Depois de dominar as emoções, a mente e os sentidos, é chegada a hora de dominar o
nosso espírito e intuição. Chegamos ao Naipe de Paus no Tarot.

PAUS: ELEMENTO FOGO NO TAROT

Símbolo do Fogo
O Naipe de Paus (Suit of Wands nos baralhos em inglês) representa o elemento Fogo dentro
do Tarot (como já disse no post sobre os quatro naipes, cada um representa os
elementos – água, terra, fogo e ar), ou seja, mostra o lado mais intuitivo no tarot.
Espiritualidade, Inspiração e Intuição é o que você encontra quando começa a mexer com o
elemento do fogo.

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

O QUE AS CARTAS DE PAUS REPRESENTAM NUMA
LEITURA DE TAROT?
As cartas do Naipe de Paus estão associadas aos aspectos da espiritualidade humana e
também algo que está dentro de você. Personalidade, ego, energia pessoal, tudo que for algo
relacionado a sua mais interna das vontades.
É com a varinha mágica que o mago canaliza a vontade para realizar seus magias. É dessa
mesma varinha que madeira que estamos falando desse naipe, por isso essa associação
entre espiritualidade e o maior condutor de magia.
Outra interpretação que ajuda é em relação ao fogo, que serve como combustível para dar
energia a muita coisa. Essa analogia funciona pois Paus são em boa parte dar energia a algo
ou motivação a alguém.
Agora não se esqueça que existem muitas ilusões e falta de propósitos claros que podem te
deixar perdido ao caminhar numa jornada de espiritualidade, portanto esses são alguns
aspectos que podem surgir também.
Uma leitura com cartas de Paus representam esse campo mental mas não de processo
decisório, e sim intuitivo e espiritual. Também podem ser questões relacionas a sua
Verdadeira Vontade, o signiﬁcado da sua vida.

Você pode conferir mais posts como esse em: http://tarot.alquimi.co/
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Outros Posts que podem te interessar

Naipe de Pentáculos no Tarot
Depois de passearmos na menta com o Naipe de Espadas, chegou a hora de botarmos
o pé no chão e chegarmos no Naipe de Pentáculos no tarot. Pentáculos: Elemento
Terra…

Naipe de Espadas no Tarot
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…

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

