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A leitura tem como base a mandala astrológica, que contém doze casas, cada 
uma delas regendo uma área da vida. A carta localizada no centro da mandala, 
indica a energia predominante neste momento em você. 
 
 
 
CARTA DO CENTRO – A RODA DA FORTUNA 
A Roda da Fortuna indica que você está sendo dominada por uma energia que 
simboliza um desejo de mudança, a vontade de dar uma virada na vida. Sua 
principal aprendizagem neste momento, é manter o seu equilíbrio e confiar em 
sua capacidade de fazer as mudanças acontecerem.   
 
 
CASA UM – COMO AFIRMAR A INDIVIDUALIDADE FRENTE AO MUNDO  
O LOUCO + TRÊS DE COPAS 
O Louco representa um impulso interior por  mudança, por uma transformação 
na vida. Embora o medo e a insegurança possam estar presentes, seguir este 
impulso é muito importante, pois ele leva à evolução, ao crescimento. 
O Três de Copas é a carta da comemoração, representa a experiência da 
realização emocional e a complementação da fase inicial da atração. Sugere o 
início de um romance, uma situação promissora de realização emocional.  
 
 
 
CASA DOIS - SEGURANÇA MATERIAL (O GANHO DE DINHEIRO E O 
SENTIDO DE AUTOCONFIANÇA NO PRÓPRIO VALOR) 
A FORÇA + DEZ DE OUROS 
A força aqui expressa não é física, e sim a força interior necessária para que 
você controle seu lado impaciente. A presença desta carta na casa dois, da 
segurança material, demonstra que está havendo um esforço para se controlar, 
reprimir sentimentos de frustração ou impaciência. É importante cultivar a 
paciência e a sabedoria, pois somente o autocontrole pode levar à vitória sobre 
o leão interior. 
O Dez de Ouros indica um período de muita satisfação e segurança e a 
consciência de que você alcançará a estabilidade permanente neste dimensão 
da vida.  
 
 
 
CASA TRÊS – A MENTE, O INTELECTO. 
O MAGO + SETE DE PAUS 
O Mago representa nosso poder interior, os talentos, os dons e as qualidades 
que possuímos. A presença desta carta na terceira casa indica que você tem 



um grande potencial mental e intelectual. Mas precisa acreditar, confiar 
plenamente em seu poder para poder materializar seus desejos. 
O Sete de Paus sugere uma batalha contra a imaginação do próximo, ou seja, 
a competição. Você será desafiada a aperfeiçoar seus projetos diante dos 
olhos do mundo e precisa aprender a valorizar o próprio instinto de competição 
e a própria ambição. 
 
 
CASA QUATRO – O SEU EMOCIONAL NO LAR 
O DIABO + REI DE COPAS 
Medo, insegurança, falta de auto-confiança,  são todos sentimentos 
relacionados ao nosso diabo interno.Esta energia está predominando em você 
em questões relacionadas ao lar, a moradia, aos projetos de vida ligados a este 
tema. Procure desenvolver a confiança e o pensamento positivo e não se deixe 
dominar por estes sentimentos, que são fruto da negatividade da mente. 
Quando o Rei de Copas entra num jogo, é o momento da pessoa experimentar 
um aspecto ambivalente da própria personalidade, ou seja, a conselheira, a 
ouvinte, aquela que pode ajudar os outros com suas palavras e carinho, mas 
que não confia na vida o bastante para ajudar a si mesma a ter confiança.  
Se um Rei de Copas surge, então podemos dizer que é chegado o momento 
de você encarar realisticamente as suas questões afetivas antes de 
estabelecer um vínculo real. 
 
 
 
CASA CINCO – AFETIVIDADE/EXPRESSÃO DO PODER CRIATIVO 
O ERMITÃO + PAGEM DE ESPADAS 
A carta do Ermitão indica um sentimento de solitude, de isolamento. Em geral, 
a energia do Ermitão também está relacionada ao ato de se ficar presa ao 
passado, a experiências ruins, por temer que elas se repitam, ou a 
experiências boas que terminaram, deixando um sentimento de saudade ou 
nostalgia. De qualquer modo, qualquer uma destas hipóteses traz a 
estagnação.  
O Pagem de Espadas reflete a emergência de novas idéias e o surgimento do 
verdadeiro pensamento próprio – quase sempre, em alguém acostumada a 
aceitar as idéias dos outros a vida inteira. 
 
 
 
 
CASA SEIS – TRABALHO  
A MORTE + RAINHA DE PAUS 
A carta da Morte indica mudança, transformação em você no que se refere ao 
trabalho. A carta da Morte pode augurar a oportunidade de uma nova etapa, 
desde que você consiga abrir mão de antigos padrões 
Sempre que a Rainha de Paus entra num jogo está na hora da pessoa 
começar a expressar mais fortemente seus dons intuitivos e criativos. Ela é 
indicio de que você terá a oportunidade de expressar esta energia no âmbito do 
trabalho. 
 



