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TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS OITO
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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A ascendência do mais nobre dos Titãs lhe dava a
maestria sobre as Forças Telúricas; Já a filiação da Rainha
da Luz lhe concedia a domínio sobre as Forças Cósmicas.
O ginete mágico criado por Raphael, sobre o qual
aprendera, de PROMETEU, a ser um Cavaleiro do Sol,
podia praticamente tudo. E, ainda, essa confluência de
Forças que se conjugava no seu Caminho: Metatron,
Raphael, Ratziel e Tzafkiel, formavam a Cruz do Poder,
diversa da Cruz dos Iniciados de MALKUTH.

LEGENDAS:

Kéter-binah = O MAGO
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Kéter-cochmah = A PAPISA

Kéter-tipharet = A IMPERATRIZ
Binah-cochmah = O IMPERADOR.

A sobreposição Cochmah/Binah, Caminho que lhe
fora confiado, lhe dava suas quatro armas : Y-H-W-H, o
poder da Criação, a obediência do Grande Agente
Mágico. QUERER-OUSAR-PODER-FAZER. Que lhe faltava,
ainda? Polir as suas armas. Por enquanto elas lhe
obedeciam no Regime de Água, teria de adquirir o poder
de realização no Regime de Fogo. Em contrapartida,
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jamais poderia permitir a um Dragão ou a um Titã subir
ao Triângulo Superior Kéter-Cochmah-Binah: Metatron
não lhe perdoaria a falta. Mas isto era remotamente
possível, ou ele não seria O IMPERADOR.

O IMPERADOR
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De que adiantava a um mortal ter OITENTA E SEIS
bilhões de neurônios cerebrais, se conseguia por em ação
apenas cinco por cento deles, apenas? No mínimo dez
por cento, eram necessários para ACESSAR a Fonte
Cósmica da Informação! Oito por cento apenas o
colocava acima da média, não era muita coisa.
Cada decisão era um desafio; cada vez que
enfrentava uma questão difícil, ativava MAIS UM
NEURÔNIO. Porém, em algum lugar do cérebro, teria que
conjugar sinapses no total de, pelo menos, dez por cento
de oitenta e seis bilhões.

Toda a Equipe Administrativa que ficava no Triângulo
Superior tinha MAIS de dez por cento do total de
neurônios ativados. Cada façanha incomum faria o Iod
fertilizador inseminar o Feminino gerador, acendendo
um ou mais neurônios, aumentando seu poder psíquico.
Era matematicamente exato! A ativação dos neurônios,
no entanto, exigia um grande esforço conjugado de
pensamento, imaginação e emoção. Os três como se
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fossem Um. O TETRAGRAMA DIVINO era UM dos
quatérnios mágicos que O MAGO havia descoberto, mas
todos os Mestres afirmavam que era o processo mais
compreensível.
Que ousada tarefa interligaria, ativaria e formaria a
rede de 860 milhões de neurônios no seu cérebro?
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-“Desafiar RAAB para um combate corpo-a-corpo nos
domínios dela” , pensou. E pensar, para ele, era agir.

Logo, logo se embrenhava pelos pântanos traiçoeiros
da Rainha do Mal. Sentiu que estava sendo observado,
pois ultrapassara os marcos do Reino das Trevas .
Desembainhou a Espada Caliburn e avançou cauteloso.

ESTAVA NOS DOMÍNIOS TENEBROSOS DE RAAB.
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-“RAAB, o filho de PROMETEU te desafia para um
combate singular nos teus domínios”! Onde está a tua
jactância? Te escondes de mim?”

O IMPERADOR DESAFIA RAAB
-“Eu sou o teu IMPERADOR, e venho estabelecer minha
supremacia no teu Reino”, gritou a plenos pulmões.“Quem vencer, recebe, em sinal de submissão, a COROA
do vencido. Aceitas?
A Rainha do Mar veio pessoalmente responder ao
desafio.
- “Ora, fedelho, não quiseste passar pelo meu Reino às
escondidas como tua Mãe... Tomara que tuas palavras
sejam iguais a tuas ações, pois meus dragões adoram
carne humana... e carne de nobre, especialmente. Vem,
aproxima-te. Não te farão mal. Aceito o teu desafio, é
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uma oportunidade dessas que eu esperava para retornar
ao Triângulo Administrativo. Vem...”

