
 

O ARCANO SEIS - O ENAMORADO 

  

  

Título - O Enamorado, Os Amantes, A Indecisão, A Escolha. 

Número - seis (6) - Letra: Vau. 

Objetivo - Decidir sem temer. 

Meios: ouvir sua voz interior, nunca dispensando sua alma. 

Obstáculo oferecido pelo portal: 

Pela Vontade - tendência de se deixar levar pelos 
desejos em sua escolha; 

Pela Inteligência - dúvidas, incertezas, vacilações 
conversas que não chegam a nada, confusão e 
desordem; 

Pelo Sentimento - apego a mãe, medo da vida 
independente, emoções instáveis, risco de infidelidade a 
si mesmo, fortes tentações afetivas no caminho, erros 
de julgamento sobre valores espirituais legítimos. 

Um conselho: não se deixar perturbar pelos desejos ou caprichos, 
nem pela indecisão 

Uma promessa - despertar da visão anterior, que resolve os 
problemas difíceis.. 

Uma recomendação - lembra que a dualidade é uma fraqueza e 
procurar vencer o antagonismo aparente dos opostos. 

. 

Comentário I  ( de Leonardo Araújo) 



No arcano do Hierofante há duas presenças, muitas vezes 
estilizadas por padres, que se aconselham ou tomam sua benção. 
Estes dois gêmeos se repetem nesta carta mas, diferentemente do 
arcano cinco onde o conflito não era evidente, uma vez que o Papa 
era o mestre presente e claro. 

Pela primeira fez na seqüência dos arcanos do tarot, a figura central 
não é um arquétipo, mas sim uma figura humana comum.. É um 
rapaz envolvido com duas mulheres, problema bastante humano e 
comum. 

Este é um confronto pessoal, e confrontos pessoais são 
característica de nós, seres humanos que estamos retratados pela 
figura central, bem caracterizados nos trajes vestidos, bastante 
comuns. Então estamos num estágio mais pessoal, mas próximos 
de nossa individualidade e mais afastados da coletividade. 

A figura não traz ao alcance do jovem um conselheiro que se 
encontre visivelmente, indicando que a resposta deverá vir de seu 
interior, das suas próprias convicções. Por isso, sofrerá as 
conseqüências da mesma, independente de sua opção. Ele é o 
responsável. 

O dilema do jovem amante caracteriza qualquer outro que 
possamos enfrentar. Sempre que estivermos em uma encruzilhada 
do destino, quando nos for solicitado escolher algo difícil e marcante 
para nós, estamos vivendo este arcano do tarot. 

Pitágoras nós falou sobre como o triângulo, primeira forma 
geométrica, está ligado a realidade humana desde sua alma. A 
carta representa muitas vezes um triângulo amoroso que pode ser 
qualquer triângulo nas nossas vidas. 

Os homens simbolizam a consciência, intelecto e o espírito; as 
mulheres aspectos do corpo, emoções e alma. Nosso indeciso está 
envolvido de corpo e alma com as figuras representadas. Uma 
figura mais imponente e madura, pode representar a mãe ou a 
esposa e toca-lhe no ombro. A outra é jovem, pode representar a 
namorada ou amante, tocando-lhe perto do coração. Se voltar as 
costas, e terá que fazê-lo, para uma das duas, será dilacerante e 
doloroso, como se deixasse metade de si para trás. Por isso a 
aparência de não poder se desprender das realidades externas que 
contornam o problema, pois é na realidade um conflito 
profundamente interno que se vive. 



Por viver este conflito, o jovem, idealmente, crescerá, amadurecerá 
para tornar este tipo de confronto fonte de conhecimento, uma vez 
que ele saberá tomar as decisões mais sábias quando isto lhe for 
solicitado. A atração fatal ou cupidez que lhe exerce as duas 
opções será resolvida por si, em seu intimo. Caso contrário será 
eternamente escravo de seus instintos e sua vida manipulada por 
esta força. 

