A noite só não é mais escura porque a Lua brilha forte, lá no alto do céu, mesmo que esteja
escondida por nuvens e ainda não esteja cheia. A abóbada celeste, apesar de estrelada, hoje
não possui nenhuma estrela. Bem vindo a noite, parece dizer a Lua no tarot.
Apesar da escuridão nossos olhos, ao descerem do céu para o chão, conseguem difundir
duas torres, uma de cada lado da Lua, como se a guardassem. A nossa frente um caminho
longo e sinuoso onde parece que teremos que andar muito e inclusive subir uma montanha
para chegarmos mais perto da Lua.
Alguns dos obstáculos que vencer são animais soltos na noite, como cães que uivam para o
satélite no céu, além de um lagostim grande e vermelho que parece sair de um lago fundo e
escuro.
É noite, o caminho é longo, a caminhada é dura, mas é preciso chegar mais perto da Lua.

COMO DEFINIR A LUA NO TAROT?
A Lua, o décimo oitavo dos Arcanos Maiores do Tarot, representa a parte escondida no
escuro da nossa mente. É o lado mais fundo nosso subsconciente e tudo o que ele pode
trazer de bom ou de ruim. Como tudo no tarot, a dualidade maniqueísta não é possível de ser
aplicada e a Lua representa muito bem o quanto algo assustador também pode ser
extremamente positivo.
Aqui é importante citar o conceito de Sombra como deﬁnido pelo Jung. A Sombra é a parte
negativa da personalidade, tudo aquilo que queremos esconder e e esquecer que existe,
características pessoais nossas que não queremos ﬁcar reﬂetindo em cima e só queremos
esquecer e ocultar. Nosso lado negativo, que todos temos. Para Jung é extremamente
importante confrontarmos esse lado negativo, já que, assim é possível entender mais de si
mesmo.
A Lua no tarot nos mostra esse lado dos sonhos, mais astral e escondido, e o caminho que
devemos percorrer para entender a nós mesmos. É um caminho difícil, já que na escuridão é
complicado enxergar e muitas coisas podem acontecer nos iludir, por isso é importante
manter a calma e continuar indo em frente, tentando alcançá-la, entende a sua função em
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nossas vidas, para fugir da ansiedade e depressão que essa noite escura pode nos trazer.

QUAL O SIGNIFICADO DA LUA NO TAROT?
A Lua é uma carta um pouco complicada pois, embora seu conceito e palavras chave sejam
bem clara, ela pode signiﬁcar muitas coisas dependendo do que se busca. Vou falar de
alguns signiﬁcados mais abaixo mas em todos os casos a moral é quase a mesma: abre os
olhos e presta atenção na tua caminhada, já que está escuro e você precisa de atenção.
Numa busca mais pessoal, é possível que a carta mostre um conﬂito de você com algum
aspecto seu que você precisa resolver. Algo que você queira esconder de todos e te faça mal
e você quer resolver de vez. Se você tem problemas de ansiedade, por exemplo, a carta da
Lua pode ser um convite para que você comece a resolver seus problemas, indo a um
psicólogo e encarando o que o fez entrar nessa situação.
Se você estiver numa busca por sentido, a Lua pode signiﬁcar que isso não vai surgir por
agora. Por mais que você queira, talvez ainda não seja hora de alcançar seu propósito e o
necessário é seguir em frente. Não saber onde quer se chegar e a Lua numa tirada de cartas
vai garantir que você continue não sabendo.
A Lua no tarot também pode signiﬁcar uma ilusão que você mesmo criou para um tipo de
situação. Talvez você esteja interpretando uma situação de um jeito mas na realidade o que
está acontecendo é outra coisa. É hora de ser sincero e entender o que é imaginação e seus
frutos de ilusão e o que é realidade. Nada de achar que os monstros existem, quando na
verdade são só galhos de árvore no escuro.
Por último, a Lua também pode signiﬁcar que esse momento que você vive atualmente só vai
ser trespassado ao analisar o seu subconsciente, seja interpretando e entendendo seus
sonhos ou seja conversando com um psicólogo para tentar resolver seus problemas pessoais.
O caminho é assustador, difícil e está escuro, mas é necessário enfrentar esse medo que
você sente. Mesmo na escuridão existe a luz da Lua para nos guiar, nossa intuição e nosso
subconsciente.
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palavras-chave: ilusão, medo, escuridão, sonhos, noite, ansiedade, subconsciente,
confusão, intuição, atração espiritual, mistério
Você pode conferir alguns exemplos da carta a Lua na galeria abaixo:
Follow Board 18 – A Lua
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Sacerdotisa: Signiﬁcado no Tarot
Continuando na jornada do tarot, enquanto o Louco vai caminhando na sua jornada
ele, depois de encontrar (ou se transformar) no princípio mais ativo no universo, o
mago com sua…

O Louco: Signiﬁcado no Tarot
O Louco, a primeira carta do tarot, apesar de não numerada, é pra mim a que me dá
mais fascínio. Sabe aquela sensação que você deve começar algo? Já sentiu…
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