RAAB
A SEDUTORA RAAB TENTA SUBJUGAR O IMPERADOR
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Porém,
traiçoeiramente,
RAAB mandou seus
dragões prenderem o
IMPERADOR. Ele foi
atacado de ambos os
lados.

UMA VOZ ROUCA E DESTOANTE SURPREENDEU A TODOS:
-“Olá, garoto, posso dar uma ajudinha?”
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-“Dart Vader... Claro! Seja bem vindo. Tem dragão aqui
pra todo mundo...

O IMPERADOR
Ao ver o IMPERADOR montado no invencível corcel, RAAB
tomou sua verdadeira forma:
-“A mim, todos vocês, meus comandados”!

Ao ouvir o grito de guerra de RAAB, o IMPERADOR
lançou-se com seu ginete a uma velocidade que os olhos
não podiam ver. A sua Espada cortava, decepava, feria e
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matava os servos de RAAB... Enquanto isso Dart Vader
não permitia que nenhum deles batesse em retirada,
vigiando a retaguarda. Em instantes, o exército de RAAB
foi reduzido drasticamente.

A VELOCIDADE QUE O CORCEL ATINGIA, QUANDO EM
COMBATE, ERA TAL QUE O OLHO HUMANO NÃO PODIA
ACOMPANHAR.
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DART VADER PROTEGIA A RATAGUARDA PARA EVITAR
QUE ALGUM DOS COMANDADOS DE RAAB FUGISSE.
O registro dessa façanha do IMPERADOR foi-me
passado em uma antiga cidade da Caldéia: ERECH. Passo
a você, leitor, o relato tal como me foi dado por escrito.
“Tiamat (Raab), enraivecida, cria uma tropa de
monstros assustadores:
Ela criou uma serpente com chifres, um dragão
mushussu e um herói lamu,
Um demônio ugalu, um cão furioso e um homemescorpião,
Demônios umu agressivos, um homem-peixe e um
homem-louro.
O principal entre os seus monstros é Quingu, a
quem ela confere a liderança de seu exército. A
deusa o coloca em um trono e lhe entrega a Tábua
dos Destinos.
Em assembléia, os deuses (Anjos) estão discutindo
como poderão derrotar Tiamat (Raab) e sua legião
de monstros. Esse é o momento da entrada de
Marduk (O Imperador), o qual promete vencer a
deusa, desde que lhe seja conferido assumir como
deus (Anjo) supremo. Os deuses (Anjos) da
assembleia acataram a condição de Marduk (O
Imperador) e prepararam-no para a guerra. Marduk
(O Imperador) parte à procura de Tiamat (Raab)
mas, ao encontrá-la, seus seguidores hesitam e ele
não consegue decidir o que fazer. Tiamat (Raab) ri
com desprezo e a coragem de Marduk (O
Imperador) retorna. Desafia, então, Tiamat para um
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combate entre os dois. Aqui acontece a grande cena
da batalha para a qual se voltavam todos os fatos:
Face a face eles vieram, Tiamat e Marduk, com a
prudência dos deuses.
Entraram em combate, se aproximando para a
batalha.
O Senhor (O Imperaddor) lançou a sua rede e
conseguiu prendê-la,
Para a sua face despachou o espírito Imhulu
(Omulu) para que ela não conseguisse fechar seus
lábios.
Os espíritos ferozes distenderam sua barriga;
Suas entranhas estavam revoltas e ela acabou
abrindo por inteiro sua boca.
Marduk (O Imperador) atirou uma flecha que
perfurou a barriga de Tiamat (Raab),
Dividiu-a ao meio e também fendeu seu coração,
derrotando-a e extinguindo sua vida.
Atirou o corpo de Tiamat por terra e postou-se sobre
seu corpo.”
Fonte: http:www.galeon.com

Estava findo o combate. O Imperador pegou a
coroa de Raab (Tiamat), e bradou que de ora em
diante nenhum Dragão ou Titã poderia fazer algo
sem a sua permissão. Fechou os Portais de DAAT
com ferrolhos que somente Raphael tinha permissão
para abrir. Manteve o seu Caminho (BinahCochmah) acima do Reino dos Titãs ou Dragões, e
foi para lá exercer o seu dever. Tinha usado com
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soberba precisão o Poder do Tetragramaton:
QUERER-OUSAR-PODER-FAZER.
Restava-lhe certificar-se que esse feito
aumentara a quantidade de sinapses neurais,
dando-lhe mais facilidade de acessar A Fonte
Cósmica da Informação.

