a oportunidade de deixar o 
passado para trás e começar de novo. Esta carta 
pode indicar mudanças em um relacionamento, 
emprego, ou pensamento que farão emergir 
traumas antigos. A carta da Morte é um lembrete 
de que as transições podem parecer opressoras, 
mas no final mostram que vieram para o nosso 
bem. Um dia, você olhará para trás e entenderá 
porque certos eventos na sua vida aconteceram 
da maneira que foi. A carta te encoraja a deixar 
para trás o medo de recomeçar. O futuro é 
brilhante.

A

MORTE
I N V E R T I D A

A carta da Morte invertida indica que você está 
resistindo à mudança ao final de um ciclo. Eles 
têm medo de mudar e estão se apegando a um 
relacionamento, amizade, carreira ou local que 
não lhes serve mais. Essa carta significa que há 
um convite para um crescimento imenso se você 
se desapegar do que não te serve mais. Sendo 
assim, você fará a transição do escuro para a luz. 
O espaço proporcionará a oportunidade para 
que novas portas se abram.
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A

TEMPERANÇA

A Temperança representa equilíbrio, alquimia e 
moderação. Ela surge como um lembrete para que 
se pratique o amor-próprio e busque o equilíbrio 
dentro de si. Se recentemente esteve virando a 
madrugada trabalhando duro, a Temperança é um 
sinal para reservar um tempo para o seu descanso 
e restauração. Só podemos servir bem aos outros 
quando estamos nos sentindo bem nós mesmos. 
A Temperança também significa que é hora de 
seguir um caminho mais centralizado e evitar os 
extremos.

Esta carta também é um sinal encorajador para 
você aceitar quem você é e desenvolver plenamente 
seus talentos. Trace um plano para atingir seus 
objetivos de forma consistente e sustentável.

A

TEMPERANÇA
I N V E R T I D A

Essa carta invertida indica que o autor da 
pergunta está sofrendo um desequilíbrio na sua 
vida. Você pode estar excessivamente estressado, 
exagerando na comida e no seu comportando, ou 
pensando obsessivamente sobre uma situação. A 
Temperança invertida é um pedido para que você 
descanse, restaure sua energia e volte à moderação. 
Através da rendição e do autocuidado, você pode 
alcançar a cura. Durante um período de auto-
avaliação, o autor da pergunta pode descobrir 
quais partes de sua vida estão desalinhadas com 
suas esperanças e seus sonhos. 



ARCANO Maior

O

DIABO

O Diabo simboliza nossa imagem projetada. Isso 
inclui nossos julgamentos e crenças limitantes 
que bloqueiam nossa evolução e nos fazem sentir 
diminuídos ou incapazes de realizar nossos sonhos. 
Quando esta carta surge, o autor da pergunta 
é encorajado a confrontar e questionar aquele 
pequeno sabotador que mora dentro nós, e que 
frequentemente impede nosso progresso. Essas 
crenças parecem reais mas, na verdade, são uma 
miragem que escondem nosso poder verdadeiro. 
É hora de trazer esses pensamentos à tona. Esta 
carta também é um lembrete para assumir a 
responsabilidade por nossos sentimentos e evitar 
projetá-los nos outros.

A carta do Diabo também pode representar nossa 
sexualidade e uma forte atração ou vínculo com 
outra pessoa. É um convite para explorar este lado 
de uma forma segura e enriquecedora.

O

DIABO
I N V E R T I D O

O Diabo invertido indica que o autor da 
pergunta está prestes a experimentar um avanço. 
O poder de suas sombras e crenças limitantes 
estão diminuindo; A carta revela o potencial 
de abandonar os apegos do tipo de pessoa que 
costumavam a ser. Este é um momento para 
enfrentar suas mais profundas ansiedades, medos, 
e perceber que tem o poder de mudar.

 O Diabo invertido também pode simbolizar que 
você oculta parte de seu verdadeiro eu, devido 
ao medo de julgamento. Libere o medo e adote 
a vulnerabilidade com os outros, mesmo que isso 
signifique iniciar uma conversa aberta com uma 
pessoa.

16SOUL CARDS Descrições do tarot
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A

TORRE

A carta da Torre significa mudança, reconstrução 
e cura. Pode ter ocorrido uma mudança repentina 
que apareceu como um raio caindo do céu. Essas 
energias muitas vezes podem parecer chocantes, 
inesperadas ou estressantes. A Torre é um sinal de 
que as bases podem ter sido construídas em solo 
arenoso, portanto esta é uma boa oportunidade 
para reconstruir algo mais firme e sustentável. Esta 
carta não deve ser temida. Tudo está acontecendo 
para o seu melhor.

A Torre também pode significar que a pessoa 
encarou seus verdadeiros sentimentos sobre 
uma situação ou traumas antigos que não pode 
mais ignorar. Há uma tremenda oportunidade 
de libertação, entrega e cura. Ao reconhecer e 
sentir plenamente nossos sentimentos, nós temos 
a oportunidade de deixar o passado para trás e 
recomeçar do zero.

A

TORRE
I N V E R T I D A

A Torre invertida revela um período de intensa 
transformação pessoal. Você sente que está 
passando por desafios emocionais ou um 
tremendo crescimento espiritual. Esta carta 
simboliza que está resistindo à tempestade e que 
há luz no fim do túnel. Tudo o que desmoronou 
em meio às mudanças, sejam crenças internas ou 
realidades externas, deve permanecer no passado. 
É hora do autor da pergunta abraçar a situação 
e se reconstruir em um terreno mais sólido. Essa 
transformação está fornecendo as bases para a 
vida que foi feita para você.
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A

ESTRELA

A carta da Estrela representa boa sorte. Ela sugere que 
um sonho está prestes a se tornar realidade, ou que 
uma parte específica de sua vida logo se preencherá 
com satisfação e felicidade.

O autor da pergunta pode ter passado recentemente 
por um período tumultuado ou desafiador. A Estrela 
simboliza a esperança no futuro, renovada. Durantes 
suas lutas você aprendeu muito e obteve muita 
sabedoria, e agora finalmente está alcançando um 
período merecido de alívio e paz.

A Estrela também o está lembrando a se conectar 
com o seu verdadeiro eu e propósito de vida. Há uma 
grande oportunidade para explorar o que trará mais 
realização para sua vida e como poderá contribuir mais 
para um bem maior. Os desafios que passamos nessa 
vida nos ajudam a desenvolver nossa empatia pelos 
outros. Compartilhe seus dons, ilumine e enriqueça o 
percurso de outras pessoas.

A

ESTRELA
I N V E R T I D A

A Estrela invertida mostra que você tem passado 
recentemente por um momento difícil e sente um 
grande cansaço de espírito. Talvez tenha perdido 
a confiança em si mesmo, ou a fé no universo. 
Como resultado, pode estar se sentindo atordoado 
ou confuso sobre o plano maior de sua vida. A 
Estrela invertida nos lembra que sempre existe 
uma razão divina para tudo e para se reconectar 
com o seu eu espiritual. A melhor maneira de fazer 
isso é se engajar em coisas que te iluminam, como 
atividades ou interesses que lhes trazem alegria. 
É hora de curar o passado e se reconectar com o 
propósito de sua alma.

18SOUL CARDS Descrições do tarot
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A

LUA

A carta da Lua representa o poder do subconsciente. 
Esta carta muitas vezes significa que seus medos estão 
conduzindo sua maneira de pensar e suas ações. A Lua 
é um lembrete para olhar para dentro do consciente e 
descobrir quais são os pensamentos que governam suas 
percepções. Preste muita atenção aos seus sonhos quando 
a carta da Lua aparecer pois, eles podem fornecer pistas 
sobre o que está se formando no subconsciente.

Esta carta também o convida a se conectar com a 
natureza cíclica da vida e prestar uma atenção especial 
às fases da lua. Se a carta for puxada próxima de uma 
lua nova ou cheia, significa uma boa oportunidade para 
meditar, registrar os pensamentos no papel, e definir 
intenções (lua nova), ou se libertar (lua cheia).

Além disso, às vezes esta carta pode apontar para um 
erro de comunicação. Se o autor da pergunta tiver planos 
de viagem, ele é incentivado a revisar tudo duas vezes.

A

LUA
I N V E R T I D A

A Lua invertida te lembra a se sintonizar com sua 
intuição e seguir seus instintos, ao invés  do puro 
pensamento lógico. Se você tem lidado com medos 
ou ansiedade, essa carta indica que esses problemas 
estão sendo trabalhados e a luz no fim do túnel está 
próxima. O autor da pergunta está sendo encorajado 
a se reconectar com o lado mágico da vida; seguir sua 
voz interior e se livrar dos medos do desconhecido. A 
clareza pode não estar presente no momento, mas será 
revelada em breve.
O autor da pergunta também é incentivado a prestar 
atenção em seus sonhos e listar todos eles no papel.

A Lua invertida também pode sinalizar que é um 
momento emocional em um relacionamento íntimo 
com você, ou com a mãe do autor da pergunta. Os 
problemas estão surgindo apenas para serem curados; 
seja paciente. Não se apresse em tirar conclusões.
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O

SOL

O Sol é frequentemente reconhecido como a 
carta mais positiva do baralho, simbolizando luz, 
felicidade e vitalidade. Se a pessoa que consulta 
as cartas passou recentemente por um período 
difícil, esse é um presságio positivo de que alegria 
e abundância se aproximam. O Sol é atribuído 
ao chakra do plexo solar. Ele incorpora a energia 
da autoconfiança vivenciando completamente o 
presente. A pessoa em breve estará irradiando 
energia positiva. Esta carta vem lembrar que 
depois da tempestade sempre vem a bonança.

A carta do Sol pode até pressagiar que um novo 
amor está a caminho, ou que haverá boas notícias 
sobre uma gravidez ou nascimento. Também 
pode significar sucesso na carreira e recompensas 
materiais.

O

SOL
I N V E R T I D O

O Sol invertido é um sinal para se reconectar 
com o otimismo, alegria e entusiasmo. O autor da 
pergunta pode ter passado recentemente por um 
momento desafiador que o levou a um cansaço 
de espírito. Agora é a hora de se conectar com o 
que te ilumina, o que te traz prazer e felicidade. 
Concentre-se na gratidão e no que está dando 
certo. O melhor está por vir! Tente ver a vida 
pelos olhos de uma criança e pratique quaisquer 
atividades que o faça se sentir livre. Também é 
um bom momento para praticar atos de bondade 
e se deleitar com a luz que isso traz para o dia a 
dia das pessoas.
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O

JULGAMENTO

A carta do Julgamento simboliza transformação, 
renascimento espiritual e um novo começo. O 
autor da pergunta atingiu um ápice importante 
em sua vida, onde receberá a oportunidade de 
desenvolver uma compreensão mais profunda 
de sua consciência, e ir além das limitações 
e obstáculos que ele mesmo colocou em seu 
potencial. Há uma chance de apagar os erros do 
passado e recomeçar.

Quando se trata de tomar decisões futuras, esta 
carta mostra a importância de se conectar com 
o seu verdadeiro eu, usando uma mistura de 
intuição e racionalidade baseada nas lições que 
você tem aprendido.

O julgamento é um presságio positivo caso esteja 
trabalhado arduamente em um projeto. Pode 
significar também um novo emprego ou um novo 
cargo.

O

JULGAMENTO
I N V E R T I D O

A carta de Julgamento invertido indica que você 
pode estar se sentindo estagnado ou atrasando 
uma decisão importante por insegurança, ou 
por medo do desconhecido. O Universo está 
enviando sinais de que está na hora de você dizer 
ao que veio. No entanto, você pode ter medo de 
atender o chamado ou se sentir tão perdido no 
dia-a-dia que não consegue se conectar ao seu 
objetivo mais profundo. Essa carta o convida 
a ter um momento para refletir e se sintonizar 
com o chamado de seu coração.

Essa carta também pode revelar um sentimento 
profundo de arrependimento ou culpa por erros 
do passado. Lembre-se, você não pode mudar 
o que passou; toda experiência é acompanhada 
por uma lição profunda e uma oportunidade 
de crescimento. Pratique o auto-perdão e se 
desapegue.
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O

MUNDO

O Mundo é uma carta poderosa que indica a 
conclusão de uma fase, e é marcado por uma 
sensação de finalização e realização. O autor 
da pergunta pode ter concluído recentemente 
um projeto tão esperado, realizado um sonho 
ou vivenciado um grande acontecimento. Esta 
carta é um rito de passagem, simbolizando o 
fim de um ciclo e o início de outro. Há uma 
essência espiritual na carta do Mundo. Ela dá 
a oportunidade para honrar e refletir sobre sua 
jornada até o momento, os sucessos e desafios 
que eles têm encontrado e que tipo de pessoas 
eles se tornaram no processo. Tire um tempo 
para comemorar e expressar gratidão pelas 
experiências adquiridas ao longo do caminho.

