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1-Introdução
Os oráculos têm a função de apontar caminhos. Normalmente, as pessoas
buscam um oráculo num momento de suas vidas onde desejam uma resposta
sobre um evento que vai ocorrer no futuro e desejam antecipar o que vai
acontecer.
A partir do que o oráculo diz tomam ou não uma decisão, agindo ou aguardando
o inevitável.
Um oráculo também pode ser usado como fonte de autoconhecimento, já que
os acontecimentos exteriores que nos cercam estão em sintonia com a nossa
vida.
Entretanto, raros são os oráculos que permitem uma intervenção na realidade
da pessoa que faz a consulta. Isso é o remédio que normalmente vem de outra
fonte, por exemplo, um médico, um advogado, um terapeuta ou um mago.
A proposta do Tarot Psiônico de Ação Pulsada é justamente ir além dos oráculos
mais comuns. Ele também faz o papel da outra fonte, auxiliando o tarólogo a
conduzir os processos evolutivos de quem está fazendo a consulta.

Origem
O Tarot Psiônico de Ação Pulsada é um Tarot emissor e modulador de energia,
projetado a partir símbolos usados nas mesas psiônicas criadas por Régia Prado.
Uma definição simples de mesa psiônica é um tabuleiro onde estão dispostos
elementos, símbolos que reúnem de forma abstrata a informação neles contida
que serão exploradas pelo operador, traduzidas e enviadas para o interagente
com o objetivo de alterar o entrelaçamento energético e informacional que o
problema trazido para a consulta contém.
Todavia, desde as primeiras, elas são mais que uma simples coleção de símbolos.
Elas são meios de receber e emitir energias sutis, usando-se o pêndulo ou não.
Em muitas delas são acionados portais que atingem várias dimensões, indo além
da terceira.
Em um certo momento, num movimento de expansão, as ferramentas das
mesas radiônicas não cabiam mais em um tabuleiro. Então, elas ganharam vida
nesse Tarot: um conjunto de cartas que nos falam sobre energias e que as
modulam.
O Tarot Psiônico de Ação Pulsada não é só um instrumento de diagnóstico ou um
simples oráculo, mas também um instrumento de intervenção na realidade da
pessoa que consulta, de forma harmônica e equilibrada, através da emissão de
energias sutis por meio de seu operador.
Suas bases são as ferramentas as Mesas Psiônicas de Régia Prado, organizadas
por Alvaro Domingues em um Tarot, com elementos da Rede Cristalina, da
Mesa Radiônica Quântica, da Mesa de Ambientes e consolidadas na Mesa
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Psiônica Universal (MPU) e no Portal de Sirius.
O baralho é constituído por três naipes de 14 cartas, sendo um para a Mesa
Psiônica Quântica, outro para a Rede Cristalina e outro para a Mesa de
Ambientes. O verso das cartas está uma figura com elementos do Portal de
Sirius, fazendo conexão cem este importante instrumento.

