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TAROT CABALÍSTICO –
TAROSOFIA ICTYS VINTE
Prof. MARLANFE

SEJAM BEMVINDOS AO CAMINHO DOS REIS (TAR-ROT),
AO PORTAL DAS INICIAÇÕES. DESEJAMOS QUE ESTA
SENDA TE TRANSFORME EM UM KARIBU.
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Tzadikiel falou:
-“Meu amor, passaste pela dura prova da indecisão.
Estiveste ,toda a tua vida, travado por medo de perder o
objeto não escolhido. Agora já sabes que a inteligência
faz a seleção, mas é o coração que determina a escolha.
Uniste a razão ao sentimento. Equilibraste a Grande
Balança : Geburah-Chesed. És vencedor. Continuarás no
Caminho como O Cavaleiro, pois tua Vitória será
completa ao atingires Netzah, onde te espera Haniel, o
Anjo que coroa os vencedores. Vai, apressa-te, meu
amado, para poderes voltar logo. A mim, resta continuar
minha missão de espalhar a Misericórdia, a Compaixão
neste planeta sofrido. Vai!

Tzadikiel apressouse a se desvencilhar do abraço do Enamorado, para não
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retardar sua chegada em Netzah, a Sephirah dos
vitoriosos, dos vencedores, onde reina Haniel.
O Enamorado, tornado agora O Cavaleiro, não perdia
tempo com a tomada de decisão, e se foi, na direção de
Netzah, ao encontro de Haniel. Este, tinha conhecimento
de que o Cavaleiro ainda teria de passar por outra dura
prova: enfrentar os Anjos que não deixavam passar
nenhum portador de boas notícias. Mas o nosso
personagem não sabia o que iria enfrentar, por isso, subiu
rapidamente na Carruagem dos Vitoriosos e os cavalos se
puseram em movimento...
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Lembrou do que estava escrito em Isaías: “Quão
belos são os pés dos portadores da Boa-Nova”. E seu
coração, cheio de afeto por Tzadikiel, ansiava por chegar
em Netzah para dar a boa notícia a Haniel.
Não sabia, ainda, que “Toda força ou movimento
gera uma força ou movimento de sentido contrário e da
mesma intensidade”, por isto não percebeu os seis Anjos
maus que se preparavam para barrar o seu Caminho,
chefiados por Samael.

Os seis anjos que protegem os portadores de más
notícias viram quando o portal de Chesed-Netzah se
abriu para uma Carruagem que trazia um Cavaleiro
decidido a tudo. Não era um Anjo, então a Vitória pendia
para os portadores de más notícias.
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O Cavaleiro da Boa Nova, na sua Carruagem, não
desconfiava do perigo que o esperava; seguia seu
Caminho, despreocupado, decidido a encontrar Haniel e
receber a Coroa de Louros dos vitoriosos: havia vencido a
Indecisão, aderira aos que se alinharam à Grande
Fraternidade Branca, presidida pelo Supremo
Hierophante. Súbito, ouviu o ruflar de muitas asas acima
de sua carruagem – o perigo chegara! Foi quando uma
voz doce e meiga, que não esqueceria nunca mais,
magicamente sussurrou no seu ouvido:
-“Meu valente Cavaleiro, haverás de enfrentar os Anjos
das más notícias; eles sabem que levas uma boa notícia
para Haniel, e, neste exato momento estão cercando teu
Carro para obstruir teu Caminho. Mas não temas, a ajuda
não está longe: vou enviar-te os seis protetores dos que
trazem boas novas, comandados por Ofiel. Contudo,
prepara-te para a batalha!
Samael foi o primeiro a postar-se frente à
Carruagem. O capacete de sua armadura dava ao seu
rosto a aparência de uma ave.
Mas Ofiel, antecipando-se, bradou: -“Pára, Samael.
Não acrescentes ao teus débitos com a Legião, mais este!
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Quando deixaste semi-morto o jovem Melchisedek e
roubaste seu cetro, selaste teu destino, te colocaste entre
os Malditos. Agora volta para DAAT, tua cova, onde reina
Raab.
O Anjo-chefe desertor da Legião de Netzah, Samael,
conhecia o poder da Espada e do Escudo de Ofiel. Porém,
diante de seus comandados, ousou manter-se como um
obstáculo à Carruagem. O Cavaleiro da Vitória incitou seu
par de ginetes, na intenção de atropelar Samael. Os
cavalos empinaram, contidos pelo poder do Anjo mau,
sem poderem sair do lugar.
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Samael sorriu, antecipando o poder
do golpe de sua Espada Angélica; Antes que Ofiel
reagisse à ação de Samael, Haniel apareceu:
-“Quem perturba a paz nos meus domínios”? Bradou com
voz autoritária e grave.
-“Este Cavaleiro mortal; ele ousa desafiar os Anjos
imortais”.
-“Espera, Haniel! Não é bem assim como Samael diz; o
Cavaleiro recebeu permissão para te solicitar a coroa de
louros dos vitoriosos, mas esses desertores de nossas
fileiras não o querem deixar passar.
-“Se há uma coisa que me irrita é a mentira, Samael...”
disse Haniel erguendo os braços. Vou enviar-te
juntamente com a tua corja para DAAT imediatamente”;
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E assim foi: quando Haniel
baixou os braços, os Anjos maus desapareceram
imediatamente, caindo em DAAT. Então o Anjo da Vitória
disse ao Cavaleiro:
-“Ainda bem que Ofiel e seus comandados estavam por
perto, rapaz; foi uma feliz coincidência”.
O Cavaleiro disfarçou um sorriso que, com certeza,
estava sendo compartilhado por uma Anja muito esperta
e ativa, a qual guardava o Caminho de Chesed.
-“Vamos para Netzah comigo todos vocês. Haverá
celebração e uma grande festa em homenagem ao nosso
Mensageiro da Boa Nova, o qual receberá, das mãos da
Sibila, a Coroa de Louros dos Vitoriosos”.
E com um outro gesto dos braços, Haniel
transportou todo o grupo para o seu Palácio, em Netzah.
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Nosso Cavaleiro recebeu as homenagens por ter
vencido a Indecisão e se tornado um Mensageiro da Boa
Nova. Agora estava a serviço de Asshur e da Ordem dos
Karibus, ansioso para que a festa em Netzah fosse
curtinha, a fim de ele poder voltar para o abraço de sua
Anja. Ela o esperava em Chesed, tão ansiosa quanto ele
para comemorarem a Vitória da Boa Nova:
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1-“Eis que vos anuncio uma grande alegria, que é para
todo o Povo: um Menino nasceu; um Filho nos foi dado.
2- E Seu Nome será: Admirável Conselheiro, Pai Eterno,
Príncipe da Paz”.
E os Anjos Arautos tocaram as Trombetas e diziam:
3-“Glória a Deus nas Alturas, e paz na Terra aos homens
por Ele amados”.
E os quatro ANIMAIS SAGRADOS respondiam:
4-“AMÉM”.
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ELE É O ALFA E O ÔMEGA, O SUMO SACERDOTE DOS
KARIBUS, O EMMANUEL. ELE É TAMBÉM O AMÉM.
AO SEU NOME, TODO JOELHO SE DOBRARÁ E TODA
LÍNGUA PROCLAMARÁ QUE “JESUS É ADONAI, PARA A
GLÓRIA DO PAI”.