Se estiver pensando em mudar de vida, seja um 
novo emprego ou uma nova moradia, a carta 
do Mundo é uma indicação positiva para seguir 
em frente. A carta também representa viagem e 
pode ser um sinal para ampliar os horizontes e 
mergulhar em outras culturas.

O

MUNDO
I N V E R T I D O

O Mundo invertido é um sinal de que você 
pode estar adiando uma decisão ou conclusão 
de um projeto. A carta o convida a revisar sua 
situação atual e apontar onde há abas energéticas 
abertas em sua vida. Dar um fim a situações e 
projetos geralmente é assustador, mas há uma 
oportunidade de paz de espírito, e um novo 
começo.

Essa carta invertida também é um lembrete para 
ver a vida de uma perspectiva mais ampla. Certas 
situações podem parecer negativas, mas se você 
diminuir o zoom da lente, verá que o universo 
está conspirando para ajudá-lo. A retrospecção 
traz sempre uma visão mais clara da situação 
atual. Confie na jornada e, um dia, você olhará 
para trás e entenderá por que tudo aconteceu do 
jeito que foi.
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O

ÁS DE ESPADAS

Os Ases apontam para um novo começo. O 
Ás de Espadas indica que está surgindo uma 
oportunidade de começar do zero. Essa é uma 
excelente hora para novas iniciativas e tomar 
decisões definitivas sobre um projeto ou mudança 
de carreira. Com trabalho duro e dedicação tudo é 
possível! Essa carta significa novos pensamentos, 
ideias, ingenuidade e vitória.

O Ás de Espadas é sobre retomar o seu poder 
pessoal. O autor da pergunta está entrando 
em uma fase onde ele tem a oportunidade de 
assumir totalmente as rédeas do seu futuro. Hora 
de avançar com os projetos que utilizam sua 
criatividade e habilidades intelectuais. 

A carta mostra o total controle de sua vida 
amorosa; O Ás de Espadas vem te lembrar para 
usar esse poder de forma equilibrada, servindo 
ambas as partes igualmente. O

ÁS DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Ás de Espadas invertido indica que você está 
em uma fase de exploração, contemplando novas 
ideias e novos projetos. Essas visões ainda não se 
concretizaram pois, talvez haja alguma incerteza 
sobre como e quando começar. Essa carta é um 
convite para meditar e olhar dentro de você 
para encontrar a resposta sobre o que realmente 
quer. Tenha certeza que seus objetivos estão bem 
definidos antes de dividir os seus planos com 
pessoas que, de alguma forma, possam influenciar 
suas decisões.

Essa é a hora de ser decisivo, e dar pequenos 
passos em direção aos seus maiores objetivos. 
Se prepare para trilhar novos caminhos, e viver 
novas aventuras adiante!
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O

DOIS DE ESPADAS

O Dois representa relacionamentos, equilíbrio e 
harmonia. O Dois de Espadas indica transição, 
e a impressão de que eles estão presos entre dois 
mundos, seja ele emprego, relacionamento, ou no 
meio de uma mudança. A carta pode significar 
também uma situação delicada, talvez devido a 
uma discussão recente com alguém importante 
para você.

Essa carta vem te lembrar a seguir sua intuição 
quando tomar decisões, e a lidar com conflitos 
através de uma conversa franca. É também um 
sinal para abraçar e aceitar esse período de 
incertezas, mantendo a fé que um futuro melhor 
o aguarda.

O

DOIS DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Dois de Espadas invertido é um sinal de que a 
pessoa tem que escolher entre duas opções, mas 
se sente preso e incapaz de se mover. Você talvez 
sinta que não tenha informações suficientes 
para se decidir, ou está inseguro sobre seus 
sentimentos. Isso se aplica a relações pessoais, 
dramas de família, dilema no trabalho, ou outras 
decisões, que o levará a dois caminhos bem 
diferentes dependendo da sua escolha.

Essa carta mostra que você tem todas as respostas 
dentro de si para tomar uma decisão. Sua intuição 
sabe que rumo tomar. Às vezes, pode ser difícil 
confiar no próprio palpite, mas essa carta indica 
que a visão completa logo será revelada. A hora 
de agir é agora.
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O

TRÊS DE ESPADAS

O Três de Espadas é uma carta que vem mostrar 
preocupação e desgosto, talvez esteja ligado a um fim 
de relacionamento, uma falha de comunicação, uma 
discussão acalorada ou uma traição. O autor da pergunta 
talvez esteja carregando tristeza, dor emocional, ou 
sentimento de rejeição. Essa carta é um lembrete que 
dor e tristeza são uma inevitável parte da experiência 
humana. Esses sentimentos nos partem ao meio e 
tocam nas nossas feridas mais profundas. Porém, sem 
experimentar a dor, nós não conheceríamos a alegria e 
assim continuar com nossa evolução. Esse processo nos 
ajuda a crescer e nos transformar em um ser humano 
melhor.

O autor da pergunta é lembrado que não importa 
quanta dor estivermos sentindo, nós temos o controle 
sobre os significados que nós damos a cada experiência. 
Existe uma oportunidade para transcender, para isso 
precisamos nos perdoar e perdoar ao próximo. Tudo 
ficará bem.

O Três de Espadas pode também indicar algo na 
área da saúde, qualquer acontecimento, desde tomar 
injeções até a se submeter a cirurgias.

O

TRÊS DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Três de Espadas invertido é um sinal para 
desapegar de uma experiência dolorosa do 
passado que você não consegue largar. Perdoar 
não é fácil, mas essa carta significa uma 
oportunidade de sentir e reconhecer plenamente 
seus sentimentos. Aproveite esse momento e se 
libere dessa energia negativa. Lembre-se de que 
seu coração e sua alma são fortes. Tudo o que 
acontece na vida, especialmente as decepções 
amorosas e desafios, visam a nos ajudar a 
aprender e crescer em direção ao nosso destino.

Essa carta invertida também indica que fala auto-
depreciativa e crenças limitantes são a fonte do 
seu sofrimento. Preste atenção nas histórias que 
você anda dizendo a você mesmo sobre sua vida 
e seu potencial. Lembre-se, você tem tudo que 
precisa para ser bem-sucedido.

26
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O

QUATRO DE ESPADAS

O Quatro de Espadas representa reflexão, 
solitude e recuperação. Se o autor da pergunta 
esteve recentemente passando por um período de 
trabalho pesado, essa carta indica a necessidade 
de descanso e tempo para cuidar de si. Tire um 
momento para recarregar e focar na paz interior.

Se o autor da pergunta passou por uma traição ou 
um desafio recentemente, o Quatro de Espadas é 
um lembrete para dar um tempo e se permitir 
processar esses sentimentos. Ao invés de se jogar 
em uma nova atividade ou relacionamento, dê 
um tempo, você pode ganhar muito com esse 
período de introspecção.

O

QUATRO DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Quatro de Espadas invertido é um sinal que 
você precisa tirar uma folga para descansar e 
recarregar. Você tem experimentado uma energia 
frenética ultimamente e pode estar se sentindo 
muito estressado, ansioso ou sobrecarregado. 
Essa carta vem te lembrar que você não será 
útil a ninguém se estiver sem gás. Reserve um 
momento para se afastar de sua vida diária. 
Planeje uma viagem de fim de semana, considere 
fazer um “detox” de mídia social, ou comece a 
incorporar práticas de atenção plena em sua 
rotina. Isso pode incluir meditação, escrever 
um diário, banhos longos, ou caminhar pela 
natureza. Nossa produtividade e capacidade de 
estar presente para os outros só vão aumentar 
quando conseguirmos preencher o nosso próprio 
vazio primeiro. Faça do cuidado do seu estado 
interior uma prioridade, e um ato de amor-
próprio.
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O

CINCO DE ESPADAS 

O Cinco de Espadas pode representar conflito, 
um sentimento de perda ou procrastinação. 
O autor da pergunta pode ter vivenciado um 
argumento com alguém próximo que o deixou 
triste ou machucado.

Essa carta te lembra a assumir a responsabilidade 
pela maneira como você tenha contribuído 
para essa situação; coloque de lado o orgulho e 
tente fazer as pazes, caso o relacionamento seja 
importante para você.

Essa carta pode surgir se o autor da pergunta 
estiver procrastinando ou evitando um projeto 
importante. É sinal de se organizar e se 
comprometer em terminar essa tarefa. Isso vai 
ajudar a dissipar a ansiedade e as preocupações.

O

CINCO DE ESPADAS 
I N V E R T I D O

O Cinco de Espadas invertido pode aparecer 
quando estamos tendo problemas para superar 
um relacionamento e seguir em frente, ou 
quando sentimos que estamos em uma luta sem 
fim. Essa carta indica o desejo de fechamento de 
um ciclo. A oportunidade de finalmente fazer 
as pazes, ou simplesmente deixar a situação 
para trás. Às vezes, podemos decidir ir embora 
nos sentindo derrotados ou como se tivéssemos 
perdido alguma coisa, mas saiba que, de vez em 
quando, tomar a decisão de liberar a raiva ou 
amargura é um triunfo em si.
Essa carta também pode aparecer quando você 
se sentir sem foco na sua energia, ou quando 
não está progredindo em um projeto, apesar 
dos esforços constantes. Seja paciente consigo 
mesmo e concentre-se em dar pequenos passos 
consistentes na direção que deseja.
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O

SEIS  DE ESPADAS

O Seis de Espadas representa transição, mudança 
e apego ao passado. O autor da pergunta está 
atualmente passando por um período que 
envolve mudanças na sua vida amorosa, carreira 
ou situação de vida. Essa carta é um lembrete 
que embora mudanças nunca sejam fáceis, nós 
devemos aceitar a situação e confiar que o caminho 
certo a ser tomado se revelará. O Seis de Espadas 
também significa a necessidade de se desconectar 
do passado e deixar de ser vitimista.

Se pensa em se mudar, o Seis de Espadas é um 
presságio positivo de que sua nova casa será mais 
harmoniosa e confortável.

Essa carta também simboliza uma viagem que 
precisará fazer sozinho. Talvez sinta falta das 
pessoas mais próximas a você, mas saiba que estará 
tomando a decisão certa para seu futuro.

O

SEIS  DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Seis de Espadas invertido indica que atualmente 
você pode se sentir preso em uma situação, ou 
circunstância. Você tem procrastinado em mudar 
uma situação por medo do desconhecido. Você 
tem permanecido no mesmo lugar, esperando 
que tudo se resolva por conta própria. Essa carta 
é um lembrete de que o desconforto, às vezes, é 
um degrau necessário para um futuro mais feliz. 
Acontecimentos positivos aparecerão ao longo 
de seu caminho, mas você deve agir e abraçar 
sua força interior para que isso aconteça. No 
final das contas, se você conseguir dar esse salto, 
olhará para trás com admiração, e compreenderá 
por que as coisas aconteceram daquele jeito. Se 
alinhe com o seu espírito guerreiro.
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O

SETE DE ESPADAS

O Sete de Espadas representa um fardo 
pesado, decepção e a necessidade de pensar 
estrategicamente. O autor da pergunta pode 
estar carregando muitas responsabilidades 
sobres os ombros; essa carta é um lembrete que 
existe a necessidade de se libertar da sombra que 
se arrasta ao lado deles. A carta também indica 
uma traição. Mantenha seus olhos bem abertos 
e seja completamente honesto sobre as situações 
que estão ocorrendo com você.

Essa carta também simboliza a necessidade de 
pensar estrategicamente e ser inteligente para 
enfrentar os desafios. O autor da pergunta tem a 
capacidade para superar qualquer desafio. Coisas 
boas estão a caminho!

O

SETE DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Sete de Espadas invertido geralmente indica 
um desejo de viver mais honestamente e com a 
consciência renovada. Se houver algo que pesa no 
seu coração, essa carta o incentiva a se redimir, 
ou a encontrar maneiras de lidar com esse 
sentimento de culpa, ou vergonha.

O Sete de Espadas também serve como um 
lembrete para ficar esperto ao andar na rua, e 
prestar também muita atenção aos detalhes no 
que se refere a contratos e relacionamento de 
negócios.

Essa carta invertida, também pode surgir quando 
você está duvidando do seu potencial. Reflita 
sobre seus pontos fortes e capacidades, pratique 
frases afirmativas. Acredite em você mesmo!
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O

OITO DE ESPADAS

O Oito de Espadas representa uma mentalidade 
de vítima, sentimento de depreciação e medo. 
Você pode sentir que está em uma situação 
no qual não pode escapar, ou não sabe qual 
o caminho tomar. Essa carta surge como um 
lembrete de que há luz no fim do túnel e maneiras 
de sair dessa situação. O passo mais importante 
é se libertar de crenças limitantes, especialmente 
sentimentos de vitimização, ou pensamentos que 
depreciam seu valor devido a eventos recentes. 
A situação não é tão ruim como você imagina! 
Desvende seus olhos e procure possíveis soluções 
para se distanciar dos problemas.