Os termos empregados
Neste manual é usado o termo interagente no lugar de paciente, cliente ou
consulente. Estes termos em geral colocam o indivíduo em atendimento numa
situação passiva, que faz uma indagação e recebe uma resposta do tarólogo ou
terapeuta.
O termo interagente pressupõe uma interação entre a pessoa que consulta a
técnica e o tarólogo ou terapeuta, sendo cocriador de seu processo evolutivo.
Em relação ao tarólogo, está sendo usado também o termo operador, que está
ligado às mesas psiônicas. Estes termos são usados como sinônimos e isto só
tem sentido em relação a este Tarot.
Os termos energia e frequência são usados como equivalentes, dentro sentido
empregado na física quântica, de acordo com Max Plank.
Usa-se a palavra onda para significar uma frequência modulada com a intenção
do operador e pelos símbolos das cartas. Não se trata de um conceito físico, m as
uma metáfora para explicar o funcionamento das cartas.
O termo emissão representa a energia ou frequência modulada que foi enviada
pelo tarólogo ao interagente, por meio das cartas do Tarot. Este conceito está
amparado pela parapsicologia sobretudo pela psiônica.
Psiônica é um termo usado para indicar energias de ondas psi, produzidas pelo
cérebro humano, capazes de gerar fenômenos paranormais (clarividência,
premonição, telepatia e psicocinese). Pesquisadores sobretudo dos EUA e da
antiga União Soviética trabalharam ativamente na pesquisa destas ondas.
Embora não tivessem conseguido detectá-las por instrumentos de laboratório,
obtiveram resultados positivos significativos na mensuração de seus efeitos.
Foi escolhido o termo psiônico para o Tarot por descrever com precisão como ele
foi concebido, colocando ênfase no tarólogo ou operador e não no Tarot em si
mesmo.
A base teórica e prática da construção deste trabalho se apoiou em muitas
técnicas, entre elas, o legado das Mesas Radiônicas de Manoel Mattos, os
conceitos da Espiral Dinâmica da Consciência (Clare W. Graves), a Apometria
Integrada (Jair Cordeiro), o Feng Shui, a Geobiologia, a Cromoterapia, o Tetha
Healing (Vianna Stibal), os estudos dos Dragões (Ana Vidal), a Homeostase
Quântica Informacional (Sérgio Ceccato), os estudos de Doriana Tamburini sobre
os 12 raios, a Psiônica (J. H. Reyner e outros), a Radiestesia Clássica e
Mentalista, a PNL (Richard Bandler e John Grinder) e, principalmente, nas
experiências pessoais de Régia Prado na criação e uso das mesas psiônicas de
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sua autoria e de Alvaro Domingues, no estudo e prática da Astrologia e de vários
oráculos, em especial o Tarot de Waite e suas variações.
Atenção!
Este Tarot é de ação complementar e pode ser visto como um auxiliar em alguns
tipos de tratamento, porém não pode ser usado como substituto ao tratamento
médico, psicológico ou de outras terapias holísticas, embora possa se integrar
com eles.
Apesar de serem citados alguns conceitos científicos, não pretendemos
considerar este trabalho como científico, visto que não foram feitas pesquisas
seguindo o rigor da Ciência. Todos os resultados obtidos até agora foram
empíricos, baseados nas experiências de mais de mil operadores desde 2017.
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2-Os três níveis de ação
O Tarot Psiônico de Ação Pulsada trabalha em três níveis de ação: Eu com o
Ambiente, Eu e minhas relações e Eu comigo mesmo.
O primeiro nível, de cor verde, Eu com o Ambiente, ou simplesmente Ambiente,
está relacionado com a Mesa Psiônica para Ambientes e está ligado à nossa vida
do dia a dia a partir dos ambientes em que vivemos, começando por nossa casa.
Tem por base conceitos extraídos do Feng Shui, da Cromoterapia e da
Geobiologia, entre outros.
O segundo nível, de cor azul, Eu e minhas relações, ou simplesmente Relações,
está associado à Mesa Psiônica Quântica, tento por base as nossas relações com
as pessoas e o meio externo a nós, como a escola, o trabalho, os amigos e a
família. Aqui também está a nossa saúde física e mental e espiritual. Agrega
conceitos de várias técnicas terapêuticas como florais, Radiestesia, Geometria
Sagrada, terapias holísticas e a Física Quântica.
O terceiro nível, de cor azul celeste, Eu comigo mesmo, tem por base a mesa
Rede Cristalina. É o conhece a ti mesmo dos gregos e a base de toda evolução
pessoal. Neste nível, vai-se à camada mais profunda do seu eu.
As cartas tanto podem ser usadas para diagnóstico como para emissão
energética. Elas podem ser de limpeza, proteção ou de ação. As cartas de ação
seriam cartas onde uma ferramenta é aplicada na vida do interagente, com uma
intenção de mudança nos padrões comportamentais, no ambiente ou nos
processos relacionais.

