Depois de caminharmos sobre as águas do Naipe de Copas, chegou a hora de ir para outro
elemento e consequentemente outro naipe, dessa vez o Naipe de Espadas.

ESPADAS: ELEMENTO AR NO TAROT

Símbolo do Ar
O Naipe de Espadas (Suit of Swords nos baralhos em inglês) representa o elemento Ar dentro
do Tarot (como já disse antes, cada um dos naipes representa um dos elementos – água,
terra, fogo e ar), ou seja, mostra o lado mais mental e intelectual das coisas. Pensamentos,
Atitudes e Crenças, tudo isso acontece no naipe de espadas.

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

O QUE AS CARTAS DE ESPADAS REPRESENTAM
NUMA LEITURA DE TAROT?
As cartas de Espadas geralmente estão associadas com o aspecto mais intangível e do
eterno movimento do ar. Por isso dá pra relacionar facilmente com ações, mudanças de
comportamento e de crenças e conﬂitos. Lembre-se que uma espada corta para os dois lados
e toda ação pode ser construtiva ou destrutiva.
Quando em dúvida, lembre-se sempre que o Ar é intangível e não pode ser visto, mas você
sabe seus efeitos e que ele está em constante movimento. Imagina você na praia, aquele
calorão e bate uma brisa nesse dia quente. Você ﬁca grato pelo vento. Mas esse mesmo
vento pode se tornar um furacão em poucas horas. Esse aspecto duplo do Ar que comanda a
lógica desse Naipe.
Surgiu o Naipe de Espadas na leitura você pode ter certeza que envolve algum aspecto
mental, inclusive se saírem muitas cartas pode signiﬁcar uma grande diﬁculdade mental,
como muitas dúvidas na hora de tomar uma decisão, por exemplo.
Também é importante salientar que o Naipe de Espadas serve como aviso para que você
preste atenção ao seu redor, indicando muitas vezes que é necessário enxergar o lado
mental da situação.

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

Dos elementos, o Ar é o melhor para carregar notícias. Lembre sempre disso em uma leitura.
E Espadas são instrumentos de guerra, portanto não esqueça desse aspecto de luta,
diﬁculdade e obstáculo nessas cartas.
palavras-chave: mental, pensamentos, crenças, processo decisório, racionalidade, reﬂexão,
cruel, dominador, confronto

Outros Posts que podem te interessar

Os 4 Naipes dos Arcanos Menores
Terra, fogo, água e ar. Esses 4 elementos você já ouviu falar, certo? E se eu te falar
que são baseados nesses elementos que temos os 4 Naipes dos Arcanos…

Naipe de Copas no Tarot
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…

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

