Depois dos Arcanos Maiores, agora chegou a hora de navegarmos pelos Arcanos Menores.
Pensei muito numa estrutura para isso mas a melhor forma que achei foi primeiro de falar de
cada um dos 4 Naipes – Copas, Espadas, Pentáculos e Paus – e depois fazer um post
para cada número e das carta da corte. É um caminho mais longo, mas vai fazer muito mais
sentido no ﬁm do processo, pode conﬁar. Agora, vamos começar pelo Naipe de Copas no
Tarot.

COPAS: ELEMENTO ÁGUA NO TAROT

Símbolo da Água
O Naipe de Copas (Suit of Cups nos baralhos em inglês) representa o elemento Água dentro
do Tarot (cada um dos naipes representa um dos elementos – água, terra, fogo e ar), ou seja,
mostra o lado mais emocional das coisas. Relacionamentos, sentimentos, conexão com
outras pessoas e amor num sentido mais romântico, tudo isso acontece no naipe de copas.
Não a toa, na tradução moderna do tarot como jogo (o tradicional baralho de cartas) o
símbolo de copas é um coração.

Você pode conferir mais posts como esse em: http://tarot.alquimi.co/

O QUE AS CARTAS DE COPAS REPRESENTAM
NUMA LEITURA DE TAROT?
Cada uma das cartas vão representar os aspectos do coração – emotivos e afetivos – então
sempre que surgirem cartas de Copas tente se lembrar do coração e entender aquilo como
uma emoção. Se for uma leitura voltada para algo mais romântico mesmo, esse é o naipe
que mostra muita coisa.
Não existe tanta racionalidade e as decisões serão tomadas pela emoção do momento,
muitas vezes mais espontâneas. Pode também representar emoções que estão reprimidas
(se for uma leitura para tentar descobrir um problema mais interno ou algo do tipo).
Surgiu o Naipe de Copas na leitura, pode ter certeza, que o assunto envolve emoção e
conﬂitos derivados do lado emocional. Portanto, volte-se para esse lado na hora de entender
a situação e de fazer a leitura.
Se você quiser entender mais dos aspectos emocionais que ditam as suas decisões,
aconselho fazer meditações com as cartas desse naipe.
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Você pode conferir mais posts como esse em: http://tarot.alquimi.co/

Outros Posts que podem te interessar

O Mundo: Signiﬁcado no Tarot
Todo Carnaval tem seu ﬁm. Apesar da frase clichê da música do Los Hermanos, ela
representa bem a ideia central da carta O Mundo no Tarot, para mim. É o…

O Carro: Signiﬁcado no Tarot
Se na etapa anterior da sua Jornada, o Louco ainda não entendia muito bem as
consequências de suas decisões (na carta dos Enamorados), agora ele atinge a
maturidade e toma…

Você pode conferir mais posts como esse em: http://tarot.alquimi.co/