Emissão de energias sutis ou frequências
Neste manual, constantemente falaremos de energia ou de frequências. Em
essência, segundo Max Plank, as frequências e energias são intercambiáveis, e
portando quando falarmos em uma estaremos falando na outra.
Falamos também em emissão. Quem emite a energia ou as frequências? O Tarot
Psiônico de Ação Pulsada em si mesmo não pode emitir nada. Sem a presença
de um tarólogo ou operador é um mero maço de cartas. A sua função é ser
inicialmente um guia para o operador realizar sua interpretação em uma leitura,
num segundo momento, um filtro para modular e direcionar as energias
captadas ou emitidas pelo tarólogo. A emissão em si mesma não é mensurável,
mas pode ser percebida pelo operador e pelo interagente no momento da
consulta.
Assim é de suma importância que o operador esteja munido das melhores
intenções para que possa vibrar numa frequência alta e assim ajudar seu
interagente. Se por ventura estiver vibrando numa energia baixa, como tristeza,
raiva, medo ou culpa ou ainda, se sua intenção for negativa, como, por exemplo,
manipular, o Tarot não trará nenhum resultado.
Repetindo para deixar bem claro: o Tarot Psiônico de Ação Pulsada não emite
nada. Quem emite, capta ou transmuta é o tarólogo. As cartas são somente um
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instrumento modulador. O Tarot também só funcionará perfeitamente se o
operador estiver com uma intenção pura, sem contaminação com intenções ou
sentimentos negativos. O termo psiônico escolhido para descrever o Tarot
mostra exatamente isso: este termo está associado à energia mental que todos
nos possuímos e o ato de manipular o Tarot apenas ajuda a direcionar esta
capacidade.
Por este motivo, também, em si mesmo, o Tarot não traz riscos diferentes da
manipulação de qualquer oráculo e quando não está nesta função é apenas um
conjunto de cartas.

Cartas com Portais
No Tarot de Ação Psiônica em cada um dos naipes, há cartas formadas pe los
portais das Mesas Psiônicas. Cada portal atua num grupo de dimensões, indo da
dimensão um à 12ª. As dimensões até a quarta referem-se à realidade física e
temporal onde vivemos e as demais, até a 12 a dimensão, às realidades paralelas
e mundo da espiritualidade. Na realidade, todas as dimensões estão presentes
no aqui e agora, porém nossa percepção imediata só alcança até a quarta
dimensão (se considerarmos o tempo como a quarta dimensão).
Nem o Tarot nem as mesas onde ele é baseado trabalham diretamente em infra
dimensões (de -1 em diante), embora possa trabalhar sobre as energias vindas
destas regiões (conhecidas como umbral, nas práticas espiritualistas),
neutralizando-as, dissipando-as ou transmutando-as.
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3 - O Ambiente
“O lar de uma pessoa é seu castelo” é um ditado antigo que mostra a importância
do lugar onde vivemos. A nossa casa é onde buscamos nosso refúgio após um
dia de trabalho, onde desfrutamos nossa intimidade com nosso companheiro e
com nossa família. Se algo não vai bem em nossa casa, toda nossa vida é
afetada. E vice-versa. Se estivermos desestruturados interiormente, isso se
reflete em uma bagunça física de nossos pertences, por exemplo.
E o primeiro ambiente é onde nossa alma vive, ou seja, nosso corpo.