O

OITO DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Oito de Espadas invertido é um aviso para não 
deixar que o pensamento negativo ou vitimização 
controlem sua vida. Essa carta indica que a maior 
barreira para o seu sucesso tem sido suas próprias 
tendências autocríticas e auto-sabotagens. Você 
tem tudo o que precisa dentro de você agora para 
realizar os seus sonhos. O Oito de Espadas é uma 
chamada para remover os antolhos, e libertar-
se desses padrões de pensamento que estão 
enraizados dentro de você. Passe mais tempo 
praticando a cura interior, seja conversando 
com um “coach” ou terapeuta, escrevendo um 
diário, fazendo um trabalho que te dê energia, ou 
buscando a origem de suas crenças e valores no 
seu subconsciente. Nunca é tarde para recomeçar.
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O

NOVE DE ESPADAS

O Nove de Espadas representa ansiedade, 
preocupação, e crenças limitantes. Você pode 
estar perdendo o sono devido a preocupações, 
ou poderá estar passando por um período 
de depressão. Essa carta sinaliza que esses 
sentimentos emanam do seu sabotador interno. 
Todos temos crenças limitantes que herdamos de 
experiências passadas ou de traumas. O Nove de 
Espada revela que nós temos o poder para mudar 
o nosso modo de pensar. O autor da pergunta é 
encorajado a pedir apoio e examinar a raiz desses 
sentimentos. A situação não é tão ruim como 
aparenta ser e as coisas em breve irão melhorar.

O

NOVE DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Nove de Espadas invertido indica que a 
ansiedade, ou o medo, o tem mantido acordado 
à noite. Você está dentro de em uma espiral 
causada por suas próprias crenças limitantes. 
Você pode estar se sentindo preso, limitado, e 
sem saber como quebrar esse padrão. Essa carta 
nos convida a examinar e questionar nossos 
valores ocultos e onde elas se originam. Reflita 
sobre qualquer sentimento depreciativo e registre 
todos os fatores em sua vida que mostram o quão 
maravilhoso e digno você é. Considere obter 
apoio através de um “coach” ou terapeuta, se 
necessário.

Essa carta também pode revelar que você está 
trabalhando duro para quebrar esses círculos 
viciosos do seu subconsciente, e está progredindo! 
Se dê os parabéns por chegar tão longe!
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O

DEZ DE ESPADAS

O Dez de Espadas representa término, traição 
e medo. Você pode ter recentemente sido 
machucado pela ação de outra pessoa. Essa traição 
foi o golpe final de uma série de experiências 
recentes na relação ou situação. Essa carta indica 
que as circunstâncias irão finalmente se revolver 
a partir de agora. A carta também é um lembrete 
que se sentir triste ou com medo é normal, e que 
a parte importante da jornada será se libertar dos 
sentimentos de vitimização. O Dez de Espadas 
marca o fim de um ciclo, mas também o começo 
de um melhor. Há luz no fim do túnel.

O

DEZ DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Dez de Espadas invertido revela que há luz no 
fim do túnel. Um arco-íris está aparecendo após 
um período de ansiedade ou tumulto interno. Essa 
carta é um convite para ver a realidade como ela 
é, arrancar o band-aid, refletir sobre o que você 
aprendeu e começar um novo capítulo. Lembre-
se, a vida está sempre acontecendo por nós e 
não para nós. Essa é uma ótima oportunidade de 
processar e refletir sobre o que você passou e o 
que essa experiência te ensinou. Reconheça seus 
sentimentos e, quando estiver pronto, deixe-os 
no passado. Um novo começo se aproxima.
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O

VALETE DE ESPADAS

O Valete de Espadas representa comunicação, 
inovação e avanço de projetos. Você transborda 
com novas ideias ou entusiasmo, e anda 
explorando novas maneiras de compartilhá-las. 
Embora contratempos sempre aparecerão no 
caminho, essa carta é um sinal para seguir adiante 
com confiança e determinação. É um momento 
para baixar as defesas, se livrar do medo de ser 
avaliado e compartilhar seus talentos.

O Valete de Espadas poderia também indicar que 
alguém está falando sobre você, ou que existe um 
contrato importante para ser avaliado. Prossiga 
com os olhos abertos.

O

VALETE DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Valete de Espadas invertido é um sinal para 
rever como você está se comunicando consigo 
mesmo e com os outros. Seja cuidadoso com suas 
palavras e esteja ciente da linguagem que você 
usa para expressar suas opiniões. Essa carta é um 
lembrete de que as palavras são poderosas e que 
seus efeitos podem ser duradouros.

Essa carta também pode significar que você 
tem vergonha de expressar seu verdadeiro eu 
publicamente por medo de rejeição, ou receio 
pelo que os outros podem pensar. Você tem vasto 
conhecimento para compartilhar com os outros e 
com o mundo. Não há hora melhor do que agora 
para compartilhar seu pensamento!
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O

CAVALEIRO DE ESPADAS

O Cavaleiro de Espadas representa energia, rapidez 
e determinação. Você está muito ambicioso e 
motivado a pôr suas ideias em prática. Essa carta é um 
lembrete para ir com calma e aproveitar a jornada. 
Produtividade tem sido glorificada na sociedade, mas 
frequentemente vem em detrimento de uma realização 
pessoal. O Cavaleiro de Espadas nos diz para seguir 
adiante de maneira metódica e com um plano bem 
traçado em mãos, e lembrar de parar ocasionalmente 
parar apreciar a vida.

Essa carta significa que seus objetivos estão ao seu 
alcance! Com foco, força e coragem seus planos se 
tornarão realidade.

O

CAVALEIRO DE ESPADAS
I N V E R T I D O

O Cavaleiro de Espadas invertido indica que você está 
atirando para todos os lados, ou que está avançando 
a toda velocidade, mas sem saber para onde ir. Essa 
carta vem lembrar você que é importante diminuir a 
velocidade, respirar e refletir sobre qual direção você 
está canalizando sua energia. Garanta que sua mente, 
corpo, e espírito estejam alinhados antes de tomar uma 
atitude. Além disso, verifique se você está tendo tempo 
para escutar sua voz interior. Quando estamos a mil 
por hora, perdemos de vista o nosso propósito de vida. 
Certifique-se de como você está guiando a sua vida, 
se essa liderança é harmonizada, e priorize o que você 
está fazendo.
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A

RAINHA DE ESPADAS

A Rainha de Espadas representa força, poder 
intelectual, alta perceptividade e limites.  Como 
um arquétipo, a Rainha é charmosa e muito 
atenta a precisão e detalhes.

Você pode estar passando por um momento de 
medo por estar entrando em seu estado máximo 
de força interior. Isso pode incluir dificuldades em 
colocar limites e expressar sua opinião. A Rainha 
de Espadas não se desculpa por suas opiniões, ela 
compartilha seu conhecimento de uma maneira 
firme e possui grande força interior. Essa carta 
é um lembrete que viver com propósito requer 
a implementação de limites e disciplina, sem se 
desculpar com nada. Cada passo conta. A carta 
lhe encoraja a começar a reconhecer quem você é.

Essa carta também significa que a maré está 
virando ao seu favor; se o autor da pergunta tem 
passado por um momento difícil, eles virão à 
tona se sentindo fortes e orgulhosos. A

RAINHA DE ESPADAS
I N V E R T I D A

A Rainha das Espadas invertida geralmente 
indica que você está permitindo que suas 
emoções interfiram em suas decisões. Essa carta é 
um lembrete para você ter uma abordagem clara 
e objetiva de uma situação em sua vida. Você 
pode estar colocando toda a sua atenção em seus 
relacionamentos pessoais, e seus sentimentos 
acabaram se aprofundando. Tire um tempo para 
se concentrar em você e tome decisões de um 
local tranquilo.

Essa carta também pode significar que você está 
se isolando demais dos outros. Tudo bem pedir 
apoio às pessoas ao seu redor, ou trabalhar em 
equipe por um objetivo comum.
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O

REI DE ESPADAS 
I N V E R T I D O

O Rei de Espadas invertido tem tudo a ver com 
integridade e o uso correto do poder. Essa carta 
é um lembrete de que o poder verdadeiro vem 
de dentro; é seguro de si, confiante e lógico em 
sua abordagem. Certifique-se de usar seu próprio 
poder com integridade e em alinhamento com o 
propósito mais elevado de sua alma. Às vezes, o 
ego pode nos desviar do nosso caminho tentando 
controlar nosso holofote. Reflita sobre seus 
valores e como você está usando o poder em sua 
vida.

Essa carta também pode representar alguém em 
sua vida que está utilizando mal o seu poder ou se 
exibindo demais. Lembre-se de que não podemos 
controlar as ações de outras pessoas; só nossas 
reações. Os limites são importantes, e evite se 
envolver em situações dramáticas.

O

REI DE ESPADAS 

O Rei de espadas representa lógica, razão 
e autoridade. Ele incorpora a energia do 
comunicador e do ouvinte. Essa carta é um 
lembrete para trazer a objetividade e clareza de 
julgamento para as situações de vida. Talvez seja 
um bom momento para tirar um tempo, se afastar, 
e buscar uma perspectiva diferente. A carta pode 
ser também um sinal para procurar conselho 
profissional.

O Rei de Espadas também nos diz para não 
sermos tão exigentes ou tomar decisões baseadas 
em suposições. Procure se informar muito bem 
antes de tirar conclusões.



A R C A N O

Menor
O U R O S
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O

ÁS DE OUROS

Os Ases apontam para novos começos. O Ás de 
Ouros representa abundância e prosperidade 
financeira. Essa carta fala para tomar iniciativa 
e atuar em novos projetos ou negócios alinhados 
com seus valores, que fortaleçam seu senso 
de identidade. A vida será agitada e cheia de 
novidades interessantes.

Essa carta também significa abundância e 
prosperidade nas finanças e realizações pessoais. 
Dinheiro pode estar a caminho, qualquer coisa 
desde um presente, um aumento ou até um anel 
de noivado. Pratique gratidão durante esse tempo 
e suas bençãos virão dobradas.

O

ÁS DE OUROS
I N V E R T I D O

O Ás de Ouros invertido indica que você está 
postergando projetos em sua vida pessoal, ou um 
novo negócio. Pode parecer que as coisas não estão 
avançando da maneira que você imaginou. É hora de 
revisar seu plano e garantir que sua abordagem seja 
sólida estruturalmente. Não tenha medo de obter 
ajuda ou opinião profissional.

Se você acredita que seu plano tem os alicerces 
necessários, esta carta invertida pode indicar que suas 
crenças limitantes ou ansiedade estão no seu caminho. 
Essa carta te lembra a acreditar em si mesmo, ser 
persistente e ter coragem.

O Ás de Ouros invertido também é um sinal para 
não adquirir gastos extras. Tenha cuidado com suas 
finanças. Viva dentro do seu orçamento e evite grandes 
compras por enquanto.
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O

DOIS DE OUROS 

O Dois fala sempre de relacionamentos, 
equilíbrio e harmonia. O Dois de Ouros revela 
uma  luta para equilibrar muitas tarefas e 
responsabilidades. Houve também eventos 
inesperados recentemente. Essa carta vem 
lembrar que a vida está em um fluxo constante, 
mas confie no processo e seja flexível com as 
mudanças que surgirem.

Essa carta pode também significar que o autor da 
pergunta precisa implementar mais organização 
na sua rotina. Eles deveriam determinar quais 
as ferramentas poderiam ajudar a se sentirem 
menos sobrecarregados, seja ela contratar um 
ajudante, ou procurar um especialista. O autor 
da pergunta é encorajado a trazer mais equilíbrio 
para dentro da sua vida e reservar um tempo para 
cuidar de si. O

DOIS DE OUROS 
I N V E R T I D O

O Dois de Ouros invertido indica que o 
autor da pergunta está lidando com muitas 
responsabilidades e se sente sob pressão. É um 
sinal para dar um passo para trás, respirar e 
encontrar maneiras de se concentrar em meio 
a esse caos. Considere incorporar a meditação, 
yoga, escrever um diário, ou outra atividade 
consciente que ressoe em sua prática diária. A 
partir daí, você é incentivado a se organizar de 
um lugar mais calmo. Crie orçamentos, listas 
de tarefas ou outras estratégias que o ajudarão 
a pôr em dia todos os seus compromissos. Isso 
criará em você um sentimento mais profundo de 
segurança e empoderamento. O Dois de Ouros 
nos lembra que a energia flui aonde o foco está. 
Avalie quaisquer áreas da sua vida que não 
estejam alinhadas com seus valores. Permaneça 
flexível e bem-humorado no processo.
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O

TRÊS DE OUROS

O Três de Ouros representa expandir as 
habilidades e o conhecimento, trabalho em grupo 
e realização de tarefas. Essa carta é um sinal que o 
autor da pergunta conseguirá atingir um grande 
sucesso com o apoio colaborativo de uma equipe 
cuja as habilidades complementarão as suas; ou; 
eles já estão experimentando sucesso dentro de 
uma dinâmica de grupo.

