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TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS UM
Prof. MARLANFE.

SEJAM BEMVINDOS AO CAMINHO DOS REIS (TAR-ROT),
AO PORTAL DAS INICIAÇÕES. DESEJAMOS QUE ESTA
SENDA TE TRANSFORME EM UM KARIBU.

2

O Tarot é um “mecanismo” inconsciente que orienta
nossa vida. Mas, para ter os frutos benéficos dessa
Árvore,

A ÁRVORE DA VIDA ASSÍRIA

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.
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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.
Mas o impulso de realizar todas as nossas vontades nos
tortura, como uma loucura, pelo resto da nossa vida.
Na verdade, o que pretendemos nesses capítulos
nomeados REVISÃO, é ensinar a última das iniciações com
o Tarot, o TAROT CABALÍSTICO, isto é, a viagem do
LOUCO pela ÁRVORE DA VIDA. Porém, em um primeiro
impulso demos o nome de REVISÃO, e achamos por bem
deixar essa legenda para essa Iniciação.
Não é a mesma coisa que a Iniciação no Tarot,
simplesmente.
Não tem nada a ver com a divinação.
É um Curso que supõe o Iniciando sentado em Kéter,
assistindo ao espetáculo mágico da sua própria
encarnação, pelos Caminhos da Árvore. É um SALTO, não
UMA QUEDA, pois durante todo o tempo os Anjos dos
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Caminhos nos alertam contra a Liberdade Sem Limites;
sonho infantil que nos persegue durante toda a vida.

Contudo, aquele que assim proceder, irá cair em um
grande abismo. A educação desenvolve nosso bomsenso para que possamos aceitar as limitações, as
frustrações, enfim, O NÃO que a vida nos dirá. Então, esse é
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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 bomsenso, da lógica, usará a liberdade com
responsabilidade.

ÁRVORE DA VIDA ASSÍRIA
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Esses são os chamados à iniciação.
Lista dos Reprovados:

Amy Winehouse

Elvis Presley

7

Raul Seixas
Marilyn Monroe

Los Angeles authorities concluded Monroe's death was a probable suicide.
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Elis Regina

CONTINUE FAZENDO SUA PRÓPRIA LISTA DE LOUCOS...
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TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS DOIS
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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Cabisbaixo, ainda ouvia, ressoando, as palavras de
Ratziel:
- “Afasta-te de nós! Não há nada mais contrário à
Sabedoria do que a Liberdade sem Limite”.
Os poderosos Anjos das Sefiras eram imbatíveis, e,
por isso, como outros antes dele, O Louco recuou.

O pobre Louco havia tentado entrar no Caminho da
Sabedoria, Reino de Cochmah. Voltara com um enorme
sentimento de rejeição. Foi nesse estado de frustração
que Metatron o encontrou:
- “Não era o teu caminho... mas a tentativa foi produtiva.
Agora sabes que és uma Pessoa com um destino a
cumprir. Foste retirado do “berçário das Almas”,
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adquiriste consciência do Eu. Aconselhar-te-ia a tentar
novamente – outro Caminho”.
Restavam duas opções depois de ter sido barrado no
Caminho de Kéter-Cochmah: Kéter-Tiferet, o Caminho
dos Mestres; e Kéter-Binah, o Caminho do Conhecimento.
É... talvez nem tudo estivesse perdido. Mas o Caminho
Kéter-Tiferet...ele não era um Mestre; estava longe disso!
E ainda teria de passar pelo Reino dos Titãs. Não que
tivesse medo. Medo era coisa que O Louco desconhecia.
Porém ouvira falar da revolta dos Titãs contra Zeus.

Sempre se achou a esconder uma não demonstrada
simpatia pelos Titãs! Livres, como ele, destemidos,
dispostos a desafiar o Senhor do Olimpo. LIVRES!
ILIMITADAMENTE LIVRES!
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Era essa destemida Liberdade, que afrontava até
mesmo o Guardião do Inferno, Cérbero, que O Louco
sentia em ressonância consigo. Os Imortais haviam
espalhado algumas histórias sobre o perigo da Liberdade
para desencorajar os que desejavam ser livres.
Mas os Titãs foram derrotados pelos Olímpicos... e o
nosso amigo Louco não queria acumular mais outra
frustração. Lembrava-se muito bem de Ratziel...