As cartas
1 - Rituais
Ritual é um conjunto de palavras, símbolos, gestos e objetos ao
qual se atribui significado e segundo algumas tradições são
capazes de produzir determinados efeitos ou resultados.
A espiral aqui foi escolhida para representar a energia modulada
dos rituais e está associada à antiga arte de fiar dos Celtas, onde
uma moça com mãos delicadas torcia as fibras de lã, linho ou
algodão para emendá-las e formar os fios, num movimento de
torção. A concentração deveria ser absoluta, pois de outra forma,
o fio ou embaraçava ou quebrava. A pessoa encarregada de fiar
também tinha a função de mentalizar coisas positivas nos fios que
seriam usados para tecer as roupas de todo o clã.
Simbolismo
Numa leitura pode simbolizar tanto a magia que a pessoa recebe como a que é
capaz de enviar dentro do tema da leitura. Também pode simbolizar o
emaranhamento que precisa ser desfeito para que se ache o fio da meada.
Emissão enviada pelo operador
Dissolve energias mal qualificadas vindas de magia e desmancha
emaranhamentos. Emite energias positivas para ajustar o fio da vida.
Palavra-chave: Fazer e desfazer
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2 - Reorganizador
O símbolo lembra golfinhos numa dança circular. Os golfinhos
gostam de se relacionar formando grupos para se divertirem
e explorarem os oceanos juntos. Mantém um cardume
organizado segundo umas poucas regras básicas, para se
proteger ou simplesmente para poder brincar uns com os
outros. Não há liderança aparente, apenas diversão e alegria,
mas o cardume forma um todo organizado e uno.
Simbolismo
Numa leitura, indica que o ambiente, pensamento ou
sentimentos do interagente estão confusos, tanto a nível
físico (desordem mesmo) como nas relações familiares, de
amizade ou profissionais. Numa visão positiva, pode
simbolizar que as coisas estão começando a se encaixar.
Emissão enviada pelo operador
Traz ordem, mas de forma leve e até lúdica. Após a emissão, o interagente vai
perceber que algumas coisas começam a se resolver: encontra motivação extra
para arrumar seus papéis, coisas bloqueadas há muito se apresentam prontas
para serem resolvidas, uma reorganização na seção onde a pessoa trabalha pode
favorecer maior integração entre os colegas, em sua casa pode ocorrer uma
diminuição dos conflitos familiares, etc.
Palavra-chave: Organizar
3 - Matriz Cromática
A luz branca é uma composição de várias frequências das
cores que vemos e das cores que não vemos, como o
infravermelho e o ultravioleta. Na cromoterapia, cada cor
tem uma função. Este símbolo representa aqui a matiz de
todas as cores em todas as oitavas.
Simbolismo
Numa leitura, indica a necessidade de reparação no campo
áurico da pessoa. O campo áurico pode estar com falhas
energéticas oriundas de problemas físicos ou emocionais.
Emissão enviada pelo operador
A Matriz Cromática envia instantaneamente a todos os corpos do interagente um
bálsamo em frequências cromáticas em várias oitavas. Faz o papel de acalmar,
reestruturar e suavizar.
Palavra-chave: Reconstruir
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4 - Cristais
Os Cristais são estruturas da natureza em que os átomos
estão organizados em forma de rede, tomando forma
prismática. Estas estruturas são usadas para armazenar
energia e informações, podendo ser programadas com uma
intenção. Há quem considere os cristais como seres vivos,
fazendo uma analogia com a vida do nosso planeta, baseada
em ligações estruturadas de carbono e outros elementos.
Simbolismo
Numa leitura, pode indicar a necessidade a energia dos
cristais, tanto para limpeza quando para programar uma
intenção positiva.
Emissão enviada pelo operador
A energia é emitida de forma estruturada, contendo informações dos cristais e
seus poderes. É modulada pela sua cor, forma ou composição química, que
ajudarão no processo, efetuando o fortalecimento dos melhores pensamentos e
sentimentos.
Palavra-chave: Programar
5 - Limpeza Colorida
A Limpeza Colorida é uma combinação de essências florais,
cristais e cores, em perfeita harmonia, usadas para purificar
e energizar ambientes, eliminando memória de paredes,
