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 ﬁm de uma jornada
que o Louco iniciou lá atrás e trouxe, para ele, equilíbrio e evolução.
Na lâmina, uma mulher segura dois bastões, um em cada mão (signiﬁcando o equilíbrio), e
ela está com as pernas cruzadas no modo oposto ao Enforcado. Ela é o seu oposto, olhando
para frente, para o futuro, e se sentindo completa por tudo o que fez até ali. Os louros da
vitória e do sucesso a cercam e representam o inﬁnito já que formam um círculo ao seu
redor.
Um Leão, um Touro, um Querubim e uma Águia estão em cada canto, representando os
quatro elementos primordiais (fogo, água, terra e ar) cada um.

COMO DEFINIR O MUNDO NO TAROT?
O Mundo no Tarot representa aquele momento de conclusão de uma jornada em nossas
vidas. Sabe aquela sensação de sucesso ao terminar de fazer algo que você está fazendo
tem muito tempo? Bem vindo a energia do Mundo.
Os louros ao redor da mulher que dança também podem ser representado pelo Ouroboros, a
cobra que morde o próprio rabo e representa o inﬁnito. A própria ideia de que uma jornada
foi completa, que a viagem chegou ao ﬁm, implica que uma nova irá começar logo. Aﬁnal, do
que adianta evoluir até certo ponto se não for para continuar evoluindo?
Por isso o Mundo tem essa ideia cíclica. Quando pensamos no tarot como uma história sendo
contada o próximo capítulo seria novamente o Louco, dando início a um novo ciclo de
evolução e de crescimento, com novos aprendizados e novas aventuras. Mas, por enquanto,
é hora de comemorar a conclusão da última jornada, sentir a realização.

QUAL O SIGNIFICADO DA CARTA O MUNDO NO
TAROT?
Ao aparecer o Mundo em uma leitura pode ter certeza que o tempo de conclusão e
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fechamento do que quer que você tenha perguntado chegou. Pode ser que não ﬁque muito
claro para você qual é a conclusão mas que a jornada já fora completada ou está prestar a
ser, isso é uma certeza.
Uma coisa importante: Ao completar uma aventura é um fato que outra vai se iniciar,
portanto o Mundo também mostra esse lado de um novo começo ao ﬁnal de completar algo.
É como se uma nova descoberta exigisse que você siga numa nova aventura de aprendizado
e busca.
No entanto, apesar desse novo início, comemore o sucesso da etapa anterior. Esse é um
momento de celebração da conclusão de algo e a celebração também do novo começo que
se aproxima.
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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…
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Enforcado: Signiﬁcado no Tarot
O pé amarrado, suspende o corpo que não tem outra opção senão ﬁcar de ponta
cabeça. É assim que está o enforcado, preso pela perna esquerda, de cabeça para
baixo,…
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