A Importância Da Astrologia E Tarot No Ocultismo

A importância da Astrologia e da leitura de cartas de Tarot combinadas com minha prática
pessoal não podem ser sublinhadas o suﬁciente – sem elas, eu estaria perdido e convocando
espíritos de forma cega. Até onde sei e de acordo com minha experiência, essas 2 divinações
são as mais eﬁcientes devido ao fato de que não são afetadas por nenhuma força externa e a
informação que exibem não pode ser “blindada” por nenhum tipo de feitiço protetor ou algo
do gênero; Elas exibem a informação que surgem não importando qual seja o seu alvo ou
situação. Em se tratando de ambas, horária é a expressão apropriada que pode ser usada
para as duas, e neste caso horária pode simplesmente ser rotulada de “situacional/de
inquérito”. Darei exemplos abaixo. Aqui estão gráﬁcos mostrando os conhecimentos sobre
quais habilidades um espírito tem, suas correspondências e correlatos, e um que denota qual
será o resultado do trabalho com Ele para dito objetivo.

Este é um gráﬁco mostrando a informação sobre o espírito Bael; em gráﬁcos horários, você
precisa genuinamente querer saber a resposta sobre seus inquéritos e questionamentos em
relação ao assunto. À esquerda os dados podem ser vistos, especiﬁcamente em relação ao
tempo, data e locais de onde você estava quando desejou ter conhecimento sobre esse
tópico. A décima casa representa o conjunto de habilidades Dele. Esse espírito tem
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subordinados sob ele, portanto é um regente. Por isso, o Meio do Céu (seta apontando para
cima) mostra a habilidade mais forte Dele, que está 8 graus em Áries, então Ele é um
Marciano. Urano também está em Áries, denotando agressividade/radicalismo. Por último, a
Lua está em Touro, indicando fertilidade, então a agricultura e ganho ou manipulação de
dinheiro também é uma habilidade. Então aí está. O próximo gráﬁco é um sobre querer-se
saber o resultado de uma convocação do espírito mencionado acima para um objetivo. A
questão aqui é se deve-se ou não convocá-Lo, então o espírito Bael, para alguém que se
chame Giovanni e que queira ganhar mais dinheiro – de maneira simples, eu enquanto
indagador, sou representado por Saturno e existem aspectos positivos (linhas azuis) para
Vênus e Urano. Além disso, é positivamente aspectado para o Meio do Céu (o gráﬁco não
mostra), o que, novamente, representa o espírito. Este está em Libra. Depois de produzir
integralmente tal gráﬁco, a conclusão é de que Bael pode fazer bem, mas não bem suﬁciente
para o meu gosto. Indicadores mostram que Vênus está no seu ponto mais fraco em Áries e
por aí vai. No passo seguinte, uma leitura de carta de Tarot; A Astrologia pode complicar
demais as coisas, enquanto o Tarot faz exatamente o oposto; simpliﬁca demais. Esta é a
leitura onde a questão acima sobre se deve-se convocar Bael é perguntada. Veja o link.
Normalmente as descrições gerais não se aplicam; às vezes isso acontece, mas, novamente,
não é de maneira geral. Carta 1 – Como você se sente em relação a si mesmo(a) – O
Hierofante (ou O Papa) representa o desejo de dinheiro por parte do cliente. Carta 2 – O que
quero – A Torre: descrições gerais aplicam-se parcialmente, já que diz “procurando por uma
solução fácil para um problema difícil”. Neste caso, signiﬁca que quero fazer as coisas
forçosamente, por isso está recorrendo a esse assunto (magia) para rendimentos. Carta 3 –
Meus medos – Morte: O medo que sinto de que as coisas possam ter um pior revés;
novamente, com esta a descrição geral se aplica. Carta 4 – O que está acontecendo comigo –
Os Enamorados: Um certo nível de sucesso nessa operação se for levada a cabo. Carta 5 – O
que está contra mim – Roda da fortuna: não espere por tremendos resultados. Card 6 – O
resultado provável – A Lua: O trabalho de magia está sendo feito; descrições gerais também
se aplicam, o que de maneira resumida indicam que deve-se ir em frente apesar de tudo que
fora mencionado anteriormente. Como você pode ver, ambas as leituras alinham-se
perfeitamente; e como disse antes, a Astrologia mostra a situação de uma maneira
complexa, enquanto que o Tarot faz o oposto. Por último, mas não menos importante. Esses
métodos não são a prova de tudo, no sentido de que não vão indicar o seguinte: 1. Falta de
oportunidades / recursos. 2. Falta de energia nos seus trabalhos. 3. Bloqueio por Karma. 4.
Uma razão pessoal / especíﬁca. 5. Fazendo trabalho para o inimigo, por exemplo,
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muçulmanos. Então, posto de maneira breve, se você estiver procurando por emprego mas
não existirem empregadores que precisem de empregados na sua localidade (ou no país
inteiro), então não há o que se fazer – os rituais não vão funcionar ou ao menos têm uma
chance muito reduzida de produzirem resultado. Da mesma maneira se não houver energia
suﬁciente. E, se o karma estiver lhe castigando por feitos terríveis que você tenha cometido
no passado lhe deixando sem emprego, também não vai funcionar. Por último, uma razão
especíﬁco, p. ex. seu alvo é muito difícil de se conseguir, etc. * O tópico kármico, porém,
pode ser resolvido, p. ex. ao pedir ajuda para um espírito especializado em Karma. Os links
abaixo são para o aprendizado de astrologia horária e por aí vai: Wiki page horary Wiki page
general Mesmo que uma pessoa tenha mais questões, como, “Estará o Bael dizendo a
verdade?”, ou queira saber as novidades sobre um trabalho em andamento, gráﬁcos e cartas
podem ser usadas para isso também. Você vai ver qual é o estado do seu ritual em termos
de progresso, e em caso de fracasso, o porquê disso ter acontecer. Essas divinações
mostram a potência que o espírito tem em relação ao seu objetivo/plano, e o quanto
apropriado ele é para isso. Esse é o núcleo de tudo isso. Não é preciso nem dizer que é
melhor primeiro avaliar seus objetivos, através do oculto, tendo em mente o que eu disse
anteriormente, préviamente ao ritual. Raramente acontece de que nada pode ser feito, mas
é algo que pode ocorrer.
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