emoções negativas presentes e trazendo harmonia no local
onde é aplicada.
Simbolismo
Numa leitura indica problemas no ambiente do interagente,
de memória nas paredes ou no próprio interagente como
emoções negativas autogeradas. Como, por exemplo:
preocupação, angustia, raiva, ciúme ou medo.
Emissão enviada pelo operador
A energia é emitida de forma estruturada e contendo informações do reino
vegetal e mineral, que ajudarão no processo, efetuando uma limpeza das
emoções que causam mal-estar no duplo etérico do interagente ou no seu
ambiente. Também poderá complementar com energias de prosperidade e paz.
Palavra-chave: Limpar
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6 - GeoCrom
A geocromoterapia é uma técnica terapêutica criada por Marta
Povo, que consiste no uso de filtros coloridos com formas
geométricas destinados à mudança ou correção da informação
patológica da pessoa e do ambiente.
Simbolismo
Numa leitura, indica necessidade de energias qualificadas para
resolver problemas de saúde física ou emocional, que estejam
a afetar a pessoa ou seu ambiente.
Emissão enviada pelo operador
Emite uma frequência modulada por uma forma geométrica e
uma cor que atuará harmonizando o interagente e seu ambiente.
Palavra-chave: Harmonizar
7 - Equilíbrio dos quatro elementos
Em várias culturas existe a crença de elementos primordiais,
em geral quatro ou cinco, que na realidade são princípios
energéticos. A tradição ocidental fixa nos quatro elementos
tradicionais descritos pelos gregos e conhecidos na Astrologia
e na Alquimia que são: Terra, Água, Ar e Fogo. Há também
um quinto elemento considerado a “quintessência” ou Éter,
visto como a junção dos quatro elementos ou como um
elemento de maior sutileza que permearia todo o Cosmos.
A Terra seria o mundo físico, a Água o mundo emocional; o
Ar, o mundo mental e o Fogo, o espiritual.
Cada um dos quatro elementos é representado por um ou
mais espíritos da Natureza ou elementais. Os Gnomos e
Duendes representam o elemento Terra; as Ondinas, Sereias, Nereidas e Ninfas,
o elemento Água; as Sílfides, o elemento Ar e as Salamandras, o elemento Fogo.
Simbolismo
Numa leitura, indica que algum dos quatro elementos estão em desequilíbrio na
vida do interagente ou em seu ambiente. Também é possível que alguma das
quatro áreas da vida do interagente (saúde física, emocional, mental e espiritual)
estejam desequilibradas.
Emissão enviada pelo operador
Durante a emissão, cada um dos quatro elementos é colocado em seu melhor
estado, eliminando-se o excesso ou preenchendo a falta, conforme o caso.
Palavra-chave: Equilibrar
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8 - Espadas de São Miguel
São Miguel é o arcanjo que representa o poder e a vontade e
tem a capacidade de dar combate às energias mais densas e
mal qualificadas. É um dos poucos seres espirituais que pode
descer às infra dimensões mais densas e voltar sem ser
afetado.
Simbolismo
Numa leitura indica a presença de energias densas junto ao
interagente ou seu ambiente.
Emissão enviada pelo operador
Durante a emissão, é feita uma limpeza profunda tanto no
interagente como no seu lar, removendo as energias mal qualificadas e criando
uma proteção para o interagente e para o ambiente em questão. A emissão gera
uma alta frequência de cor azul neon (a cor da pedra cianita) que rompe todas
as frequências abaixo de sua escala.
Palavra-chave: Cortar
9 - Geobiologia
A geobiologia é a ciência que estuda a interferência das
energias telúricas e das formas nos ambientes diagnosticando
patologias causadas por linhas de campo magnético, fraturas
geológicas, correntes de água subterrâneas, e também ondas
de forma e memórias de paredes.
Simbolismo
Numa leitura indica presença de energias telúricas e outras
situações patológicas envolvendo o ambiente do interagente.
Emissão enviada pelo operador
Emite frequências e ondas de forma para eliminar ou, pelo
menos, atenuar os efeitos patológicos presentes no ambiente do interagente.
Palavra-chave: Proteger
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10 - Yin e Yang
O símbolo Yin e Yang indica, segundo a filosofia tradicional