Essa carta pode também ser um sinal positivo para 
expandir o seu conhecimento ou habilidades que 
o ajudarão a elevar sua carreira para outro nível. 

Além disso, o Três de Ouros pode ser um presságio 
positivo, o autor da pergunta trabalha em prol de 
seus objetivos e será bem sucedido. Todo trabalho 
duro será recompensado, seja financeiramente ou 
simplesmente por sentir orgulho do trabalho bem 
feito.

O

TRÊS DE OUROS
I N V E R T I D O

O Três de Ouros invertido podem indicar uma alta 
de harmonia ou cooperação entre você e seus colegas, 
companheiros de equipe, ou dentro de outras dinâmicas 
de grupo. Você pode sentir que seu trabalho está sendo 
subvalorizado ou simplesmente não é apreciado. Você 
pode sentir que seus colegas de trabalho, ou amigos, 
estão recebendo mais atenção ou reconhecimento, ou 
você pode estar se comparando demais com os outros.

Essa carta também pode significar falta de motivação 
ou comprometimento em seu trabalho. O Três 
de Ouros Invertido mostra a situação de outra 
perspectiva, e a oportunidade de você aprender com 
ela. Há uma oportunidade de crescer internamente, e 
qualquer sentimento de conflito com outras pessoas 
ou frustração com você mesmo está refletindo de volta 
com o objetivo de nos fazer evoluir. Procure o que pode 
ser aprendido nessa situação.
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O

QUATRO DE OUROS 

O Quatro de Ouros representa nossa mentalidade 
financeira. Essa carta indica que é hora para 
revisar sua relação com o dinheiro. Existe um 
pensamento de escassez, talvez medo de não ter 
o suficiente? Ou  estaria administrando mal o seu 
dinheiro e esbanjando? Essa carta o encoraja a 
reavaliar as crenças que regem sua vida financeira 
e, ao mesmo tempo implementar novos hábitos 
e planos financeiros para o futuro. É também um 
lembrete para não deixar o lado material tomar 
conta de você.

Essa carta às vezes surge quando o autor da 
pergunta finalmente alcançou segurança 
financeira e abundância em sua vida, o levando a 
um sentimento de satisfação e relaxamento.

O

QUATRO DE OUROS 
I N V E R T I D O

O Quatro de Ouros invertido lembra ao autor 
da pergunta a desapegar de qualquer área da vida 
na qual eles tentam controlar excessivamente um 
resultado. Isso pode incluir manter situações não 
resolvidas com pessoas, e ansiedade sobre suas 
finanças ou posses. É um momento de praticar a 
rendição e a confiar que tudo vai funcionar como 
deve. Isso não significa evitar uma situação ou se 
calar, mas sim compartilhar sua verdade, fazer o 
que puder e deixar o destino cuidar do resto.

Essa carta invertida também nos lembra de 
não colocar muita ênfase no materialismo. 
Concentre-se na gratidão.
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O

CINCO DE OUROS

O Cinco de Ouros representa preocupação 
financeira,  mentalidade fraca e falta de autoestima. 
A carta pode geralmente significar que há uma 
tensão sobre a vida financeira, o temor da perda 
de emprego ou ser incapaz de se manter. Essa carta 
pode surgir quando existe o medo e a preocupação 
de nunca poder atingir os seus objetivos.

O Cinco de Ouros lembra o autor da pergunta 
a ter autoconfiança, e fé no seu poder e na sua 
desenvoltura. É também um chamado para focar 
na sua vida e praticar gratidão. Ao reconhecer 
suas bençãos, o universo saberá que você está 
pronto para uma mudança. Você tem o potencial 
de contornar as coisas.

O

CINCO DE OUROS
I N V E R T I D O

O Cinco de Ouros invertido é um presságio 
positivo se o autor da pergunta sentir que está 
com problemas ultimamente. É um sinal de 
progresso e que o universo estará enviando ajuda.

Essa carta te lembra a acreditar em si mesmo e 
no seu valor. Você tem a capacidade de fazer as 
coisas melhorarem em sua vida; avalie as pessoas 
e situações nas quais você está canalizando sua 
energia. Energia mal canalizada pode trazer uma 
sensação de esgotamento ou desalinhamento 
do seu verdadeiro eu. Lembre-se de seu imenso 
poder e capacidade. Especialmente se você 
estiver enfrentando desafios financeiros, essa 
carta é um lembrete para apreciar o que você tem 
em sua vida e reconhecer toda a abundância que 
o cerca de outras maneiras, e de trabalhar com 
sua mentalidade em torno do dinheiro.
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O

SEIS  DE OUROS

O Seis de Ouros representa harmonia financeira, 
caridade e generosidade. Essa carta sugere o 
cultivo do carma positivo compartilhando suas 
abundâncias com o próximo. Recentemente você 
forneceu algum apoio financeiro ~a alguém que 
você confia ou praticou caridade com os menos 
favorecidos.  O Seis de Ouros é um lembrete 
que a bondade que praticamos sempre volta 
de alguma forma. Todos estamos conectados, 
causamos sempre um grande impacto sempre 
que ajudamos os outros.

Essa carta pode também indicar que uma boa 
notícia financeira irá chegar em breve. O autor da 
pergunta receberá uma herança ou um presente 
generoso. Porém, quando a prosperidade entrar 
na sua vida, lembre-se de compartilhar com 
aqueles que você ama.

O

SEIS  DE OUROS
I N V E R T I D O

O Seis de Ouros invertido pode indicar que há 
uma falta de equilíbrio nos relacionamentos; o 
autor da pergunta doou mais do que recebeu. 
Alguém pode estar se aproveitando da sua 
generosidade, ou simplesmente existe um fluxo 
desigual de energia e esforço. Essa carta nos 
lembra que o bem que lançamos ao mundo acaba 
voltando para nós - embora não necessariamente 
da pessoa a quem o concedemos. No entanto, é 
importante revisar seus relacionamentos e analise 
quais deles são desgastantes ou desiguais. O Seis 
de Ouros também lembra o autor da pegunta a 
cuidar de si próprio. Mime-se com algo que o faz 
feliz, como uma massagem, uma mini-viagem ou 
até mesmo um novo par de sapatos.
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O

SETE DE OUROS

O Sete de Ouros representa visão de longo prazo, 
avaliação e sustentabilidade. Essa carta mostra que 
os objetivos estão sendo alcançados pelo trabalho 
duro e determinação. Embora as sementes ainda 
não tenham germinado, você é convidado a dar 
um passo atrás e apreciar o resultado do seu 
trabalho. Se orgulhe do seu progresso. O Sete 
de Ouros convida você a olhar adiante. Lembre, 
a melhor recompensa vem do esforço contínuo 
e não de soluções rápidas. O autor da pergunta 
pode sentir que não houve muito progresso, se 
é esse o caso, ter paciência e uma visão mais 
ampla são muito importantes nesse momento. 
Não esqueça também de reservar um tempo para 
fazer um investimento financeiro sólido para que 
ele permita você a realizar seus maiores sonhos.

O

SETE DE OUROS
I N V E R T I D O

Sete de Ouros invertido pode indicar que você 
não recebeu o investimento esperado de um 
projeto, trabalho ou relacionamento. A energia e 
os recursos que você investiu não renderam o que 
você imaginou. Agora é a hora de reavaliar onde 
você está colocando sua energia e distinguir o 
que está funcionando do que não está. Seja muito 
específico sobre o que você pode fazer para mudar 
de curso ou até mesmo se é hora de ir embora. Às 
vezes, essa carta invertida também pode indicar 
que você não está investindo totalmente ou está 
procrastinando, e esse é o motivo para a falta de 
avanço. Reflita sobre a maneira mais eficaz de 
prosseguir.



46SOUL CARDS Descrições do tarot ARCANO Menor

O

OITO DE OUROS

Oito de Ouros representa domínio; aprender 
novas habilidades e afiar a técnica. Essa carta 
o encoraja a se aprofundar no aprendizado e 
nas habilidades que serão usadas no seu ofício, 
se imersa no seu trabalho. A carta mostra um 
novo começo e a chance de subir na carreira ou 
melhorar as finanças.

O Oito de Ouros  vem lembrar que você é mais 
que capaz de construir uma carreira que seja 
emocional e financeiramente satisfatória, ao 
invés de somente suportar o seu trabalho, esteja 
totalmente presente e se esforce para que todos 
os aspectos de sua vida estejam conectados.

Essa carta é um sinal positivo para seguir adiante 
com seus objetivos, pois eles o levarão ao sucesso 
a longo prazo. O

OITO DE OUROS
I N V E R T I D O

O Oito de Ouros invertido pode indicar que 
o autor da pergunta está tendo uma visão 
limitada e está excessivamente focado em um 
projeto específico que não o está levando a 
lugar nenhum. A carta mostra um controle 
excessivo tentando direcionar uma situação com 
o objetivo de apressar um resultado. Essa carta 
o incentiva a dar um passo atrás para garantir 
que esteja alcançando seu objetivo da maneira 
correta. Estaria excessivamente focado em ser 
perfeccionista? Estaria você abordando seu 
trabalho com calma e com ênfase na participação?
Essa carta invertida também pode significar 
que você precisa de pausa e descanso. Às vezes 
nos concentramos excessivamente em nossas 
carreiras e finanças, em detrimento de outras 
áreas de nossas vidas, incluindo nossa conexão 
espiritual. Siga sua sabedoria e ajuste seu curso.
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O

NOVE DE OUROS

O Nove de Ouros representa segurança material, 
prazer e liberdade financeira. Essa carta aparece 
como um lembrete para você aproveitar os frutos 
do seu trabalho. Saboreie o que a vida tem de 
melhor para oferecer, seja uma viagem, um jantar 
sofisticado, ou a oportunidade de redecorar a casa. 
O Nove de Ouros é sobre cultivar uma mentalidade 
produtiva e trazê-la para seu ambiente externo de 
maneira que traga satisfação.

Essa carta pode também vir como uma indicação 
positiva que coisas melhores virão. Se o autor 
da pergunta estiver em processo de mudança 
ou enfrentando problemas em casa, em breve a 
oportunidade de um novo recomeço aparecerá.

O

NOVE DE OUROS
I N V E R T I D O

O Nove de Ouros invertido mostra ao autor 
da pergunta a importância de revisar sua vida 
e avaliar o que não está mais alinhado com sua 
vibração, e senso de amor-próprio. Eles podem 
ter passado recentemente por um período 
em que se questionam sobre a sua própria 
capacidade e valor. Como tal, eles podem 
ter mantido vínculos com relacionamentos, 
empregos ou bens materiais, para preencher um 
vazio. É hora de fazer um inventário de sua vida 
e se libertar do que está te prendendo. Você pode 
não ver nada de novo ainda, mas com paciência 
e fé, oportunidades para que algo novo e melhor 
apareça surgirão. Revise suas crenças pessoais e 
deixe de lado tudo que não está mais servindo 
para sua evolução.
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O

DEZ DE OUROS

O Dez de Ouros representa legado, realização 
e boa situação financeira. O autor da pergunta 
recentemente alcançou o auge da sua jornada, 
completando um marco importante na sua vida, 
através do trabalho duro e persistência. Essa carta 
o encoraja a pausar e refletir sobre o seu legado, 
e o impacto que você quer deixar no mundo com 
suas contribuições. Como construir uma base 
duradoura que renderá ainda mais frutos mais 
tarde? 

