Só de olhar a carta o Sol no Tarot você já percebe a sensação de calor. É uma carta quente,
convidativa e que anima quem a vê. Nela, no céu, o Sol brilha tão forte, como se dividisse
seu calor, sua alegria e seu entusiasmo com a vida. A felicidade é recebida por uma criança,
ou um casal de crianças dependendo do baralho, que se diverte nas energias da estrela que
ilumina nosso planeta. Depois do frio que a noite da Lua trás, chegou a hora de se confortar
no calor do Sol.

COMO DEFINIR O SOL NO TAROT
O Sol no Tarot é aquela sensação de otimismo que sentimos muitas vezes em nossas vidas,
como se nada fosse dar errado. Sabe quando você vai começar aquela projeto seu e, quando
começa a executar e fazer acontecer, sente-se motivado, com um calor que vem de dentro?
Esse é o Sol no Tarot, essa sensação de otimismo, de expectativas que vem do fundo do
nosso ser, iluminando nosso caminho e nos dando energia para continuar.
A melhor imagem do Sol, para mim, é a do Tarot Mitológico. Já falei desse baralho antes e ele
é um baralho bem fácil para quem está começando agora e a carta do Sol é um exemplo
perfeito disso. Apolo, o deus Sol, é a representação da beleza radiante, aquela pessoa que só
de olhar você já se sente bem, além de ajudar os doentes com seu vasto conhecimento e ter
um espírito desbravador e empreendedor de sempre tentar novas iniciativas.
É por causa do Deus Apolo que a coroa de louros é utilizada como símbolo de vencedores. A
coroa do Rei Sol é o símbolo da vitória, da conquista e isso transmite e muito o simbolismo
dessa carta. Além disso, Apolo era o Deus que trazia a alegria as pessoas, seja curando uma
doença ou trazendo música. Era impossível não cruzar com ele e sair se sentindo mal.
Sempre quando você tirar em seus leituras a carta do Sol, lembre-se de Apolo. Não tem erro,
o signiﬁcado da tiragem vai vir na hora em sua cabeça.

QUAL O SIGNIFICADO DO SOL NO TAROT?
Ao tirar o Sol numa leitura é importante entender o momento da pergunta. No geral a leitura
sempre vai ser positiva, ou seja, coisas boas vão sair do que foi perguntando ou o momento é
positivo.

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

Quer um exemplo? Se você está pensando em um novo projeto e quer saber se vale a pena
continuar nesse trajeto, ao tirar a carta do Sol você pode ﬁcar tranquilo e ganhar mais
conﬁança: as coisas estão tendendo a dar muito certo.
Muitas vezes as nossas expectativas podem não ser completamente atendidas, mas o Sol
sempre signiﬁca que aquela sensação de que tudo vai acontecer de bom nas nossas vidas
vai acontecer de verdade!
Se você é uma pessoa que começa muitos projetos e depois perde o entusiasmo, ao ver a
carta do Sol é hora de transformar essa falta de alegria em esforço para trazer mais sucesso.
Essa é a hora de fazer as coisas darem certo, é quando o Sol nasce pela manhã e começa a
brilhar, nos dando sua energia. Ou vai me dizer que você já se sentiu triste ao ver o nascer
do Sol e sentir aquele calor que vem pela manhã?
palavras chave: alegria, acalorado, sucesso, positividade, vitalidade, entusiasmo (ou sua
falta), expectativas
Você pode conferir alguns exemplos da carta o Sol no Tarot na galeria abaixo:
Follow Board 19 – O Sol

Outros Posts que podem te interessar

A Lua: Signiﬁcado no Tarot
A noite só não é mais escura porque a Lua brilha forte, lá no alto do céu, mesmo que
esteja escondida por nuvens e ainda não esteja cheia. A abóbada…

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

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 Estrela: Signiﬁcado no Tarot
Uma mulher nua, ajoelhada a beira de um rio, carrega duas ânforas de água. Com uma
delas, ela despeja água no rio, como se o ajudasse a encher enquanto, com…

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