chinesa, as duas forças ou princípios que regem o Universo,
uma de polaridade positiva e outra negativa (não se trata de
oposição bem versus mal) que estão em um eterno
movimento, o Yin se transmutando em Yang e vice versa,
gerando a troca de energia necessária pra que o universo
exista. O Yin também pode ser associado ao feminino
arquetípico e o Yang ao masculino arquetípico.
Simbolismo
Numa leitura indica que há algum desequilíbrio de uma
maneira geral, mais comumente entre dar e receber ou sair e
entrar.
Emissão enviada pelo operador
Coloca em equilíbrio os polos de energia.
Palavra-chave: Equilibrar
11 - Centro
Costumamos dizer que uma pessoa está centrada se ela
primeiro descobriu seu centro e depois um meio de chegar a
ele. Estar no centro significa que a pessoa ou o ambiente está
em equilíbrio estável. A carta Centro refere-se tanto ao
interagente como seu ambiente.
Simbolismo
Numa leitura indica que há necessidade de se encontrar o
centro ou, pelo menos, retornar a ele.
Emissão enviada pelo operador
Coloca o interagente ou o seu ambiente em seu ponto de
equilíbrio estável.
Palavra-chave: Centrar
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12 - Pantáculos
Pantáculos são símbolos usados desde a antiguidade como
talismã, em várias culturas. Eles capazes de enviar
determinadas energias positivas ou barrar as negativas, por
isso usados como proteção ou como meio de atração daquilo
que se deseja. Não é um simples amuleto, mas uma criação
intelectual a partir do conhecimento e manipulação de
símbolos e forma geométricas.
Simbolismo
Numa leitura indica que o interagente ou seu ambiente
precisam de determinadas energias e interações de poder que
podem ser geradas pelos pantáculos.
Emissão enviada pelo operador
Esta carta emite energias de proteção ou de atração, geradas pelos pantáculos
direcionadas ao interagente ou ao local que está sendo analisado.
Palavra-chave: atração e proteção
13 - Dragões
De acordo com Ana Vidal, os Dragões são campos de
consciências ativas e inteligentes e vibram na energia da
alegria. São ao todo 144 e cada um deles tem um propósito
que lhe é próprio. Podem ser encarados como forças vivas,
similares aos elementais.
Simbolismo
Quando surge um dragão numa leitura isto é indicativo de
algum tipo de desiquilíbrio energético em algum campo da vida
do interagente. Onde há necessidade de mensageiros e
guerreiros sutis para atuar.
Emissão enviada pelo operador
Um dragão se encarregará de ir ao local onde sua energia é necessária e fará
sua missão. Como são energias inteligentes, sabem onde ir e o que fazer.
Palavra-chave: Proteger /ordenar
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14 - Baguá
Representa as nove áreas da vida do interagente e como estão
distribuídas no seu lar, de acordo como Feng Shui: Amigos,
Trabalho, Espiritualidade, Criatividade, Saúde, Família,
Relacionamentos, Prosperidade e Sucesso. Como portal
representa o mundo concreto, atingindo até a terceira
dimensão. Nele são lançadas as energias que trabalham no
mundo que percebemos nas três dimensões do espaço.
Simbolismo
Numa leitura, indica que uma das áreas da vida está em
desequilíbrio.
Emissão enviada pelo operador
Esta carta é um portal. Concentra a energia da carta que a precede, bem como
direciona parte da energia das outras cartas a este portal. Atinge diretamente a
área da vida do interagente que está com problemas. Se é o único portal que
sai na leitura, ele canaliza toda a energia.
Palavra-chave: o meio ambiente
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4 - As Relações
Nós não vivemos isolados. Temos família, amigos, sócios, chefes e subordinados.
Relacionamo-nos com a vizinhança, desde o funcionário da farmácia e até a
comunidade. Não para aí. Se extrapolarmos o conceito, nos relacionamos com a
cidade em que moramos, como país e, em suma, com a humanidade toda.
Mas existem outras relações que devemos levar em conta: o nosso
relacionamento com nosso Eu sou, com o Divino (dentro do sistema de crenças
de cada um), com a nossa fonte de sabedoria interior, com nossos ancestrais,
com outras dimensões e o com o nosso passado ou futuro.