Essa carta é também sobre laços de família 
e cultivar relacionamentos. Ela serve como 
um lembrete para passar tempo construindo 
memórias com as pessoas que ama. Essa carta é 
um presságio positivo se estiver pensando em 
aumentar a família. Ela simboliza abundância, 
uma vida caseira e feliz. O

DEZ DE OUROS
I N V E R T I D O

O Dez de Ouros invertido indica que você perdeu 
de vista o significado maior de sua vida e o que 
realmente é importante. A carta representa um 
hiper-foco na situação financeira e incapacidade 
de ver a outra imensidão de bênçãos em suas 
vidas. Essa carta pode indicar também que o 
autor da pergunta passou recentemente por um 
momento desafiador e está se sentindo inseguro. 
Essa carta é um lembrete de que você tem tudo 
o que precisa dentro de você neste momento 
para se conectar com a felicidade. A imagem 
da riqueza é que ela promete emoções positivas 
quando, na realidade, essas emoções já são 
acessíveis no presente momento. Esteja ciente do 
que pode e não pode controlar e saiba que você 
tem capacidade de encontrar segurança dentro 
de si. Você tem tudo o que precisa para mudar a 
situação que o cerca.
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O

VALETE DE OUROS

O Valete de Ouros representa novo começo,  
paixão e um nova jornada.  Talvez você esteja 
procurando por uma mudança de carreira, ou 
buscando um novo empreendimento. A energia 
dessa carta fala sobre a motivação necessária para 
alcançar os objetivos. Ela também significa um 
desejo de aprender e expandir seu conjunto de 
habilidades.

Essa carta vem te lembrar a permanecer em 
contato com a paixão inicial que o impulsionou 
e deu início ao projeto. Perfeccionismo ou medo 
do fracasso podem às vezes nos paralisar.   Se 
mantenha compromissado com entusiasmo e 
paciência.

O

VALETE DE OURO 
I N V E R T I D O

O Valete de Ouro invertido geralmente aparece 
quando você perde de vista o motivo pelo qual 
iniciou um projeto ou seguiu uma paixão como 
carreira. Você pode estar se sentindo disperso, 
preso ou desestimulado. A distração é abundante 
e você não consegue se concentrar nos objetivos 
maiores. Essa carta te convida a revigorar sua 
mente e convidar a alegria, gratidão e amor de 
volta ao seu ofício. Isso pode significar explorar 
sua criatividade de uma nova maneira, sem 
cobranças, ou mesmo redescobrir o motivo 
de suas escolhas. O Valete de Ouros invertido 
também significa que importantes lições de 
vida estão chegando para serem analisadas e 
revisadas. Explore o significado mais profundo 
dos desafios que têm estado presentes em sua 
vida ultimamente.
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O

CAVALEIRO DE OUROS

O Cavaleiro de Ouros representa trabalho duro, 
aproximação metódica e rotina. Se o autor da 
pergunta estiver no meio de um projeto, essa 
carta é um lembrete para se manter consistente e 
compromissado com seus objetivos. O Cavaleiro 
de Ouros incorpora a energia de planejamento e 
adota uma tática de erros e acertos. Agora é hora 
de criar rotinas e hábitos fortes e saudáveis que 
o manterão no seu caminho em direção dos seus 
sonhos. O Cavaleiro de Ouros frequentemente 
representa o sucesso de um plano ou objetivo, 
que está prestes a chegar mais rápido do que o 
previsto.

Essa carta talvez signifique que os erros que foram 
cometidos ao longo do caminho foram marcos 
importantes na trilha para o sucesso. Todos 
os passos em falsos são também aprendizados 
fundamentais.

O

CAVALEIRO DE OUROS
I N V E R T I D O

O Cavaleiro de Ouros invertido é um sinal 
para se manter disciplinado e focado nos seus 
objetivos. Não desista! A carta incentiva você a 
se comprometer e a implementar rotinas para 
apoiar seus esforços. Se libere de quaisquer 
tendências perfeccionistas e aceite também 
que as coisas podem não acontecer exatamente 
no momento, ou da maneira que você esperava. 
Embora não seja como você tenha imaginado, 
seu caminho ainda é guiado divinamente. Seja 
flexível e esteja disposto a ajustar seu curso. 
Essa carta mostra também que você se sente 
entediado e preso a uma rotina. Se necessário crie 
uma mudança de cenário, mas permanecendo no 
presente. As coisas vão ficar mais fáceis!
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A

RAINHA DE OUROS

A Rainha de Ouros representa energia maternal, 
generosidade e segurança. Esse arquétipo é sensível 
e sábio; ela é também muito realista, focada no 
aqui e agora e sempre apreciando a riqueza que 
se manifesta em sua vida.

Essa carta aparece para lhe encorajar. O autor 
da pergunta tem trabalhado duro cuidando das 
necessidades materiais da casa, ou cuidando de 
outras pessoas. É hora de ter compaixão consigo 
mesmo. Considere fazer uma visita a um Spa, ou 
se engaje em outras atividades onde possa cuidar 
mais de si.

A Rainha de Ouros também simboliza 
independência e sucesso após um longo período 
de esforço. A subida íngrime está chegando ao 
fim, agora o que há é a oportunidade de aproveitar 
os frutos do seu trabalho, descansando no jardim 
exuberante que você transformou a sua vida, e que 
trabalhou tão duro para construir.

A

RAINHA DE OUROS
I N V E R T I D A

A Rainha de Ouros invertida geralmente aparece 
quando o autor da pergunta passa por um período 
em que está focado em se cuidar, mental, físico 
e financeiramente. A Rainha é sensível, centrada 
e generosa. Ela está direcionando essas energias 
amorosas para dentro para mostrar amor e 
carinho por si mesma. Como alternativa, se você 
estiver passando por um período de estresse ou 
ansiedade, essa carta invertida é um lembrete para 
cuidar do seu próprio jardim. Tenha compaixão 
e seja gentil consigo mesmo. Passe um tempo 
criando um ambiente tranquilo em sua casa. 
Pratique gratidão pelas coisas bonitas e simples 
ao seu redor. A carta também é um lembrete 
para permitir que outras pessoas cuidem de você. 
Muitos de nós temos um bloqueio quando se 
trata de receber amor. Se abra às pessoas ao seu 
redor.
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O

REI DE OUROS

O Rei de Ouros representa sucesso global, 
objetivos alcançados e boa situação financeira. 
Esse arquétipo é realista, leal e paciente. Ele 
domina a arte do dinheiro e confia em sua 
capacidade para fazer projetos darem certo.

Essa carta indica que o autor da pergunta 
recentemente finalizou uma jornada criativa 
ou investimento financeiro. É o momento para 
celebrar e honrar o que eles tem conquistado 
através do trabalho honesto e dedicação.

O Rei de Ouro pode também servir de lembrete 
para ser paciente ao perseguir seus sonhos; com 
um planejamento adequado e uma abordagem 
metódica o sucesso virá. Pratique gratidão 
durante esse período e honre o valor do dinheiro 
que você trabalhou tão duro para conseguir. 
Escolha qualidade ao invés de quantidade.

O

REI DE OUROS
I N V E R T I D O

O Rei de Ouros invertido convida o autor da 
pergunta a refletir sobre sua relação com o dinheiro 
e a importância que está dando ao aspecto financeiro 
de sua vida. Eles podem ser excessivamente focados 
e rigorosos em suas tentativas de adquirir riqueza 
e, assim, estão negligenciando as outras áreas de sua 
vida. Essa carta também pode indicar que outra pessoa 
próximo a você está retratando essas tendências.
Se você estiver trabalhando em direção a uma meta, 
essa carta é um convite para se tornar o mais decisivo 
e claro possível sobre suas intenções. Tire um tempo 
para planejar seus objetivos e dividi-los em tarefas 
menores, mas realistas e administráveis. Isso permitirá 
que você se comprometa com seus objetivos enquanto 
desfruta de equilíbrio em outras áreas da sua vida.



ARCANO Menor

A R C A N O

Menor
C O P A S
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O

ÁS DE COPAS

Os Ases apontam para novos começos. O Ás de Copas 
representa amor, renovação, bem-estar emocional e 
expressão criativa. Essa é uma linda carta que representa 
um período de conexão e realização.

O autor da pergunta talvez esteja prestes a entrar em 
um novo relacionamento ou nova parceria. Existe 
um fluxo de energia positiva e camaradagem com o 
Ás de Copas. Ela também aponta para uma amizade 
mutualmente benéfica que traz felicidade e profunda 
satisfação emocional.

Essa é a carta da compaixão. Ela simboliza o tempo 
dedicado com amor e braços abertos. Procure 
diferentes maneiras de compartilhar suas bençãos com 
o próximo.

O Ás de Copas também pode ser associado com 
fertilidade e abundância; o nascimento ou concepção 
de uma criança, ou pode também simbolizar o 
nascimento de uma nova criação ou projeto.

O

ÁS DE COPAS
I N V E R T I D O

O Ás de Copas invertido expressa um bloqueio 
emocional. Essa carta fala sobre um momento 
de emoções reprimidas ou dificuldade em se 
expressar para uma pessoa querida; até mesmo, 
criativamente. Há um medo de ser muito 
transparente e acabar magoando ou sendo 
rejeitado em um relacionamento.

Essa carta também indica que a pessoa deve 
reservar um tempo para se envolver em atividades 
que lhe dão prazer, para que sua criatividade 
e alegria fluam novamente. É um momento de 
praticar o amor-próprio, se auto-expressar, e se 
conectar a sua intuição. Considere registrar os 
acontecimentos por escrito, como uma forma de 
refletir e analisar sobre o que está te bloqueando, 
evitando assim ficar vulnerável.
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O

DOIS DE COPAS 

O Dois de Copas representa relacionamentos, 
equilíbrio e harmonia. O Dois de Copas significa 
especificamente harmonia nos relacionamentos 
e comunicação aberta. O símbolo dessa carta são 
dois corações, indicando uma união especial que 
satisfaz e que se beneficia mutualmente. Seja essa 
uma relação amorosa, de amizade ou negócios. 
Um noivado ou casamento pode estar próximo. 
Essa carta pode também significar que em breve 
um novo relacionamento cheio de paz e harmonia 
entrará em sua vida.

O Dois de Copas é um sinal para melhorar o 
diálogo com as pessoas mais queridas. Reveja seus 
atuais relacionamentos e esclareça qualquer mal-
entendido. Isso inclui assumir responsabilidades 
sobre o que está sob o seu controle. É também 
uma grande hora de expressar amor e apreciação 
pelos outros.

O

DOIS DE COPAS 
I N V E R T I D O

O Dois de Copas invertido representa falta de 
harmonia ou desunião. Se a pessoa for solteira, 
ela pode estar esperando pelo parceiro perfeito 
que irá completá-la. Essa carta significa que, a 
base de todos os relacionamentos bem-sucedidos, 
são dois indivíduos que se amam plenamente. A 
carta convida você a praticar a auto-aceitação e 
promover um senso de totalidade até que esse 
relacionamento entre em suas vidas.

Se a pessoa já estiver em um relacionamento ou se 
tem um interesse especial em alguém, o Dois de 
Copas indica que pode haver ali um desequilíbrio 
ou desunião. Portanto, eles devem refletir se suas 
necessidades estão sendo atendidas. Amar a si 
mesmos significa permanecer forte em relação 
aos seus próprios valores; ou, às vezes, sinaliza 
a necessidade de simplesmente ir embora. A 
pessoa é encorajada a ouvir sua intuição. 
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O

TRÊS DE COPAS

Três de Copas é uma carta positiva que representa 
comemoração, alegria e festividades. Uma 
celebração se aproxima, seja ela uma festa de 
aniversário ou uma data importante. Essa carta 
pode aparecer como um lembrete para reunir 
os entes queridos e aproveitar as festividades; 
podendo ser algo tão simples como passar uma 
noite agradável em companhia de bons amigos.

O Três de Copas nos chama atenção para 
revisarmos a energia que estamos emanando. 
Como estamos influenciando aqueles próximos 
de nós? Estaremos promovendo alegria, 
positividade e luz? Pratique a arte de expressar 
seu carisma. Existe uma luz dentro de você que 
está ansiosa para ser vista.

Se o autor da pergunta tem passado por períodos 
turbulentos recentemente, essa carta indica que 
o resultado dessas questões será positivo. Há luz 
no fim do túnel.

O

TRÊS DE COPAS
I N V E R T I D O

O Três de Copas invertido pode sinalizar um 
período em que o autor da pergunta se sente 
isolado ou simplesmente está quieto. Eles podem 
estar sobrecarregados com responsabilidades e 
trabalho, ou simplesmente ainda não tiveram 
a chance de se encontrar socialmente com 
amigos e familiares. A carta também mostra a 
possibilidade de não haver um bom relacionando 
com seu grupo de amigos, portanto a necessidade 
de ficar só.

Essa carta é um lembrete para se reconectar com 
a alegria de viver e com atividades que lhe tragam 
prazer. Saia da zona de conforto e procure alguém 
quem tenha muitos interesses em comum.

Criativamente, essa carta pode significar um 
projeto que funcionará melhor se trabalhado 
individualmente, e não em grupo.

56
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O

QUATRO COPAS

Quatro de Copas representa tédio, auto 
isolamento e bloqueio. O autor da pergunta se 
sente desmotivado e preso na rotina. Essa carta 
significa que existem oportunidades florescendo 
e seguindo em sua direção, mas ultimamente 
você tem evitado receber essas oportunidades 
por conta de uma rejeição do passado ou porque 
você sente que o que surge não está alinhado com 
seus objetivos.

