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 NO TAROT

Símbolo da Terra
O Naipe de Pentáculos (Suits of Pentacles em inglês) representa o elemento terra no Tarot
(cada um dos Naipes representa um elemento – terra, água, fogo e ar – diferente).
A terra nada mais é do que como interagimos com o mundo, ou seja, nossas sensações e
sentidos. As cartas desse Naipe mostram o aspecto mais palpável e material das coisas.

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

O QUE AS CARTAS DE PENTÁCULOS
REPRESENTAM NUMA LEITURA DE TAROT?
As cartas de Pentáculos representam como elementos principais moedas de ouro e é por
esse motivo que, no baralho mais tradicional, esse é o Naipe de Ouros. Em inglês é
Diamonds, que também tem o mesmo signiﬁcado de mostrar um elemento monetário, já
demonstrando esse aspecto mais material das coisas.
A relação com a Terra e esse aspecto do dinheiro já ajudam a matar o signiﬁcado, que vem
mostrando coisas materiais como dinheiro, trabalho, negócios, trocas comerciais e
prosperidade.
Numa visão mais metafísica pode ser a manifestação ou realização de algo, que gere uma
prova física. Assim como o elemento terra, tem esse aspecto de materialização das coisas.
Então, se você está com dúvidas se vai conseguir realizar algo e vier Pentáculos, execute e
seja prático.
Agora, como tudo na vida, se você se preocupar só com dinheiro vai acabar ﬁcando
ganancioso, egoísta e muito materialista. Portanto sempre que sair um excesso de cartas de
pentáculos, além de ﬁcar feliz por estar num caminho próspero e tangível não esqueça das
tristezas que uma vida 100% física e mesquinha pode trazer. Equilíbrio é tudo.

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

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…

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/

