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TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS SEIS
Prof. MARLANFE

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

2

E a PAPISA ficou jogando mentalmente esse novo
jogo que aprendera com a Filosofia Analítica!
“Todo homem é mentiroso, disse Empédocles de
Agrigento. Empédocles é homem, logo, é mentiroso.
Então NÃO faz sentido acreditar em Empédocles”.
“Toda Regra tem exceção. Este enunciado é uma Regra,
logo, tem exceção. A exceção deste enunciado será uma
Regra QUE NÃO TENHA EXCEÇÃO. Então esse enunciado é
uma refinada besteira”.
E saiu por aí, satisfeita – A PAPISA – com a sua nova
brincadeira lógica. Encontrou Ratziel. – “Ouça Ratziel,
Santo Anselmo foi um teólogo cristão renomado. Definiu
Deus como sendo o pensamento que reúne as maiores
perfeições que podemos imaginar. Deduzia daí, que um
Cético, para negar a existência de Deus, teria que
imaginar algo que fosse ainda maior do que a reunião de
todas as perfeições que podemos imaginar. Mas para isto
o Cético teria que aceitar a definição de Deus do Santo,
o que NÃO É absolutamente legítimo consoante as regras
do pensamento filosófico; então, Santo Anselmo queria
obrigar o cético a acreditar em sua definição de Deus,
para poder depois desacreditá-la. Que tremenda tolice
este raciocínio demonstra, não é?”
- “Sim, é.” Respondeu Ratziel com um sorriso de
satisfação. “Vejo que tem feito progressos no estudo da
Verdade, da Lógica, do Método e da Evidência...”.
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- “Fiz, sim. Descartes tomou como evidente o que era
simplesmente plausível, e ...
- “Sei, sei” disse o Anjo, “mas prepare-se para uma
merecida viagem”.
Nem mesmo Ratziel dissera a última sílaba da
palavra “viagem”, e a nossa PAPISA viu-se em um
maravilhoso campo florido, com uma profusão
multiforme de flores que jamais pensara haver! Tantas
eram as flores, e a Natureza fora tão pródiga naquele
sítio, que poder-se-ia deitar no amplo tapete de variadas
pétalas sem tocar no chão. Percebeu que seu vestido, um
lindo vestido de noiva, era decorado com muitas
daquelas flores... e um par de asas, tinha ganho um par
de asas! Que maravilha, agora poderia voar junto com
Ratziel e os outros Anjos das Sefiras.
Seu olhar ampliou o campo da visão, para a frente, e...
deparou-se com Raphael que sem fazer perguntas,
indicou um belíssimo trono quase escondido entre
grinaldas, bouquets e ramalhetes naquele jardim.
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A IMPERATRIZ

- “Vem, minha IMPERATRIZ, teu trono te espera”.
Agora, caracterizada de IMPERATRIZ, a personagem
que acompanhamos nessa fantástica viagem pousou a
mão direita sobre o longo vestido de noiva, para não
tropeçar nele, e dirigiu-se ao seu trono. Sentada, podia
ver seus sapatinhos de cristal, iguais aos da Cinderela,
cintilantes aos raios do sol daquele mundo. Estava
maravilhada! Então, Raphael falou-lhe:
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RAPHAEL
- “Minha doce Rainha, este é o teu Reino, até que
chegues a Malkuth. É o Reino dos Mestres, onde tudo
canta madrigais à Vida, à Luz e ao Amor. E serão estes
teus aprendizados com os Mestres de TIPHARET.
Nenhuma dessas palavras pode ser definida, mas apenas
VIVIDA, devido à perfeição dos seus conceitos. A
inteligência humana não pode definir nem compreender
o exemplo de AMOR que o Mestre Jesus nos deu. Restalhes aceitar e imitar”.
Este foi o discurso de Raphael, o Anjo de Tipharet
sobre o aprendizado da IMPERATRIZ. Então ela se pôs a
caminho, para Tipharet, a Sefira dos Mestres. Deu-se
conta de que teria de passar por DAAT, O REINO DOS
TITÃS OU DRAGÕES. Como RAAB a receberia? Seria
hostil? Tentaria impedi-la de passar? Com estes e outros
pensamentos, ela dirigiu-se para seu objetivo : TIPHARET.
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Uma voz autoritária tirou-a dos seus pensamentos:
RAAB, O DRAGÃO DO MAR, A RAINHA DOS TITÃS, com
seu bichinho de estimação enrolado no corpo,
interpelava a Senhora da Luz, da Vida e do Amor.

RAAB, A RAINHA DO MAR,
SENHORA DOS TITÃS E DOS DRAGÕES.
A IMPERATRIZ se fez pura luz e cegou RAAB. O
combate entre as duas Deusas, a da Luz e a das Trevas, foi
breve. RAAB NÃO TINHA ASAS, não voava, estava presa
ao Mar no qual reinava. Seu aspecto forte, poderoso era
pura jactância. Zeus havia derrotado os Titãs com Armas
da Luz – os seus Raios; A IMPERATRIZ transformou-se na
única substância que RAAB não via : A LUZ.
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A IMPERATRIZ EM LUZ
Logo estava fora do Reino dos Titãs, no Portal de
Tipharet. Então, olhando para trás, viu alguém que a
seguia: um Titã entristecido com a sua condição de servo
de RAAB. Não participara da Revolta contra Zeus, porém,
inconformado com a condição dos homens, foi ao Olimpo
para roubar o fogo e dá-lo de presente à humanidade; e
agora não tinha opção, ou o Tártaro, ou o Reino de RAAB.