Essa carta é um lembrete para imergir no aqui e 
agora e não focar muito adiante. Quais as benção 
que você tem gratidão por receber? O Quatro de 
Copas é também um convite para tirar um tempo 
para revisar o que os motiva e se alinha com sua 
visão pessoal. Mantenha os olhos abertos, uma 
nova oportunidade pode em breve estar virando 
a esquina.

O

QUATRO COPAS
I N V E R T I D O

O Quatro de Copas invertido mostra que você 
está se distanciando dos outros ou passando por 
um período de isolamento social. Você pode estar 
se sentindo desencorajado, preso ou desanimado. 
Essa carta é um sinal para você apreciar o apoio 
e o amor daqueles que o rodeiam. Permita que 
outros entrem em sua vida. Talvez alguém esteja 
oferecendo ajuda, mas você está reticente por 
medo de ficar muito vulnerável. Você sente que 
pode enfrentar esses desafios, sozinho.  Abra os 
olhos e veja que muito do que você procura está 
bem na sua frente, e provavelmente não no lugar 
exato em que está procurando.
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O

CINCO DE COPAS

Cinco de Copas representa pena de si mesmo, 
perda ou arrependimento. O autor da pergunta 
pode ter passado recentemente por um período 
de desafios, talvez um relacionamento ou uma 
amizade tenha terminado, ou pode representar 
um afastamento de alguém próximo. Há o 
sentimento de estar preso no passado e a 
dificuldade de deixar a dor e a tristeza para 
trás. Essa carta é um lembrete que sentir essas 
emoções negativas faz parte. Se dê um tempo 
para absorver esses sentimentos. Entretanto, não 
se afunde muito nessas lamentações, as coisas 
não são tão ruins como parecem ser. Olhe para 
o futuro positivamente e foque nas bençãos que 
te rodeiam.

O

CINCO DE COPAS
I N V E R T I D O

O Cinco de Copas invertido sugere que a pessoa 
pode ter enfrentado recentemente um desafio 
ou um revés. Essa carta é um lembrete para 
examinar a situação de outro ponto de vista e 
lembrar que tudo o que acontece nessa vida está 
acontecendo por nós, não para nós. O desafio 
pode ter sido parte de um redirecionamento do 
Universo. Sempre há um lado positivo ou uma 
oportunidade para crescer quando as coisas não 
saem exatamente como o esperado. O Cinco de 
Copas mostra que não se pode mudar o passado, 
mas que em breve, terá uma compreensão maior 
dos acontecimentos. Pratique o auto-perdão.
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O

SEIS  DE COPAS

O Seis de Copas representa nostalgia, felicidade, 
e lembranças alegres. Olhe para trás e veja os 
momentos lindos de sua vida, momentos em que 
se sentiu contente e abençoado. Como adultos, 
é fácil esquecer esses momentos maravilhosos 
que nós vivemos quando crianças. Essa carta é 
um lembrete para você se engajar em atividades 
que tragam liberdade e entretenimento. Quando 
refletimos sobre o nosso passado, nós geralmente 
lembramos logo das experiências negativas; o Seis 
de Copas é a chance de relembrar os momentos 
maravilhosos. Se existem crianças em sua vida, a 
carta é também uma oportunidade para brincar 
ou passar tempo com elas, e observar a vida mais 
uma vez através dos olhos de uma criança.

Essa carta pode significar que alguém do passado 
irá retornar trazendo mudanças positivas para sua 
vida. Pode ser um amigo ou um mentor.

O

SEIS  DE COPAS
I N V E R T I D O

O Seis de Copas invertido é um sinal de que você 
está deixando experiências passadas ditarem seu 
futuro. Isso pode revelar problemas ou traumas 
vivenciados na infância, ou em relacionamentos 
passados. O autor da pergunta é lembrado 
de que sempre há a oportunidade de criar um 
novo significado para as histórias do nosso 
passado e nos dar um novo recomeço. Isso não 
significa reprimir memórias e experiências, 
mas sim enfrentá-las de frente. Como tal, pode 
ser necessário o apoio de outras pessoas (ou 
aconselhamento).

O Seis de Copas invertido também pode ser 
um sinal de que você anda relembrando das 
experiências positivas do passado, talvez com 
um ex-companheiro. Nostalgia e reflexão não 
são ruins, mas lembre-se de não deixar as 
oportunidades do presente se perderem.
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O

SETE DE COPAS

O Sete de Copas representa sonhos, fantasias 
e escolhas. Você está transbordando de 
criatividade e alegria devido a novos projetos e 
oportunidades. Pelo visto você anda sonhando 
acordado e passando boa parte do dia discutindo 
essas novas ideias. Essa carta é um lembrete para 
revisar todas as suas opções com cuidado, pois 
elas podem não ser tão perfeitas como parecem 
ser. Assim que criar confiança no trajeto a ser 
seguido, essa carta é um sinal para tomar decisões 
com o pé no chão para assim trazer sua visão 
a realidade. Talvez se sinta sobrecarregado ou 
tenha dúvidas de por onde começar. A chave do 
sucesso é tomar decisões bem pensadas, com cada 
passo bem calculado.  Se sente intuitivamente 
que um projeto é destinado para você, essa carta 
serve para o encorajar a ir até o fim.

O

SETE DE COPAS
I N V E R T I D O

O Sete de Copas invertido é sobre escolhas. 
Atualmente, você pode se sentir preso às 
circunstâncias da vida e confuso sobre os 
próximos passos; ou simplesmente tem estado 
ocupado vivendo sua rotina diária, e esquecendo 
ou atrasando os passos em direção a seus 
objetivos maiores e sonhos de vida. Essa carta 
vem te lembrar que você tem mais opções do 
que imagina. Se reconecte com seus objetivos de 
vida mais amplos e se permita tomar atitudes e 
decisões, mesmo que isso te assuste um pouco 
neste momento atual.
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O

OITO DE COPAS

O Oito de Copas representa viver em alinhamento 
com nossa verdade, instintos e a decisão de se 
afastar de decepções. O autor da pergunta pode ter 
pedido demissão, terminado um relacionamento ou 
se afastado de algum amigo, pois esses não estavam 
trazendo satisfação para sua vida; ou, uma decisão 
muito importante está prestes a ser tomada. Existe a 
preocupação de machucar alguém, mas lá no fundo 
sabem que é o melhor a ser feito neste momento.

Essa carta é um lembrete para deixar os instintos e a 
intuição mostrarem o melhor caminho a ser tomado. 
Deixar para trás uma situação que não está trazendo 
satisfação pessoal nunca é fácil. O Oito de Copas 
mostra que você tem força suficiente para enfrentar 
uma situação que tem evitado. É hora de fazer 
mudanças. Lembre-se, todo fim cria espaço para novos 
começos, e podem ser muito enriquecedores para a 
alma. Confie que você receberá apoio durante esse 
intervalo de espaço.

O

OITO DE COPAS
I N V E R T I D O

O Oito de Copas invertido revela que você se sente 
preso em uma situação, seja um relacionamento, 
um trabalho ou um acontecimento infeliz. Você 
está passando por um período de estagnação, e 
têm receio de mudar por medo do desconhecido. 
Você está escolhendo a estabilidade ao invés de 
seguir o seu coração.

Essa carta vem te lembrar a se reconectar com sua 
intuição e força. Embora permanecer na mesma 
situação pareça seguro, ao longo do tempo, se 
tornará cada vez mais desconfortável. Dê um 
salto para frente.
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O

NOVE DE COPAS

O Nove de Copas representa apreciação, sonhos 
realizados e uma vida prazerosa. Essa carta 
significa que os objetivos foram alcançados ou 
que seus relacionamentos, de modo geral, estão 
indo muito bem. O Nove de Copas promete 
realização material e emocional.  É hora de 
saborear os prazeres da vida. Essa carta pode 
também apontar para um novo romance ou um 
noivado. 

Se o autor da pergunta tem se sentido triste 
ou emburrado sobre as circunstâncias que o 
envolve, essa carta serve como um lembrete para 
abraçar a beleza que os cerca. Expresse gratidão 
e considere registrar em papel tudo de bom que 
acontece com você. Assim você conseguirá focar 
no lado positivo, e a abundância se multiplicará.

O

NOVE DE COPAS
I N V E R T I D O

O Nove de Copas invertido revela uma falta de 
satisfação ou um sentimento de que seus sonhos 
não manifestaram a felicidade interior que 
você almejava. Você pode ter concentrado sua 
atenção em obter um sucesso aparente, como 
ganhos materiais ou prestígio, mas mesmo assim 
é deixado com aquele leve sentimento de vazio. 
Essa carta te incentiva a entrar em contato com 
o que realmente importa e a refletir sobre qual 
legado que você quer deixar no mundo. Este é 
um bom momento para pensar sobre o que você 
quer contribuir para o seu próximo, e também se 
reconectar com os entes queridos.
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O

DEZ DE COPAS

Dez de Copas representa felicidade, unidade 
familiar e realização pessoal. Essa carta sugere 
que você vive uma vida feliz em casa ou com sua 
família. Existe conexão, harmonia e união com 
quem você ama.  O Dez de Copas simboliza viver 
em alinhamento com o todo. Esse é um presságio 
positivo se pretende casar ou se pretende morar 
junto.

Esse carta também pode servir para você 
lembrar de apreciar a abundância e a mágica a 
sua volta. Talvez tenha se perdido no meio das 
responsabilidades e loucuras do dia a dia, e ainda 
não teve a oportunidade de apreciar a beleza das 
coisas que você criou ao seu redor. Mostre gratidão 
e amor por aqueles que são importantes para você.

O

DEZ DE COPAS
I N V E R T I D O

O Dez de Copas invertido revela um sentimento 
de desunião ou de estar em descompasso com um 
familiar, ou parceiro. Períodos de instabilidade 
ou discórdia nos relacionamentos são difíceis, 
mas oferecem uma oportunidade de crescimento; 
e muitas vezes, faz aumentar a intimidade entre 
os indivíduos. A pessoa é incentivada a buscar um 
território comum e expressar suas necessidades. É 
também um bom momento para refletir se estão 
vivendo alinhados com suas verdades e valores. 
Às vezes, é preciso fazer concessões para manter 
a harmonia em um relacionamento. Procure 
pistas nas outras cartas.
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O

VALETE DE COPAS

O Valete de Copas representa expressão criativa, 
intuição e curiosidade. Esse carta marca um 
novo começo e exploração. Se aprofunde na sua 
criatividade e auto-expressão sem permitir que o 
seu crítico interno atrapalhe o processo. Isso pode 
incluir um trabalho artístico, explorar caminhos 
novos da espiritualidade ou compartilhar sua voz 
através da escrita ou por discursos. O Valete de 
Copas é simbolizado pela criança interior e o ato 
de se reconectar com essa inocência e liberdade.

Essa carta também vem te lembrar para se 
sintonizar com sua intuição e seguir os conselhos 
mediúnicos que você receber. Procure por 
sincronicidade e mensagens do universo. Esse é 
um momento para seguir o seu próprio caminho.

O

VALETE DE COPAS
I N V E R T I D O

O Valete de Copas invertido revela que você 
tem produzido ideias e projetos criativos, mas 
tem receio de compartilhá-los com o mundo por 
temer críticas ou fracassos. Você tem enfrentado 
dúvidas e mantêm seus planos em segredo.

A carta também sugere que você sente um 
bloqueio criativo devido ao seu perfeccionismo. 
Você é encorajado a se reconectar com sua 
alegria e suas paixões iniciais por empreender 
seus projetos, e deixar que a inspiração flua 
livremente. É o momento de ser destemido e 
compartilhar suas ideias com outras pessoas!
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O

CAVALEIRO DE COPAS

O Cavaleiro de Copas representa romance, 
criatividade e beleza. Esse arquétipo é poético, 
intuitivo e conectado com suas emoções.  Ele vê 
a vida através dos olhos de um romântico que 
procura praticar o amor e expressar suas emoções 
ao máximo. Essa carta é um sinal que você possa 
estar se movendo muito rápido com um projeto 
criativo que recentemente colocou em prática. 
Você segue o seu coração e está fazendo de tudo 
para sua visão se tornar realidade. O Cavaleiro de 
Copas sugere que está no caminho certo. Lidere 
se guiando pela sua intuição.

Essa carta pode também aparecer como um 
lembrete para ser vulnerável e expressar amor 
por aqueles ao seu redor. Abrir o coração pode 
assustar às vezes, mas esse ato de bravura lhe dará 
uma maior intimidade e conexão.