As Cartas
1 - Alinhamento das consciências divinas
A nossa essência tem origem divina. Nossa consciência que
chamamos de Ego é uma forma de se manifestar no mundo
material, porém além do nosso Ego há o Supra Consciente,
que em algumas tradições místicas e esotéricas está
associado ao Eu Maior. Do ponto de vista junguiano, trata-se
do Self. Além disso, há uma ligação do Eu Maior com a sua
origem, a Fonte que Tudo É, que pode ser associada ao
Cosmos, à Anima Mundi, à função transcendente de Jung ou,
para os religiosos, Deus.
Esta relação nossa com nossa origem divina está
representada pela carta Alinhamento das Consciências
Divinas, simbolizado por três triângulos equiláteros de
tamanhos diferentes, unidos pelo seu centro geométrico. O
menor representaria o ser humano, o de tamanho médio, o Eu maior e o grande,
o Divino ou a Fonte que Tudo É. Quando estes três fatores estão alinhados, o
ser humano está em seu maior potencial, já que está recebendo a sabedoria
diretamente da fonte maior.
Simbolismo
Numa leitura, quando esta carta aparece, indica necessidade de refazer esta
conexão, que foi quebrada por algum motivo.
Emissão enviada pelo operador
Conecta o interagente com sua essência espiritual
Palavra-chave: Reconexão
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2 - Sabedoria Espiritual
O trisquel é um símbolo usado pelos celtas, que representa a
trindade, muito importante para este povo. Em vez do
dualismo presente na maioria das culturas ocidentais, e na
chinesa e japonesa, os Celtas viam tudo divido em três.
O trisquel pode significar, entre outras coisas, a divisão do ser
humano em corpo, mente e espírito e os ciclos de criação,
evolução e destruição. Simboliza o movimento do Universo e
indica o equilíbrio entre o Céu e a Terra, através do Homem.
No naipe azul escuro, o trisquel representa o sistema de
crenças ou a fé no sentido amplo.
Todos temos um sistema de crenças. Não importa qual. O
interagente pode ser de qualquer denominação religiosa, não
pertencer a nenhuma ou mesmo ser ateu, mas há uma fonte de sabedoria –
uma egrégora – na qual ele confia.
Se ele possuir um sistema de crenças que não inclua nenhuma egrégora
conhecida (por exemplo um espiritualista sem pertencer a uma religião definida,
um agnóstico ou um ateu) a leitura realiza uma conexão com a sabedoria
universal ou ao Universo.
Simbolismo
Numa leitura, é um sinal para lançar mão de uma conexão com a fonte de
sabedoria ou fé do interagente.
Emissão enviada pelo operador
Cria uma conexão com a fonte de fé ou sabedoria do interagente, permitindo a
sua intervenção.
Palavra-chave: Fé
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3 - Chama Trina
A Chama Trina é a energia que anima nosso corpo, a
junção de uma chama azul, uma dourada e uma rosa,
representando o nosso espírito, a nossa mente e as
nossas emoções, respectivamente. Para algumas
correntes do pensamento esotérico, é a nossa alma.
Simbolismo
A Chama Trina representa o amor incondicional e o amor
que gera coragem. Quando esta carta sai num jogo
indica que o interagente necessita desta frequência.
Emissão enviada pelo operador
É emitida uma frequência que vai diretamente ao
cardíaco do interagente, atingindo a sua chama trina,
dando-lhe força e alento.
Palavra-chave: Amor da coragem
4 - Florais
A terapia floral é bastante conhecida. Descoberta pelo médico
Dr Edward Bach, extrai essências vibracionais de plantas e
atua no sentido de reestabelecer o equilíbrio energético do
interagente. Há vários outros sistemas vibracionais, nem só
baseados em plantas que também estão em sintonia com esta
carta.
Simbolismo
Numa leitura, esta carta indica uma necessidade do uso de
algum floral.
Emissão enviada pelo operador
É lançada a energia vibracional dos florais como um todo, similar ao Rescue dos
Florais de Bach. O processo de emissão é gerado com uma inteligência capaz de
direcionar o floral necessário, na dose correta, para o interagente.
Atenção! Isso não substitui um tratamento efetivo feito por meio do floral
adequado ou mesmo uma escolha do floral ideal através da mesa psiônica.
Porém ajudará a resolver a situação-problema trazida pelo interagente.
Palavra-chave: essência vibracional
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5 - Salto quântico
Um salto quântico ocorre o elétron se move de um orbital ao
outro quando ganha ou perde energia de maneira
instantânea, como se não houvesse passagem de tempo
durante o movimento. Por analogia, podemos dizer quando
algum fato do passado ou do futuro nos é trazido para o aqui
e agora, como se estivesse acontecendo neste momento. Um
salto quântico pode ser para o passado ou para o futuro.
Assim o salto quântico permite-nos interagir no passado e no
futuro, de uma forma não linear.
Salto quântico no passado
Muitas coisas que vivemos hoje tem origem no passado. Não
podemos mudá-lo, mas podemos mudar a interpretação que
dele fazemos ou minimizar as consequências de um ato do passado que ainda
nos influencia. Se pudéssemos acessar o passado, poderíamos resgatar e corrigir
bloqueios gerados por um acontecimento negativo.
Salto quântico no futuro
Às vezes, para resolver o problema presente precisamos de um conhecimento,
uma informação ou uma habilidade que só teríamos no futuro. Se pudéssemos
instantaneamente um acontecimento futuro em que isto estivesse presente,
poderíamos ativar um ganho de consciência e sabedoria necessária.
Simbolismo
Se um salto quântico sair numa leitura de diagnóstico, o que estamos fazendo é
ir buscar e transformar no passado a carga energética que desencadeou os
problemas atuais ou buscar no futuro a antecipação da sabedoria que
precisamos agora.
Emissão enviada pelo operador
Direciona para o passado a energia necessária para transmutar o acontecimento
traumático ou busca no futuro a sabedoria necessária para o interagente
transpor o problema presente, emitindo frequências na dimensão tempo.
Palavra-chave: Restaurar

