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REVISÃO	  –	  TAROSOFIA	  	  ICTYS	  0	  (b)	  
Prof.	  	  MARLANFE.	  

O	  Tarot	  é	  um	  “mecanismo”	  inconsciente	  que	  orienta	  
nossa	  vida.	  	  Mas,	  para	  ter	  os	  frutos	  benéficos	  dessa	  
Árvore,	  deveremos	  nos	  tornar	  conscientes	  deles,	  o	  que	  
não	  é	  difícil.	  	  Sua	  aplicação	  prática	  na	  vida	  cotidiana	  nos	  
mostrará	  que	  vale	  a	  pena	  o	  tempo	  despendido,	  o	  esforço	  
feito	  e	  o	  trabalho	  de	  condicionamento.	  	  Vejamos:	  

Lâmina	  zero	  -‐	  	  DO	  	  NASCIMENTO	  ATÉ	  CERCA	  DE	  UM	  ANO.	  

Nascemos	  com	  uma	  sede	  insaciável	  de	  liberdade	  sem	  
limite,	  e	  assim	  que	  controlamos	  nosso	  corpo	  e	  nossa	  
inteligência	  	  todo	  o	  nosso	  esforço	  é	  feito	  no	  sentido	  de	  
impor	  a	  nossa	  vontade	  aos	  que	  estão	  à	  nossa	  volta,	  e	  às	  
barreiras	  que	  a	  vida	  nos	  apresenta.	  	  NOSSO	  MAIOR	  
DESEJO	  É	  SER	  DEUS.	  

Não	  aceitamos	  o	  “NÃO”	  que	  a	  vida	  e	  as	  pessoas	  nos	  dão:	  
quereríamos	  voar,	  respirar	  debaixo	  d’água,	  e	  ter	  todas	  as	  
coisas	  e	  pessoas	  das	  quais	  precisamos.	  De	  fato,	  NÃO	  
queremos	  ter	  nenhuma	  necessidade.	  

O	  incrível	  é	  que	  esse	  desejo	  infantil	  nos	  acompanha	  pelo	  resto	  da	  
vida,	  sendo	  a	  causa	  de	  muitos	  transtornos,	  tristezas	  e,	  às	  vezes,	  	  de	  
uma	  vida	  infeliz.	  	  	  
	  

Todos	  os	  livros	  sagrados	  mostram	  a	  liberdade	  ilimitada	  do	  
homem	  sendo	  castigada	  por	  Deus	  ou	  pelos	  deuses.	  
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Mas	  o	  impulso	  de	  realizar	  	  todas	  as	  nossas	  vontades	  nos	  
tortura,	  como	  uma	  loucura,	  pelo	  resto	  da	  nossa	  vida.	  

	  

Contudo,	  	  aquele	  que	  assim	  proceder,	  irá	  cair	  em	  um	  
grande	  	  abismo.	  	  A	  educação	  desenvolve	  nosso	  bom-‐
senso	  para	  que	  possamos	  aceitar	  as	  limitações,	  as	  
frustrações,	  enfim,	  O	  NÃO	  que	  a	  vida	  nos	  dirá.	  	  
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Então,	  esse	  é	  o	  fruto	  proibido	  da	  Árvore	  da	  Ciência	  do	  Bem	  e	  do	  
Mal.	  	  O	  caminho	  que	  leva	  para	  a	  MORTE.	  

No	  entanto,	  quando	  a	  sujeitamos	  a	  algum	  controle	  e	  ao	  
bom	  senso,	  essa	  liberdade	  sem	  limite	  se	  converte	  em	  
impulso	  e	  iniciativa	  para	  tentarmos	  o	  NOVO.	  	  E	  aquele	  
que	  faz	  o	  Caminho	  dos	  Reis	  munido	  do	  critério,	  do	  bom-‐
senso,	  da	  lógica,	  	  usará	  a	  liberdade	  com	  
responsabilidade.	  	  	  

Esses	  são	  os	  chamados	  à	  iniciação.	  
Lista	  dos	  Reprovados:	  

Amy	  Winehouse
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	  Elvis	  Presley	  

Raul	  Seixas 	  

Marilyn	  Monroe	  

	  
Los Angeles authorities concluded Monroe's death was a probable suicide. 
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A	  conclusão	  é	  de	  que	  sua	  morte	  foi	  suicídio.	  

Elis	  Regina 	  

	  

	  

CONTINUE	  FAZENDO	  SUA	  PRÓPRIA	  LISTA	  DE	  LOUCOS...	  

	  