Restava, então, somente o Caminho Kéter-Binah.
Levantando-se, deu uns poucos passos e se aproximou do
Portal de Binah. Uma voz sonora e grave perguntou:
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- “Por que bates no Portal de Binah? Que queres entre
nós? Que buscas?”
- “Busco um bom Mestre que me queira instruir”.
Foi a resposta do nosso amigo a Tzaphkiel, o Anjo de
Binah.
- “És aceito. Entre”!

Nem bem havia posto os pés no Caminho, nosso
amigo sofreu uma incrível transmutação. Sobre a cabeça
apareceu-lhe um chapéu de abas largas, uma baqueta na
mão e um pantaclo na outra. Um campo etérico apareceu
sob seus pés. Uma Mesa com 4 objetos mágicos surgia
como um desafio. Ouviu, novamente, a voz de Tzaphkiel:
- “Planeja, ordena, organiza. Tudo com a mais estrita
disciplina, eis o segredo dos 4 objetos mágicos. Não és
mais O Louco, pois este é o Caminho do Mago. Memoriza
os 4 verbos, aplica-os; descobre a quantas outras
SHEMOT eles se referem. Paz e Progresso na Senda”.
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TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS TRÊS
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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E ele se pôs – O MAGO – a procurar OS QUATRO
VERBOS DAS ANTIGAS INICIAÇÕES: O Quatérnio Mágico.
O primeiro surgiu trazido pelo Anjo da Assíria,
Ashur.

Com um cortejo de
Grandes Sacerdotes em um culto à Árvore da Vida, Ashur

apresentou a O MAGO o KARIBU.

17

- “Entendes o que lês?” Perguntou o Anjo.
- “Infelizmente, não.” Respondeu O MAGO.
- “Ponha o Boi em pé e assimile sua postura. Abaixo da
cintura, a Força Sexual; no peito de Leão, o coração
destemido. A cabeça Humana trabalhará as duas forças: a
Sexual e a Coragem; quando as equilibrar, nascerão nas
duas espáduas um par de asas de Águia. Você se tornará
um KARIBU, um mago Servidor da Luz. Terás, então, a
responsabilidade de carregar Deus nos teus ombros
angélicos, consoante Davi escreveu nos Salmos.
E Ashur se foi como havia chegado, deixando O
MAGO estupidificado dentro do Labirinto da Iniciações.
Havia vários portais, todos com legendas. Chamou a
atenção do nosso herói uma que tinha escrito: “Visita
Interiora Terrae, retificando que invenies occultum
Lapidem”. Em sua mesa apareceram os 4 elementos:
TERRA, ÁGUA, FOGO E AR. Logo os elementos se
substituíram por outros: Espadas, Paus, Ouros e Copas. E
como um Kaleidoscópio mágico, 22 quatérnios se
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revezaram frente aos seus olhos indagadores. Depois, a

Mesa do Mago parou.
Os objetos fugiam dele, em uma corrida louca e sem
que ele soubesse porquê. Ainda tentou pegá-los, mas seu
esforço foi infrutífero, pois a força que animava cada
objeto era muito maior do que a sua. Desistiu.
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A mesa, subitamente foi-se compactando,
encolhendo; os objetos se tornavam cada vez mais finos
e alongados, como letras de um alfabeto desconhecido.
Repentinamente, transformou-se em um
maravilhoso livro com um cadeado que impedia quem

quisesse de abri-lo :
O LIVRO DE ASHUR
Apanhou o livro como se fosse o seu mais precioso
tesouro, e viu à sua frente, novamente Ratziel!

-“Como ousaste transpor o Portal de Cochmah? Que
queres entre nós? Que buscas?
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- “Busco um bom Mestre, que me queira instruir”,
respondeu timidamente, quase se encolhendo - devido à
experiência anterior - nosso personagem.
- “És aceito”, disse Ratziel de olhos fitos no LIVRO DE
ASHUR. “Agora sim, vieste munido do símbolo do
Conhecimento; agora vamos te ensinar Sabedoria.
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