Implorou à IMPERATRIZ que o
tirasse daquela vida infeliz, sempre nas trevas, vigiado
pelos lacaios de RAAB. Ela perguntou-lhe docemente:
- “Como te chamas”?
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- “PROMETEU”, foi a resposta submissa do jovem TITÃ.

A IMPERATRIZ
pensou: -“Os Mestres de Tipharet podem esperar um
pouquinho...” E a IMPERATRIZ amou PROMETEU. E ele
passou a ser um dedicado servo da Luz, decidido a
aprender com ASSHUR como fazer para servir ao Deus da
Luz, da Vida e do Amor.

A IMPERATRIZ CORRE
PARA OS ABRAÇOS DE PROMETEU, O TITÃ QUE RECEBEU
O SEU AMOR.
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Foi só então, que a nossa RAINHA percebeu que
havia exercido o poder da LUZ e do AMOR. Agora podia
continuar para TIPHARET, sabedora de que trazia, no seu
útero fecundado pelo jovem TITÃ, uma nova VIDA.

Vivera as TRÊS PALAVRAS QUE LHE DISSERA RAPHAEL:
LUZ, VIDA E AMOR.

Porém estava muito consciente de que não teria poder
para guiar os passos do fruto do seu AMOR, O
IMPERADOR. A ele, e somente a ele, caberia o futuro.

Porém o que a IMPERATRIZ não sabia era que, como nas
Sefiras anteriores, havia uma quarta palavra...

10

TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS SETE
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 aurora já despontava quando a IMPERATRIZ
conseguiu desvencilhar-se dos braços do seu amado Titã.
Precisava chegar a TIPHARET antes do começo da reunião
de todos os Mestres, pois a Palavra Sagrada era a
primeira coisa que o Mestre dos Mestres pronunciava na
abertura da Reunião. Olhou para trás, para PROMETEU;
riu da sua languidez após uma noite inteira de amor com
ela, e voou para TIPHARET.
Diante do Portal, juntou as mãos em prece, como lhe
havia dito Raphael.
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DIANTE DO PORTAL DE TIPHARET, JUNTOU AS MÃOS EM
POSIÇÃO DE PRECE COMO LHE HAVIA DITO RAPHAEL.
-“Caso a Reunião já tenha começado, nada acontecerá;
caso o Mestre dos Mestres ainda não tenha pronunciado
a Palavra Sagrada, A LUZ FAR-SE-Á e aparecerás
imediatamente entre Eles.”
Empregou todo seu poder de concentração, unido ao
desejo imensurável de estar entre os Mestres; então
aconteceu: FEZ-SE A LUZ!

E a nossa Rainha da Luz apareceu com um manto branco,
entre os Mestres, todos atentos para a Palavra Sagrada
que logo seria pronunciada pelo Santo Mestre. Ele se
caminhou na sua direção e disse:

13

-“Senhora da Luz, lembra qual sentimento te invadiu ao
ser interpelada pelo jovem Titã. Lembra de que, quando
olhaste para ele, teu coração ditou a atitude que te fez
perguntar seu nome?
-“Lembro, Santo Mestre!”
-“Dizei, então, a todos os Mestres aqui reunidos qual foi a
Palavra”.
-“Santo Mestre, perguntei o nome do meu amado Titã
movida pela DOÇURA.”
-“Eis, Rainha da Luz, o apanágio do verdadeiro Mestre:
DOÇURA. Entre Mestre e Discípulo; entre os Mestres;
entre os discípulos; conhecemos a alma do Mestre no
fato que, ele sempre trata todas as pessoas com
DOÇURA. Esta é a Quarta Palavra. Já a tinhas aprendido
antes de chegares a nós. Agora retorna para teus campos,
teus bosques, teus córregos e cascatas; volta para teu
amado Titã até que MALKUTH se apresente a ti.
-“Com a minha Bênção”. Disse o Santo Mestre olhando
para o ventre da IMPERATRIZ.
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Em um piscar de olhos nossa rainha estava no seu
bosque, diante de Raphael e de Prometeu. O Arcanjo
traçou com o dedo indicador da mão direita um grande
círculo, ficando do lado de dentro. O Círculo no qual
Raphael estava encheu-se de uma estranha Luz; a Luz se
tornou uma branquíssima nuvem; ao se dissipar a branca
nuvem, deixando ver a alvíssima veste do Arcanjo, este
segurava um maravilhoso ginete, todo ajaezado, com sela
de inigualável material: tudo que existia de metal nos
arreios do animal era de pura e alva prata. Então, e só
então, Raphael saiu do Círculo, entregou o belíssimo
cavalo a Prometeu e lhe disse:
-“Entrega-o a teu filho, quando ele estiver na idade de um
pagem. Ensina-lhe a arte da Montaria e o Código dos
Cavaleiros do Sol. Ele protegerá o Caminho de Binah a
Cochmah, ali deverá encontrar as armas com as quais
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lutará pelo Reino da Luz. Seus poderes constituirão a
base do Triângulo Superior : Kéter – Binah – Cochmah. O
raio central descendente do Ângulo de Kéter será para
sempre sua ligação com TIPHARET, o Reino dos Mestres.
A ele caberá jamais deixar os habitantes de DAAT
subirem para o Triângulo Superior, como subiram o
Olimpo. Foi um lamentável cochilo de Marte; não pode
ser repetido. SAÚDE E VIDA LONGA AO NOSSO
IMPERADOR.”
E Raphael se foi para diante do Trono onde, com os
Quatro Animais Sagrados , assiste ao Cordeiro.

