Nesses últimos meses passei um bom tempo fazendo alguns experimentos com o tarot e vou
começar a dividir alguns dos resultados que tive recentemente.
Para começar, eu queria dividir com vocês um pequeno experimento que eu ﬁz com aquela
tirada clássica, que aconselho todos a fazerem, principalmente quem está começando: a
carta do dia.
Antes de começar a falar sobre o experimento em si, eu gostaria de ressaltar duas coisas:
1. Eu tinha um caderno o qual anotava tudo: a carta, o horário e o dia da tirada
2. Posteriormente vou usar um outro caderno, para registrar meus sonhos (essa foi a
segunda metade do experimento, tem que ler até o ﬁnal pra descobrir)

Uma foto dos meus dois cadernos

Sobre a tiragem da Carta do Dia: você tira uma carta, toda manhã, que em teoria vai te dar
uma visão geral de como vai ser o seu dia.
Como eu já defendi antes, não acredito muito nisso de “ver o futuro”, então comecei a ver
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essa tirada por outro prisma, tentando reﬂetir sobre a carta que eu tirava: se existia algum
aspecto na minha vida que precisava melhorar, se aquela carta era um conselho ou
simplesmente se eu precisava virar meus olhos para aquele tipo de situação que o arcano
mostrava.
No começo, foi bem importante essa tirada diária. Além de ajudar a me refrescar com os
arcanos maiores e menores e seus signiﬁcados, eu que sempre tive a mente muita ativa
agradecia por ter algo para pensar nos momentos de ócio. Era impressionante como a carta
virava um totem no meu dia: a mente divagava e rapidamente se voltava para o signiﬁcado
da tirada.

Mas eu rapidamente desisti desse método. O principal motivo foi a falta de disciplina, porque
as vezes acordava com o dia meio corrido e esquecia de tirar a carta. Além disso, quando
essa reﬂexão e essa tirada de carta viraram rotina, acabava me enrolando e aquele
pensamento de totem foi perdendo a força.
Esse talvez tenha sido meu primeiro aprendizado: transformar as coisas em rotina
é bem prejudicial. Mesmo exercícios físicos a gente não faz todo dia, tem tempos de
descanso. O corpo e a mente precisam relaxar de vez em quando. Qualquer coisa em
excesso, que vire rotina, atrapalha mais que ajuda. Inclusive, se você faz uma tiragem
completa todo dia, isso pode acabar te prejudicando mais do que ajudando, tome cuidado.
Deﬁna períodos de descanso, sempre.
Então eu parei de fazer essa carta do dia durante um tempo e foquei em outros
experimentos com o tarot que trarei mais pra frente.
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Um dia a ideia de testar novamente a carta do dia me voltou ao pensamento, mas achava
que não ia ter mais aprendizado fazendo igual da última vez. Então bolei uma nova
estratégia: como já estava tentando testar algo com sonhos reuni uma coisa com a outra e
minha tirada de carta do dia seria antes de dormir, tentando induzir meu sono com a ideia
geral do Arcano.

O experimento era simples: Antes de dormir eu tirava uma carta, anotava, e ﬁcava na cama,
já deitado, reﬂetindo sobre ela, até pegar no sono. Sabe quando você induz seu pensamento,
forçando um sonho na sua cabeça? Eu fui fazendo isso, com a carta que eu tirava.
Com o tempo fui tentando evoluir isso: pegava várias cartas iguais a tirada em outros
baralhos, botava do meu lado e ﬁcava olhando para elas até o sono chegar (meu sono é
pesado e chega rápido). Como sempre associei os arcanos com outras coisas (músicas,
poemas e livros, por exemplo), sempre que tirava uma carta que já tinha associado com algo
eu botava a música ou lia a poesia e ﬁcava repetindo esse processo até pegar no sono.
Esse experimento foi mais legal que o primeiro. O segundo grande aprendizado que tive
foi que a indução do sono com a carta realmente ajudava a deixar mais destacado
o signiﬁcado de alguns arcanos. Foi nesse experimento que passei a utilizar um caderno
de sonhos, justamente para registrar os sonhos que me vinham com as cartas. Vários
insights foram descobertos e pretendo compartilhar eles em próximas análises aqui nesse
blog.
Eu ainda continuo fazendo uma variação desse experimento, mas hoje em dia eu induzo com
cartas especíﬁcas para ter sonhos especíﬁcos (falarei disso mais para frente). O que eu posso
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falar agora sobre é: Se você tem dúvidas ou algum signiﬁcado de carta é muito confuso para
você, use esse método. Tenho certeza que as coisas terão mais sentido. Mas não se esqueça
de anotar seus sonhos e voltar a lê-los depois de um tempo.
Gostaria de ouvir a opinião de vocês e, se quiserem repetir os experimentos, ﬁquem a
vontade, inclusive para compartilhar os resultados comigo. Se quiserem mais ajuda com o
método, só falar!

O tarot utilizado nesses experimentos foi o Wild Unknown Tarot.

Outros Posts que podem te interessar

O Diabo: Signiﬁcado no Tarot
O diabo no tarot é uma carta icônica. Sentado no seu trono, com sua cabeça de bode,
asas de morcego, tronco feminino e pernas masculinas, carregando seu tridente. No
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seu…

O Julgamento no Tarot: Signiﬁcado no Tarot
O dia do Julgamento chegou. Um anjo toca trombeta no céu e os mortos saem de suas
tumbas, com os corpos em perfeito estado, ressurectos. É com essa visão que…
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