A FONTE CÓSMICA DA INFORMAÇÃO
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AL - CHEMIA
“Vamos tentar o acesso”, pensou O IMPERADOR.

A MESA DO MAGO
O dado mais simples era a mesa do mago. Ali
estavam os “quatro brinquedos da criança”: Espadas,
ouros, copas e paus. Convertidos do Tarot para os
filósofos jônios: Terra, água, fogo e ar. Novamente
convertidos para o quatérnio mesopotâmio: Leão, águia,
boi e homem / anjo. Na visão dos Alquimistas, o
mercúrio, o enxofre, o azoto e o sal. Segundo a opinião
dos sábios hebreus, vinha agora a fórmula do
Tetragramaton, a que estava mais perto do Grande
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Segredo: Y-H-W-H. Todos os quatérnios funcionavam
quer pegando-se cada item separado, quer pegando-se os
itens combinados. Qual seria a forma mais acertada para
se começar: com os itens combinados ou separados?

O KARIBU ASSÍRIO

OS QUATRO ANIMAIS
Do seu modo de ver, todos os quatérnios – menos
um – O TETRAGRAMA, não apresentavam diferença
apreciável de análise, quer considerados juntos, quer
separados. Mas, utilizando o TETRAGRAMA, a coisa ficava
diferente: os sábios hebreus SEPARAVAM sempre o YOD
fecundante do ternário gerador HWH. O masculino do
feminino. Qual o elemento - indiscutivelmente e
independente de Escola - MASCULINO? O que move, e
não o que é movido: A VONTADE. Por coincidência, esse é
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o elemento que, na alquimia é chamado “Mercúrio
filosófico”, e nos três ciclos do Tarot apresenta-se
modificado em DESEJO e PAIXÃO. Então, a VONTADE que é o Mercúrio dos filósofos - é o primeiro item. A
Sensibilidade (também chamada Imaginação), a
Inteligência e a Memória – considerando aqui a
terminologia do Tarot – são os elementos femininos
HWH. Na alquimia, éter (ou azoto), enxofre e sal.
Então, no Alambique do nosso AlquimistaIMPERADOR, a VONTADE é o começo da Grande Obra. O
Motor Não-Movido, o Masculino, o item que se
transforma, pelas Operações seguidas, em DESEJO e
depois em PAIXÃO.
PLATÃO dizia que os deuses partiram o
Hermafrodita Universal, o ADÃO CADMO, em dois para
que o Segredo dos Deuses ficasse protegido. Cada
metade procuraria a outra metade, e assim perderia a
vida inteira sem conseguir se unir. De fato, é a VONTADE
que encontra na INTELIGÊNCIA, na IMAGINAÇÃO e na
MEMÓRIA os obstáculos para sua REALIZAÇÃO. O
DESEJO diminui esse obstáculo, e a PAIXÃO praticamente
o pulveriza. A fórmula alquímica seria, então: VONTADE –
INTELIGÊNCIA, MEMÓRIA,IMAGINAÇÃO ou
SENSIBILIDADE. Assim estaria reunificado o Grande
Andrógino, o CADMO. Este seria o segredo dos
alquimistas, segredo protegido pelo Karibu Assírio.
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SEGREDO GUARDADO NO ÚNICO LIVRO ESCRITO POR
DEUS : A FONTE CÓSMICA DA INFORMAÇÃO.

“ESSE É O SEGREDO PROTEGIDO HÁ MILÊNIOS PELO
KARIBU ASSÍRIO”.
NO PRÓXIMO CAPÍTULO NOSSO
IMPERADOR/ALQUIMISTA VAI INICIAR A OPERAÇÃO
ALQUÍMICA QUE, SEGUNDO SE DIZ, TRANSFORMA
CHUMBO EM OURO. NÃO PERCA !!!
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AL - CHEMIA

-“Agora posso começar as Operações da Alquimia”,
pensou o IMPERADOR.
-“Qual o motor de minhas ações? A minha VONTADE.
Para o que a minha VONTADE me atrai? Para coisas e
pessoas fora de mim. E DENTRO DE MIM, o que é que
atrai a minha vontade?