O

CAVALEIRO DE COPAS
I N V E R T I D O

O Cavaleiro de Copas invertido indica que a 
pessoa tem se sentido muito emocional. Você 
pode ser um eterno sonhador, mas sente que sua 
realidade não corresponde a vida que projetou. 
Você está permitindo que suas emoções guiem 
suas decisões. 

Esta carta o incentiva a dar um passo atrás e 
encontrar uma maneira de se libertar das emoções 
pesadas que tem carregado. Você é convidado a 
examinar mais profundamente suas necessidades 
e sentimentos antes de tirar conclusões 
precipitadas e tomar decisões apressadas.
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A

RAINHA DE COPAS 

A Rainha de Copas representa emoções, feminilidade 
e intuição. Esse arquétipo abraça sua natureza sensitiva 
e mostra empatia, autocompaixão, preocupação com o 
ecossistema e com o próximo. Honre sua sensitividade, 
e se permita sentir todas as emoções inerentes ao 
ser humano. Sensibilidade é um dom que lhe trará 
um novo mundo.  Ela nos permite conectarmos e se 
simpatizarmos com a dor dos outros.

Essa carta é também um sinal para confiar na sua 
intuição e no seu coração. Todas as respostas para suas 
questões estão dentro de você. É fácil ser influenciado 
pelas opiniões alheias, mas a Rainha de Copas mostra 
a necessidade de permanecer fiel a sua verdade e luz.

A

RAINHA DE COPAS 
I N V E R T I D A

A Rainha das Copas invertida diz para se 
concentrar em seu bem-estar emocional e se 
tratar com mais amor, compaixão e carinho. 
Você pode ser altamente sensível ou empático, 
sempre priorizando as necessidades dos outros. 
Essa carta incentiva a reservar um tempo para 
ouvir sua intuição e honrar seus sentimentos. 
Você pode ter problemas para se expressar e 
muitas vezes reprime suas emoções. Há uma 
grande beleza nos sentimentos profundos da 
Rainha das Copas. Encontre maneiras saudáveis 
para se expressar e se liberar.
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O

REI DE COPAS

O Rei de Copas representa inteligência emocional, 
maturidade e equilíbrio. Esse arquétipo está em 
contato com os sentimentos, a intuição e o perdão. 
Essa carta indica um perfeito equilíbrio entre o 
sentimento e a razão em um relacionamento, ou 
vem lembrar para se manter calmo quando encarar 
um conflito pessoal. Isso é um sinal para trazer 
compaixão e perdão para desentendimentos, 
mas também para manter limites pessoais e 
expressar necessidades. O Rei de Copas é capaz 
de equilibrar perfeitamente o auto-respeito e o 
cultivo da harmonia na relação.

O Rei de Copas é também um lembrete para 
não reprimir emoções. É essencial sentir tristeza, 
dor e medo, assim como felicidade, satisfação e 
alegria. Frequentemente evitamos as emoções por 
temer sermos engolidos por elas. Ao nos permitir 
sermos humanos, nós vemos que os sentimentos 
raramente permanecem os mesmos por muito 
tempo. Permitir que nossas emoções entrem em 
nossas vidas sem restrições é o primeiro passo para 
o perdão e a transformação.

O

REI DE COPAS
I N V E R T I D O

O Rei de Copas invertido simboliza alguém emocional, 
mas forte, que está tendo dificuldade em permanecer 
firme durante tempos difíceis ou mudanças em sua 
vida. O autor da pergunta pode ser alguém que se 
orgulha do seu desenvolvimento pessoal, mas está 
tendo dificuldade em acalmar sua ansiedade e seu 
temperamento. Essa carta é um sinal de que a calma 
e equilíbrio só podem ser encontrados dentro de si. 
Meditação e o hábito de organizar seus pensamentos 
por meio da escrita podem ser práticas úteis. 

O Rei de Copas também pode representar uma figura 
masculina emocionalmente manipuladora em sua vida. 
Por último você tem a oportunidade de demonstrar 
compaixão, mantendo limites firmes para evitar 
assumir mais responsabilidades emocionais.



A R C A N O

Menor
P A U S
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O

ÁS DE PAUS

O Ás de Paus representa novos começos. O Ás 
de Paus significa descoberta, crescimento pessoal 
e potencial. Você transborda de ideias criativas, 
inspiração e motivação.  Você tem sonhos que 
gostaria de transformar em realidade. Essa carta 
é um sinal para seguir adiante! Existe uma grande 
oportunidade para realização pessoal. Agora é a 
hora para começar a plantar as sementinhas para 
alcançar esses objetivos com confiança. Considere 
usar cristais ou limpar seu espaço de trabalho para 
receber um apoio extra.

Essa carta também é um sinal que você entra agora 
em uma nova fase ou desenvolvimento pessoal, 
incluindo começar uma terapia, uma nova aula, 
ou aprofundar seu conhecimento espiritual. A 
energia que paira ao seu redor está lhe dando todo 
o apoio neste momento sagrado.

O

ÁS DE PAUS
I N V E R T I D O

O Ás de Paus invertido indica que o autor da 
pergunta está cheio de paixão e ideias criativas, 
mas pode se sentir preso e sem saber por onde 
começar. A carta mostra um desejo de mudança 
na carreira e no propósito de vida, mas ainda 
falta direção ou foco.

Essa carta revela que um novo começo está bem 
próximo! Dê um passo para trás e reconecte-se à 
sua paixão sem se preocupar onde chegará. Isso 
vai ajudar você a ver melhor a situação ao longo 
do tempo. Se você der pequenos passos todos os 
dias em direção à sua nova vida, sem se preocupar 
com o destino final, o caminho ficará bem mais 
óbvio.
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O

DOIS DE PAUS

O Dois de Paus representa relacionamento, 
equilíbrio e harmonia. O Dois de Paus significa 
planejamento, escolhas e descobertas. Você pode 
estar transbordando de ideias e não sabe por onde 
começar. Essa é a hora para pesquisar e começar 
um planejamento de longo prazo. Traçar passo a 
passo o seu plano de ação o permitirá construir 
seu alicerce para o sucesso. Oportunidades 
em breve surgirão nos negócios financeiros ou 
imobiliários.

O Dois de Paus pode simbolizar dois caminhos 
opostos. Você terá que escolher entre o coração 
e a razão. Sintonize sua intuição e energia 
interior.  Essa carta vem lembrar que embora 
sua decisão pareça permanente, a sua felicidade, 
paz, e contentamento vem de dentro e pode ser 
conquistado independentemente. O universo 
está oferecendo apoio.

O

DOIS DE PAUS
I N V E R T I D O

O Dois de Paus invertido pode representar 
indecisão; especificamente, ao avaliar duas 
opções em potencial, seja na carreira, na vida 
amorosa, ou uma mudança.

A carta revela uma grande preocupação com o 
futuro, e mostra também que nada tem sido feito 
em relação a isso. O Dois de Paus nos lembra de 
fazer uma distinção entre as coisas que podemos 
e não podemos controlar e, para deixar de lado 
o estresse. A carta convida a dar um passo 
atrás, revisar os planejamentos, relaxar e criar 
um novo plano a partir de um local calmo e 
tranquilo. Reflita sobre o que é verdadeiramente 
importante e o que você procura concretizar em 
sua vida.
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O

TRÊS DE PAUS

O Três de Paus representa possibilidade, grandes 
sonhos e discernimento. Você é convidado a ser 
bem transparente sobre o que você quer para a sua 
vida. O mundo é sua obra de arte em andamento 
e você tem infinitas possibilidades de fazer 
acontecer. Houve um progresso positivo em seus 
projetos, e oportunidades para aumentar seu 
conhecimento ou sua experiência tem surgido. 
Essa carta é um sinal para continuar seguindo 
com foco e com uma estratégia detalhada! É hora 
também de se manter centrado e se sintonizar 
com seu eu interior.

Além disso, o Três de Paus pode simbolizar 
uma viagem de longa distância, aventura ou um 
romance passageiro; essas serão situações que 
expandirão seus horizontes com autoconfiança e 
franqueza.

O

TRÊS DE PAUS
I N V E R T I D O

O Três de Paus invertido indica progresso 
frustrado ou um sentimento de decepção 
com o resultado de um projeto. Talvez surjam 
imprevistos ou você se sente sobrecarregado com 
o ritmo em que as coisas estão acontecendo.
Essa carta também fala sobre agir com cautela; 
falta de aventura e expansão.

O autor da pergunta é incentivado a cultivar 
aceitação e alegria no momento presente e 
reestruturar sua abordagem para lidar com 
os problemas que estão surgindo. Eles podem 
precisar entrar em contato com outras pessoas 
que tenham o conhecimento necessário para 
ajudá-los em sua jornada.
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O

QUATRO DE PAUS 

O Quatro de Paus representa celebração, 
encontro, e relaxamento. Essa carta significa 
que um marco histórico em um projeto ou que 
a busca de um objetivo, foi alcançado. É hora 
para celebrar e descansar com um sentimento 
de realização e orgulho. Uma promoção ou 
reconhecimento pelos seus esforços está virando 
a esquina.

Essa carta fala sobre reuniões familiares, retorno 
e o sentimento de estar feliz e seguro em sua 
casa. O autor da pergunta pode ter recentemente 
retornado de uma viagem e está finalmente 
pronto para estabelecer vínculos. Alegria e 
segurança logo se manifestarão.

O

QUATRO DE PAUS 
I N V E R T I D O

O Quatro de Paus invertido revela que você alcançou 
recentemente uma meta importante, mas ainda não 
teve tempo de comemorar a conquista.

Essa carta é um lembrete para você reconhecer o quão 
longe você chegou. Se você tem trabalhado duro para 
atingir uma meta e ainda precisa concluir seu objetivo, 
este é um sinal para continuar trabalhando em direção 
a esse marco. Lembre-se de não deixar o perfeccionismo 
te atrapalhar.

Essa carta invertida também pode indicar um 
sentimento de insegurança no ambiente doméstico ou 
com membros da família/ um parceiro amoroso. Talvez 
você esteja em um período de transição em sua vida 
ou com seus relacionamentos pessoais. Seja paciente e 
escolha o caminho que acredite ser o certo.
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O

CINCO DE PAUS

O Cinco de Paus representa desarmonia, conflito 
ou competição. Essa carta indica que você se 
encontra em uma situação frustrante onde seus 
planos e seus esforços se deparam constantemente 
com uma forte oposição. Você tem a impressão 
que nada está acontecendo como planejado, e 
que tem lidado muito com atrasos. Essa carta 
o aconselha ter uma conversa franca com os 
envolvidos e ouvir a outra parte, mesmo que 
você não se julgue culpado da situação, você tem 
a oportunidade de fazer as pazes, colocando de 
lado o orgulho pelo bem maior. É o momento de 
suspender qualquer competição ou a necessidade 
de se comparar.

Essa carta é também um lembrete para ser 
vigilante e revisar todos os detalhes com máxima 
atenção para evitar desentendimentos. Se 
mantenha forte e paciente, e em breve será capaz 
de superar os desafios com diplomacia e coragem. O

CINCO DE PAUS
I N V E R T I D O

O Cinco de Paus invertido indica que um período de 
conflito, discussões ou estresse elevado está chegando 
ao fim. Você pode dar um suspiro de alívio; o estado de 
compromisso e cooperação foram alcançados.

Se você acreditar que ainda existe algum desconforto 
em um relacionamento ou parceria comercial, isso 
pode significar que esses conflitos estão tentando ser 
evitados. Essa carta incentiva o autor da pergunta a 
abordar a questão de maneira aberta e diplomática 
para alcançar uma resolução.

O Cinco de Paus invertido também vem te lembrar que 
é importante não se perder nesse jogo de comparação 
com os outros. Mantenha-se focado em seu próprio 
caminho.
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O

SEIS  DE PAUS
I N V E R T I D O

O Seis de Paus invertido vem te lembrar a manter o 
foco em sua própria jornada e não ser influenciado 
pelos padrões e medidas de sucesso da sociedade. Você 
pode ter alcançado recentemente algo importante para 
você, mas que pode não ser considerado significativo 
na opinião dos outros. Essa carta incentiva você a 
procurar validação e verdade. Enquanto nos basearmos 
no que somos e o que é importante para nós, ficaremos 
menos influenciados pelo que os outros pensam sobre 
nossas decisões e objetivos.

O Seis de Paus invertido também pode significar que 
você está experimentando uma perda de autoconfiança. 
Reflita sobre seu crescimento e o que você já superou.

O

SEIS  DE PAUS

O Seis de Paus representa realização, 
reconhecimento público e autoconfiança. Essa 
carta aparece para lembrar de abraçar seus 
dons, habilidades e sucessos. Compartilhe suas 
conquistas e deixe sua luz brilhar. É hora de ter 
autoconfiança sem se preocupar em perder um 
amor ou relacionamento por conta disso. Você 
ficará surpreso em perceber quantas pessoas ao 
seu redor reconhecem e celebram suas vitórias. 