É possível que tenha que viver as duas opções, mas nunca ambas 
ao mesmo tempo. Aqui, quando se escolhe um caminho, se fecha, 
pelo menos momentaneamente, o outro. 

As interpretações do confronto interior do jovem são muitas. Todas 
cabíveis quando mostradas dentro do seu contexto . 

Há a necessidade de libertar-se deste estágio para que uma nova 
etapa renasça. Mas como qualquer parto, há o sofrimento. 

O cupido ou Eros que aparece na figura, também aponta para o 
coração, mexendo com suas emoções. Esta emoção deve ser 
controlada e ponderada a fim de ser feita a correta escolha, mas 
não deverá ser negada, pois é ingrediente essencial na evolução, já 
que é o impulso que cria. 

O conflito é necessário ao crescimento e à vida, pois enfrentar estes 
nos permite um conhecimento profundo de nós mesmos. 

A filosofia oriental consiste em eliminar este conflito e sobrepor-se 
ao mesmo, chegando à harmonia perfeita. No ocidente, sobre forte 
influência da filosofia judaico-cristã, o conflito deve ser vivido como 
fundamental para a harmonia desejada. 

Normalmente, a carta traz também um sol, uma figura que está num 
plano divino. Representa  em que deve ser baseada a decisão final. 
Devemos consultar o grande ser oculto que está em nossas almas 
para escolhermos o caminho que nos é mas próprio, não o certo ou 
errado, mas o mais sábio. 

Seis são as pontas da Estrela de Salomão, a que representa Iod-
Shava ou o homem completo, pois esta possui dois triângulos, um 
que aponta para cima e outro apontando para baixo. É o equilíbrio, 
a paz, a harmonia, a razoabilidade dos conflitos, objetivo do 
iniciado. 



"A inteligência suprema é necessariamente razoável", (Eliphas Levi) 
. 

O equilíbrio e a harmonia são características de todos os planos 
perfeitos da criação. Todos são constituídos por bases binárias que 
estão em equilíbrio, formando assim, um triângulo. 

Define Levi que fatalidade, vontade e poder é o ternário mágico 
humano que corresponde ao divino, presente na Árvore da Vida, na 
tríade superior, como Kether, Chokmah e Binah. 

Fatalidade é o encadeamento das ações advindas da lei de causas 
e efeitos, presente em todos os níveis da existência. 

Vontade é a diretora das forças inteligentes. Deve se ter vontade 
férrea para comandar quaisquer das forças da natureza. 

Poder é a sabedoria no emprego da vontade, a qual o mago usa 
para servir-se da fatalidade em suas operações mágicas. 

Isto é a lei que o vulgo ignora e o iniciado tem que saber. Tem que 
saber também que os opostos se atraem e se amam, a polarização 
de um só lado do triângulo atrai sua complementação para obter-se 
o equilíbrio. 

Ao iniciado é cobrado que sobreponha-se, domine as forças da 
natureza e isso só ocorre quando este aprende a ignorá-las para 
não ser seduzido por estas. 

No arcano cinco foi revelado o mistério do pentagrama, o 
microcosmo, que também é o homem. Tudo que acontece no 
macrocosmo se repete em nós. Sua tripartição nos é dada também. 
Temos 3 pontos de atração da luz astral: o cérebro, o coração ou 
epigástrio e o órgão genital. São órgãos ligados às grandes colunas 
que temos no nosso corpo, uma atraindo e outra repelindo. Aí é 
feita nossa comunicação com a luz astral e repassada ao nosso 
sistema nervoso e este magnetiza todo o corpo. 

Aquele que atingiu a lucidez manipula esta luz divina, e por 
intermédio dela exerce influencia sobre seus semelhantes ou até 
sobre o macrocosmo, uma vez que sua impressões ficam neste 
fluido universal. É o mago. Pode controlar esta força e construir 
grandes obras ou causar grande destruição, até a morte. Esta é a 



mesma energia que alimenta a vida, sua rarefação é causa da 
morte, seu equilíbrio é fonte de vida. 

