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 o Julgamento
no tarot aparece para nós, uma carta que aparece como um símbolo do que acontece no ﬁm
dos tempos e no apocalipse cristão.
Se o Tarot conta a Jornada do Louco desde a sua primeira carta, esse é o momento em que o
Louco agora deve decidir se a vida continuará ou recomeçará. O Louco se torna o Deus que
toma e anuncia a sua decisão.

COMO DEFINIR O JULGAMENTO NO TAROT?
O Apocalipse e o ﬁm do mundo estão presentes na nossa cultura popular de diversos modos.
Filmes e livros com destruição em massa, tsunamis, bombas e mortos levantando das
tumbas para comerem nosssos cérebros existem aos montes mas o Julgamento no Tarot
segue no sentido mais religioso da coisa.
Imagina que exista um Deus que criou os seres humanos. Imagina que esse mesmo Deus dá
um prazo para os seres humanos e, ﬁndo esse prazo, ele vai reﬂetir e tomar uma decisão
sobre esses mesmos seres que ele criou. Será que vai deixá-los continuar vivendo? Será que
vai destruir tudo?
Essa é a imagem do arcano no Tarot, algo que vai ser decidido e resolvido e vai ser julgado.
Não é hora de ﬁcar preocupado com as trombetas dos anjos ou com os mortos se
levantando, o Julgamento no Tarot representa aquele ﬁm do mundo simbólico dentro da
nossa psique, aquela nossa decisão sobre algo e não a toa é uma carta relacionada a
renascimentos pessoais ou ao perdão, tanto o próprio quanto para os outros.
É uma metáfora de alguém que olha para dentro de si antes de tomar uma decisão
importante, que vai deﬁnir os rumos da sua própria humanidade. Sabe a história de Deus que
falei acima? Então, nesse caso, você é o Deus e a decisão sobre a humanidade é sua.

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

QUAL O SIGNIFICADO DO JULGAMENTO NO
TAROT?
O Julgamento no Tarot antecipa um período de renascimento. Mas não aquele renascimento
simples, algo novo mesmo recomeçando na sua vida. Geralmente o Julgamento no tarot está
relacionado a um tipo de chamado interior seu, alguma cosia dentro do âmago do seu ser
que está clamando por uma decisão. É um momento de análise interna voltada a isso, tomar
uma decisão que vá absolvar e inundar a sua humanidade interior de graças.
Muitas vezes essa decisão já pode ter sido tomado e nesses casos você deve entender que
um julgamento preciso ser feito e o martelo batido por você. Chegou a hora de decidir ou
aceitar a decisão que foi imposta. Esse é o signiﬁcado do Julgamento.
Então assuma e toque as trombetas e decida o destino você mesmo. Tem dúvidas sobre que
decisão tomar? Então olhe para dentro e tome a melhor decisão.
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Você pode conferir alguns exemplos da carta o Julgamento no Tarot na galeria
abaixo:
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O Louco: Signiﬁcado no Tarot
O Louco, a primeira carta do tarot, apesar de não numerada, é pra mim a que me dá
mais fascínio. Sabe aquela sensação que você deve começar algo? Já sentiu…

A Justiça: Signiﬁcado no Tarot
A Justiça no Tarot é a primeira das quatro cartas conhecidas como as 4 Lições Morais.
Essas quatro cartas (Justiça, Temperança, Força e o Eremita) tem como principal
objetivo o…
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