Essa carta também aconselha a acreditar em você 
mesmo. Todos nós nascemos com um propósito 
único de vida, e esses sonhos jamais teriam 
sido dados a nós se não fôssemos capazes de 
conquistá-los. Para de se menosprezar, o mundo 
está preparado para ver sua grandeza! Essa carta 
também promete sucesso se você continuar 
batalhando pelos seus sonhos.
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O

SETE DE PAUS 

O Sete de Paus representa integridade, 
competição e proteção. Você pode estar 
enfrentando uma situação onde forças externas 
estão vindo ao seu encontro; isso pode incluir 
pessoas com inveja do seu sucesso, ou que está 
enfrentando muita burocracia em um projeto 
criativo. Essa carta é um lembrete para liderar 
com integridade e seguir o caminho certo. É 
fácil se envolver nos dramas e conflitos quando 
somos atacados. O Sete de Paus é uma indicação 
para tomar a direção certa e servir de exemplo. 
Coloque limites e lute pelo que acredita, mas 
agindo com calma e com paz interior.

É hora de tomar decisões alinhadas com seus 
valores. Tenha um plano gerencial de riscos à 
mão para evitar e prever problemas no futuro.

O

SETE DE PAUS 
I N V E R T I D O

O Sete de Paus invertido revela que você tem 
carregado o peso do mundo em suas costas. Você 
pode estar se sentindo isolado ou como se todos 
estivesse contra você. Você tem sentido a falta de 
apoio de outras pessoas. Essa carta te incentiva 
a se abrir mais com aqueles que o rodeiam, 
compartilhe suas lutas. Pedir ajuda é um sinal de 
força.

Essa carta invertida também pode indicar que 
o autor da pergunta está retornando às suas 
crenças e valores devido a pressões externas. 
Defender aquilo em que acreditamos pode às 
vezes acarretar a perda do apoio de algumas 
pessoas. Você está sendo verdadeiro consigo 
mesmo?
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O

OITO DE PAUS

O Oito de Paus representa avanço, impulso e 
ação. Essa carta sugere que projetos e esforços 
que estão parados vão voltar a se movimentar 
e em grande velocidade. A hora certa para 
tomar o impulso chegou! Enfrente as tarefas 
que têm deixado para depois, confronte os 
desafios, e estabeleça uma rotina que apoia sua 
produtividade. Foco e objetivo são as palavras 
chaves neste momento.

Essa carta também sinaliza novas possibilidades 
e oportunidades que surgirão de repente. Surfe 
essa onda e pratique autoconfiança e auto-
afirmação. Esse é o momento que seu trabalho 
árduo o permitirá capitalizar.

O

OITO DE PAUS
I N V E R T I D O

O Oito de Paus invertido geralmente indica 
que há uma enxurrada de acontecimentos e 
responsabilidades em sua vida. Você sente que 
está indo em um milhão de direções ao mesmo 
tempo, no trabalho e na vida pessoal. Essa carta é 
um lembrete para dar um passo atrás e respirar. 
Arranje tempo para meditação e reflexão. As 
tarefas fluem muito mais facilmente quando 
fazemos uma coisa de cada vez.

Essa carta também significa que você deve 
permanecer focado nas tarefas que são mais 
importantes para você. Muitas vezes, nossa 
atenção é desviada para as tarefas mais urgentes, 
enquanto os objetivos próximos do coração são 
jogados de lado. Evite distrações, seja paciente 
e trabalhe calmamento em direção dos seus 
grandes sonhos.
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O

NOVE DE PAUS

O Nove de Paus representa limites, resiliência 
e coragem. O autor da pergunta pode estar se 
sentindo deprimido devido às atribulações da vida, 
ou simplesmente porque não consegue descansar. 
Eles têm suportado mudanças significantes 
ao longo do seu caminho, mudanças essas que 
o fizeram questionar sua fé e seu propósito. 
Essa carta é um sinal do universo para nunca 
desistir; principalmente estando tão próximo da 
chegada. O Nove de Copas vem nos lembrar para 
permanecermos firmes em nossas convicções, 
restabelecer nossos limites e o que nós temos 
construído. É hora de ser verdadeiro consigo 
mesmo e praticar a palavra não. Adie as mudanças 
drásticas e permaneça firme e forte. Você tem a 
proteção dos seus guias. Avance com fé.

O

NOVE DE PAUS
I N V E R T I D O

O Nove de Paus invertido significa que você 
pode estar se restringindo a crenças limitantes 
ou  histórias de vitimização. O autor da 
pergunta tem sentido que a vida está contra ele, 
percebendo que as coisas não começaram muito 
bem. Agora é a hora de rever sua mentalidade e 
reformular o que está acontecendo com você. O 
que as situações da sua vida poderiam lhe ensinar 
agora? Lembre-se, tudo acontece para o nosso 
bem maior e expansão da alma.

Os Nove de Paus também podem ser um sinal de 
que estamos mais próximos do que pensamos de 
um resultado positivo. Talvez você sinta que está 
no meio da corrida e não consegue ver a linha de 
chegada. Fortaleça sua mentalidade e continue. 
Você está quase lá!
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O

DEZ DE PAUS

O Dez de Paus representa fardo, responsabilidade 
e servir ao próximo. Essa carta aparece 
frequentemente quando você se sente exausto 
devido ao stress e das cobranças que pairam 
sobre você.  Você lida com muitas coisas ao 
mesmo tempo, e trabalha em um ritmo muito 
intenso, quase insustentável. O Dez de Paus vem 
lembrar para ser mais gentil com você mesmo, e 
não definir seu valor pela sua produtividade ou 
pela maneira como serve o seu próximo.

O Dez de Paus representa o término de um 
ciclo; essa carta indica que o peso dessas 
responsabilidades em breve ficará mais leve. 
Entretanto, é importante se desapegar e ser 
verdadeiro consigo mesmo,  saber diferenciar 
o que pode carregar e o que não é da sua 
responsabilidade. Se cuide, relaxe e aproveite os 
frutos do seu esforço.

O

DEZ DE PAUS
I N V E R T I D O

O Dez de Paus invertido revela um período 
longo de trabalho árduo enquanto carrega 
responsabilidade, e encargos de outras pessoas.

Você está tentando fazer tudo sozinho, o que 
tem causado muito estresse mental. Essa carta 
indica que você pode se libertar de qualquer 
responsabilidade desnecessária e encontrar 
maneiras de delegar algumas atividades. A vida 
não precisa ser uma tortura; reserve um tempo 
para se envolver em atividades que você ame e 
que reconectam você com o lado bom da vida. 
Cultive sua alegria de viver.

78
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O

VALETE DE PAUS

O Valete de Paus representa faíscas de 
criatividade, inspiração e e energia. Existe o 
entusiasmo de estar vivenciando novas idéias, 
objetivos e a vontade enorme de realizar seus 
sonhos. Essa carta aparece para mostrar que, com 
um plano sólido e ações bem fundamentadas,  
tudo é possível. Existe oportunidade para 
aproveitar todo o seu potencial e revelar para o 
mundo todos os seus talentos e habilidades.

Essa carta também possui uma natureza muito 
espiritual. Significa acessar verdades profundas 
pela primeira vez. Os pontos começam agora 
a se conectar, existe curiosidade e inspiração 
para aprender mais. Essa é uma ótima hora para 
expandir seu conhecimento e se conectar com 
pessoas que fazem um trabalho holístico com o 
objetivo de receber apoio ou mentoria.  

O

VALETE DE PAUS 
I N V E R T I D O

O Valete de Paus invertido indica que ideias 
para novos projetos e empreendimentos estão 
surgindo. Você pode se sentir estagnado e 
inseguro sobre como executar seus planos. Essa 
carta significa que você teve projetos no passado, 
que não saíram da maneira esperada. Não deixe 
que o medo atrapalhe seus objetivos. O Valete 
de Paus é um sinal para adotar uma abordagem 
mais disciplinada e metódica; crie um plano para 
ser executado passo a passo, sistematicamente e 
pacientemente. Acredite em si mesmo!
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O

CAVALEIRO DE PAUS

O Cavaleiro de Paus representa correr atrás, 
aventura e paixão. Essa carta pode significar 
um avanço em um projeto criativo. Você está 
entusiasmado, determinado e querendo explorar 
novos horizontes que existem fora da sua zona 
de conforto. Alternativamente, essa carta pode 
servir para lembrar de superar seus medos e suas 
limitações na sua jornada em direção aos seus 
sonhos.

O Cavaleiro de Paus pode indicar também uma 
vontade repentina de viajar. É hora de abraçar 
a espontaneidade e ser destemido. Se viajar não 
for possível, tentar novas atividades para sair da 
rotina pode ser uma boa opção.

O

CAVALEIRO DE PAUS
I N V E R T I D O

O Cavaleiro de Paus invertido pode significar 
que você tem motivação e energia criativa 
acumulada, mas sente-se confuso sobre a melhor 
forma de canalizá-los. Você pode estar passando 
por momento de indecisão ou se sentindo perdido 
sobre qual caminho tomar para continuar seus 
esforços.

Essa carta indica que tem exigido muito de você. 
Agora é a hora de aplicar as lições que aprendeu 
e seguir em sua vida. Procure as respostas dentro 
de você e veja como essa sabedoria pode ajudá-lo 
a superar o impasse que está enfrentando.
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A

RAINHA DE PAUS

A Rainha de Paus representa autoconfiança, 
independência e coragem. Esse arquétipo é 
carismático, poderoso e está em sintonia com 
seu eu verdadeiro. Ela não pede desculpas por ser 
quem é ou pelo que pensa. Essa carta simboliza o 
crescimento, é a jornada da vida o tornando forte 
e seguro de si. A Rainha de Paus incorpora essas 
qualidades principalmente após enfrentar desafios 
ou rejeições.

Essa carta o lembra que tem sido exigente consigo 
mesmo e feito grande progresso. Você incorpora 
muitas qualidades da Rainha de Paus; agora é 
hora de brilhar e compartilhar sua voz sem medo 
de ser julgado ou criticado. Eles são encorajados 
a aparecer, fazer novas conexões, e se abrir para 
a possibilidade de virar o centro das atenções. 
Você pode se sentir assustado ou sufocado, mas 
o momento para você aproveitar todo o seu 
potencial, chegou.

A

RAINHA DE PAUS
I N V E R T I D A

A Rainha de Paus invertida mostra que você está 
experimentando baixa auto-confiança. Você tem 
se escondido fisicamente e emocionalmente, se 
isolando dos outros. O autor da pergunta teme 
rejeição e se sente mais confortável se recolhendo 
em um espaço seguro.

Essa carta invertida é um lembrete para que você 
permita que outras pessoas vejam sua luz. Todo 
mundo sente medo, mas se esforce e arrisque. 
Compartilhe suas habilidades com o mundo; 
agora é a hora! Você tem sido duro consigo 
mesmo.
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O

REI DE PAUS

O Rei de Paus representa visão e competência. Esse 
arquétipo vive um grande desafio em sua vida. Ele tem 
trabalhado sem parar por seus ideais e enfrentado 
muitas dificuldades. Isso lhe deu sabedoria, coragem 
e visão para se tornar um grande líder. A carta do 
Rei de Paus mostra que você é competente e capaz. 
Você trabalhou duro para chegar onde chegou, e 
embora talvez possa experimentar um sentimento 
de síndrome de impostor, você pode ter certeza que 
merece estar onde está. Você tem a habilidade de 
inspirar e influenciar os outros, e está pronto para 
construir uma equipe que irá realizar os sonhos 
deles e os seus próprios. Essa carta sugere que está 
pronto para avançar com seus objetivos, e assumir 
completamente a posição de liderança.

Essa carta também aparece como um lembrete para 
ter autoconfiança. Sua intuição sabe o caminho; 
abrace suas forças e sabedoria, essas qualidades o 
permitirão fazer uma grande diferença no mundo.

O

REI DE PAUS
I N V E R T I D O

O Rei de Paus invertido pode indicar que você 
tem sido colocado em uma posição de liderança 
ou tem supervisionado um projeto, mas está 
enfrentando a “síndrome do impostor”, sentindo-
se indigno de liderar. Você pode estar duvidando 
de suas capacidades e força.

Essa carta é um lembrete de que você é mais que 
capaz de ser um líder. Abandone a necessidade 
de perfeccionismo ou o sentimento de não ser 
qualificado o suficiente. Evite definir expectativas 
muito altas para si mesmo. Seja realista e trabalhe 
metodicamente com os outros para atingir seus 
objetivos.