A luz astral esta fixada em tudo que é vivo, pois ela é sua fonte. Vai 
além disso, pois se identifica com o próprio ser e vibra 
consoantemente. Está no centro de cada astro no universo e com 
este também se identifica. Isto provoca uma diferenciação entre 
estes dois magnetismos: o humano e o terrestre. Assim também 
cada qual possui seu próprio magnetismo que pode atrair ou repelir 
as pessoas que convivem conosco. Podemos entrar em "sintonia" 
com determinada pessoa se temos energias afins ou se a energia 
de uma das duas for muito inferior à outra. 

Quando estamos junto com determinada pessoa cuja energia vital, 
ou luz astral, está muito próxima de nossas necessidades de 
complementação, esta afinidade energética é chamada de amor, 
produzida por duas pessoas, entre as energias que as compõem e 
que atraem os opostos. Sempre com o objetivo reto de restabelecer 
o triângulo equilibrado. Os seres que estão em perfeito equilíbrio, 
não vêm esta necessidade, são andróginos não em aspecto físico 
mas no energético. 

Por representar esta busca de harmonia, o amor é o grande 
instrumento do mago. 

Tem que se ter cuidado com as paixões momentâneas ou desejos 
"da carne", pois é um embuste do amor, produzido por impressões 
inferiores, ou miragens, ou reflexos da luz astral (que explicamos no 
arcano anterior). 

Esta energia criadora é característica da criatura é de seu criador. E 
exatamente nos assemelha a Ele. É chamada muitas vezes de 
serpente ou Lúcifer, pela forma que tem, mas se não é um principio 
bom, tampouco é mau. Seu emprego é que tem estes conceitos, 
seu operador que é responsável por seus resultados. É a maior 
força do universo da criação, pois é origem da mesma é provém do 
Pai, estando presente em toda parte. 

Este é o grande obstáculo a ser vencido, o domínio deste grande 
agente mágico. Devemos ser senhores do mesmo, e não nos curvar 
a ele. O mago se serve dele. Os curiosos e despreparados que 
operam com esta força estão fadados a serem arrastado e servis a 
ela, às sombras e reflexos nela encontrados, caso não entre em 
loucura ou seja tragado pela mesma, morrendo. São esses como 



crianças que brincam com o vidro de álcool perto da fogueira, irão 
se queimar fatalmente. 

Sair do domínio vicioso das paixões é condição necessária ao 
iniciado, pois não terá vontade férrea sem vacilar enquanto as 
possuir. Este é um exercício que temos que fazer dia a dia, pois 
poucos são aqueles que nascem com este dom; por isso é difícil o 
caminho do mago. É similar às religiões que só vingam no tempo 
pela perpetuação dos seus ritos. 

É mister ressaltar que a luz astral tem também uma dupla vibração 
e seu equilíbrio. Se for observado a suprema lei este equilíbrio se 
mantém, caso contrário não existe, pois não existe um equilíbrio 
parcial, e ai daquele que desequilibrar esta força. Aprender a 
equilibrar os contrários, sem neutralizá-los é o segredo das 
operações mágicas.. 

Aquele que realizar em si o equilíbrio mágico realizará grande obra, 
é a alquimia interna,  será de tudo capaz. Despir-se de desejos e 
temores é condição para querer de tal forma e com tanta força que 
sua vontade se manifesta nos planos da criação. 

Todas as cerimônias mágicas, exercícios e ensinamentos 
repassados ao aprendiz visam este objetivo. 

  

  

  

Na divinação 

Momento de escolha, livre arbítrio, desejo de liberdade, amor, 
união, visão clara de problemas, confiança, necessidade de ser 
aprovado, cautela, idealismo e integridade. 

INVERTIDA: Dispersão de energias, falta de disposição, 
insatisfação, separação, tentação perigosa, imprudência, perigo à 
frente, escolha tomada, definição. 

  



 

  



 

  

 