Minha vontade é atraída para fora
de mim. O Mestre Excelso disse que o Reino (MALKUTH)
está DENTRO DE MIM... Minha VONTADE e minha
ATENÇÃO são atraídas por lembranças, imagens
operações da inteligência... dentro de mim. Ou seja, pela
minha Imaginação, minha memória e minha Inteligência.
Mas não pela Inteligência, imaginação ou memória, em
si, e sim, O QUE ELAS CONTÊM. O objetivo de minha
Inteligência é O MELHOR PARA MIM. Entre A ou B,
prefiro o que me for mais conveniente. A Imaginação
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retira os dados da Memória para me encantar, enfeitiçar
com as coisas triviais, tornando o mundo mais mágico e
interessante. Não raro, a imaginação e a memória me
afastam do MELHOR PARA MIM, pelo efeito MAYA, isto
é, pela ILUSÃO que podem criar, tornando certas coisas,
aparentemente BOAS para mim. SOMENTE A
INTELIGÊNCIA AGUÇADA, TREINADA PELA LÓGICA E
USANDO O MÉTODO CORRETO, PODE ME DIZER O QUE É
MELHOR PARA MIM. LOGO, o caminho para MALKUTH
ESTÁ NA INTELIGENCIA TREINADA E CORRETAMENTE
USADA, SEM OS EFEITOS DE MAYA. Logo, a primeira
operação é afastar MAYA da minha Inteligência.”

A MINHA
INTELIGÊNCIA É AFASTADA DA VERDADE
PRINCIPALMENTE PELA IMAGINAÇÃO (MAYA) OU
FANTASIA.
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-“A minha primeira Operação como Alquimista será NÃO
deixar que a Imaginação ou Fantasia desvie a Inteligência
do Caminho da Verdade. E a Verdade se mostra pela
Evidência.... ...... Acho que dei alguns passos.”
-“Um MASCULINO, O REI (O YOD); Um FEMININO, A
RAINHA (HWH).
Este tem sido sempre o simbolismo utilizado para
representar o YOD e HWH.”

O REI E A RAINHA
ALQUÍMICOS: Y – HWH.
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O ALQUIMISTA
O IMPERADOR não podia checar suas teorias com
nenhum alquimista, já que não conhecia algum, mas
podia pôr à prova suas conclusões.
-“O que me fez vencer RAAB/TIAMAT? Minha Vontade
determinada a isto. O que pôs em risco minha vitória? O
medo : um sentimento, uma emoção enfraqueceu minha
determinação. O que fortaleceu minha Vontade e me fez
retornar ao combate? Minha Inteligência, o
planejamento que eu havia feito com os deuses, os quais
deram-me suas armas para levar a efeito o plano. Tive,
num relance, a certeza de que com tais armas eu
venceria.
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MARDUK ESTICA BEM O ARCO E
LANÇA A FLECHA CERTEIRA NAS ENTRANHAS DE
RAAB/TIAMAT
-“ Isto significa que emoção, sentimento, afeições, gostos,
enfim, podem enfraquecer a Inteligência, e, como
CONSEQUÊNCIA, a Vontade. Mas eu deduziria daí que
amar é perigoso para o Alquimista? Vamos fazer uma lista
de alguns que acessaram a Fonte Cósmica da Informação,
separando-os em “casados” e em “solteiros”. Tomemos
como ponto de partida o ano mil antes de Cristo, por
questões de verdade histórica:
Os Reis Davi e Salomão: CASADOS. (aprox. ano 1.000)
O Rei Nabucodonosor: CASADO. (aprox. ano 600)
Os Reis persas Ciro e Dario: CASADOS. ( ano 500)
Sócrates: CASADO.

(ano 500)

Platão: SOLTEIRO.

(ano 400)

Aristóteles: SOLTEIRO.

(ano 300)
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Alexandre da Macedônia: CASADO. ( ano 300)
Júlio César: CASADO.

(ano 050)

AUGUSTO CÉSAR: CASADO.