CASA SETE – PARCERIAS (CASAMENTO E PARCERIAS DE TRABALHO) 
O SOL + CINCO DE OUROS 
A carta o Sol indica que você está vivendo um momento em que passa a 
enxergar com mais clareza quais os seus anseios e expectativas em relação a 
este tema, que são as parcerias. Seu principal aprendizado neste momento, é 
manter fortalecidos o otimismo e a confiança. 
O Cinco de Ouros indica um período em que os desafios no que diz respeito à 
vida material, podem vir acompanhados pela perda da confiança em si mesma. 
É muito importante tentar reagir a isso, principalmente pela identificação 
consciente da raiz do problema.  
 
 
CASA OITO - SEGURANÇA EMOCIONAL 
A ESTRELA + CINCO DE PAUS 
Sempre que a carta da Estrela surge num jogo, é indício de esperança, de fé 
em meio às atribulações. Esta é a energia predominante em você neste 
momento no que diz respeito à segurança emocional. É importante cultivar esta 
energia, pois quando fazemos a nossa parte, e mantemos a fé e a esperança, 
o Universo conspira a nosso favor para que realizemos nossos sonhos. 
O Cinco de Paus indica um momento de batalha, onde voce deve lutar com a 
realidade, para atingir seu objetivo. Deve prestar mais atenção às solicitações e 
aos limites da realidade, mas sem abrir mão dos seus sonhos. 
 
 
 
CASA NOVE – ESPIRITUALIDADE/VALORES QUE REGEM A VIDA 
O CARRO + REI DE ESPADAS 
O Carro representa a independência e autonomia. A presença desta carta 
indica que você tem o poder para realizar tudo o deseja para sua vida, desde 
que o faça de modo equilibrado, planejando cada passo a ser dado, sem 
qualquer atitude guiada pela impulsividade.  
Quando o Rei de Espadas surge num jogo, é o momento de encontrar dentro 
de si, o dom ambivalente da liderança e da estratégia. O arrojo intelectual e a 
inspiração para desenvolver novos projetos, são características marcantes da  
personalidade deste Rei.  
Às vezes, alguém assim pode entrar na sua vida na forma de um indivíduo que 
se sobressai por seus dotes intelectuais e por sua capacidade para promover 
mudanças. E se isso ocorrer, ele deve ser encarado como alguém que vem 
para ajudá-la a descobrir esses dons dentro de si. 
 
 
 
 
CASA DEZ - CARREIRA PROFISSIONAL 
O JULGAMENTO + DEZ DE COPAS 
O Julgamento está relacionado à idéia de renascimento, a possibilidade de 
uma nova etapa na vida. É chamada a carta da colheita, ou seja, indica que 
você tem todo o potencial para alcançar a realização de seus objetivos no que 
diz respeito à carreira profissional, desde que atue de modo efetivo para isto 
com confiança e fé.  



O Dez de Copas indica um período de muito contentamento e de harmonia 
permanente nos domínios da carreira profissional.  
 
 
 
CASA ONZE – FUTURO - PLANOS E PROJETOS DE VIDA 
A IMPERATRIZ + TRÊS DE ESPADAS 
A Imperatriz se refere à energia da criatividade, o poder feminino, à capacidade 
de gerar coisas novas no plano material da vida. É esta energia que está 
predominando em você no que diz respeito ao futuro. O desejo de criar novas 
circunstâncias para a sua vida, um potencial para materializar sonhos e 
projetos. 
O Três de Espadas representa um conflito entre a razão e coração. Em sua 
casa onze, ela indica que haverá um momento em que você terá de fazer essa 
escolha, optar por um plano ou um projeto em que terá de abrir mão de alguma 
coisa.  
 
 
 
CASA DOZE – CASA DO EMOCIONAL (O QUE PRECISAMOS APRENDER) 
A LUA + TRÊS DE PAUS 
A carta da Lua é a carta dos conflitos, do medo, da ansiedade e da confusão 
emocional. Sua principal aprendizagem neste momento é relaxar, buscar 
formas de acalmar suas emoções e deixar as coisas fluírem com confiança.  
O Três de Paus significa o estágio inicial de complementação de um projeto ou 
de um ideal. Contudo, existe ainda muito trabalho pela frente, e novos planos 
deverão ser postos em andamento antes que o objetivo final seja alcançado. 
 
 
 
 
PERGUNTAS: 
 
 
1.Meu relacionamento atual vai ficar sério, será um namoro? 
Segundo as cartas há chance sim de que isto aconteça, mas você vai ter de ter 
paciência e controlar a sua impulsividade, para não desistir. E também deve, 
no momento em que você sentir que há espaço para isto, abrir o seu coração, 
quando estiver convicta de que deseja namorá-lo, fale isto claramente a ele, 
não reprima o seu desejo. As cartas mostram um receio de abrir o coração e 
expor sinceramente o seu anseio por um relacionamento  sério. 
 
 
 
2. Minha faculdade será bem reconhecida no futuro? 
Sim, a resposta foi afirmativa, mas segundo as cartas isto acontecerá 
principalmente se atuar para isto, fazer acontecer este reconhecimento. È 
importante manter o otimismo, a confiança, a fé em sua capacidade.  
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