(ano 024)

Jesus de Nazaré: SOLTEIRO.

(ano zero)

Apolônio de Tiana: SOLTEIRO.

(ano 100)

Constantino, Imperador: CASADO.

(ano 300d.C)

Imperador Carlos Magno: CASADO.

(ano 800d.C)

.......................................................................................
Isaac Newton: ASSEXUADO.

(1.700d.C)

Ludwig van Bethoven: SOLTEIRO

(1.750d.C)

Wolfgang Amadeus Mozart: CASADO

(1.750d.C)

Grigori Rasputin: CASADO

(1.870d.C)

Albert Einstein: CASADO.

(1.950d.C)

Stephen Hawking: CASADO(2vezes)

(2.000d.C)

-“Cremos poder concluir que o amor por outro ser
humano não impede nem ajuda os que acessam a Fonte.
Diga-se de passagem, já estou Sabendo que o Alquimista
vai trabalhar para transformar, sob rigoroso controle, a
VONTADE EM AMOR; AMOR em DESEJO e o DESEJO em
PAIXÃO. Então, fica assentado que o sentimento por
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outrem não interfere significativamente nem pró, nem
contra a operação alquímica. Isto é, na suposição de
estar sob o controle da VONTADE E DA INTELIGÊNCIA.
Logo, os corpos materiais NÃO interferem no sucesso da
Alquimia. A representação do Matrimônio Místico (ou
Alquímico) pode ser puramente metafórico.”

A EXPRESSÃO “MATRIMÔNIO MÍSTICO OU ALQUÍMICO”
PODE SER UM FATO OU UMA SIMPLES METÁFORA.
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NÚPCIAS MÍSTICAS DE SANTA TERESA D’AVILA(ACIMA)

REPRESENTAÇÃO DO ADÃO KADMON
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AL – CHEMIA
Deixaremos o relato a cargo do
IMPERADOR/ALQUIMISTA para não corrermos o risco de
deixar de lado algum importante detalhe.

“Estou fazendo hoje a minha primeira tentativa de
acessar a Mente Cósmica, A Fonte da Informação, o
Pensamento Pensante. Providenciei para que a
experiência fosse feita sob as mais rigorosas e exatas
condições de um experimento científico...
Deitei-me e entrei em alfa, fato percebido quando
parei de deglutir. Fui, então, silenciando a mente,
primeiro o torvelinho natural, os sentimentos, emoções,
enfim, até suprimir o MEU pensamento.
Então havia só minha mente vazia, sem qualquer
desejo ou movimento. Minha VONTADE sustentava
aquele vazio. Repentinamente, entrou em cena um
imenso retângulo ou cubo transparente que eu nem sabia
o que era, nem o que fazia ali. Não era uma imagem
sugerida pelo MEU pensamento. Eu estava consciente,
lúcido, não acordado, porém totalmente lúcido. Daí
surgiram mais blocos iguais ao primeiro, de igual formato
e dimensão. Semelhavam imensas caixas transparentes,
vazias. Percebi que os blocos eram um Universo Infinito.
Eu quis ENTRAR NO 1º BLOCO. Me percebi mínimo,
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dentro de grandes caixas de arquivos, cheias de letras de
todos os alfabetos possíveis. Com aquelas letras seria
possível reescrever todos os livros do mundo e mais
alguns. Mas eu não desejei nada, nada quis; apenas
observava em silêncio. Os grandes blocos se sucediam
interminavelmente na direção de um provável horizonte
não visível. Todos apinhados de letras. Tive a certeza de
que aquelas letras formariam palavras e frases, orações,
períodos e discursos, se eu manifestasse esse desejo.
Deixei isso para minha segunda tentativa. A análise feita
por mim daquela situação me dava a sensação de ser um
elemento mínimo dentro daquele grandioso Universo de
Conhecimento disponível. E com esse pensamento,
voltei.”
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OS IMENSOS BLOCOS ERAM UM UNIVERSO.
ALINHAVAM-SE NA DIREÇÃO DE UM SUPOSTO
HORIZONTE. TODOS ESTAVAM CHEIOS DE LETRAS DE
TODOS OS ALFABETOS POSSÍVEIS. EU QUIS ENTRAR NO
PRIMEIRO.