19

Tarot Psiônico de Ação Pulsada

Alvaro Domingues e Régia Prado

6 - Chave (Merkabah)
Uma Merkabah, de acordo com a Cabala, é um veículo etérico
que nos permite viajar no astral, inclusive outras dimensões.
Ela é formada por dois tetraedros superpostos e entrelaçados,
cada um girando em um sentido diferente. A sua projeção em
duas dimensões forma a Estrela de Davi.
Simbolismo
Numa leitura, a merkabah do naipe azul-escuro simboliza a
chave para acessar outras dimensões, indicando que a
informação está numa dimensão diferente daquela em que
estamos vivendo (terceira ou quarta dimensão).
Emissão enviada pelo operador
O portal é aberto com o surgimento e o lançamento da carta. A carta seguinte
será usada na dimensão em que for necessária. O portal será fechado
automaticamente ao término da leitura.
Palavra-chave: Transportar
7 - Arcanjo Miguel
O Arcanjo Miguel no naipe azul-escuro é representado por
uma espada voltada para cima, indicando defesa e proteção.
Atua cortando laços energéticos, ligações profundas e
poderosas e afastando obsessores.
Simbolismo
Numa leitura, simboliza a necessidade de cortes de laços
energéticos que prendem o interagente a qualquer pessoa ou
situação (carma, maldições, pragas, inveja, etc..).
Emissão enviada pelo operador
A espada de Miguel atua cortando influências negativas,
formas de pensamento, miasmas, laços. A espada de Miguel corta e inverte o
negativo em positivo. Promove desobsessão, limpeza, precipitação e corte de
magias.
Palavra-chave: Corte
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8 - Código 21
O Código 21 promove a varredura, desfragmentação e
organização de emaranhamentos energéticos. É uma
reorganização energética semelhante ao comando “defrag”,
que reorganiza dados em um disco rígido.
Simbolismo
Numa leitura indica que o interagente está num processo
confuso, onde não sabe por onde ir.
Emissão enviada pelo operador
Reorganiza os pensamentos
emaranhamentos.

do

interagente

e

desfaz

Palavra-chave: Otimizar
9 - Geometria Sagrada
A Geometria sagrada é um estudo de construção de formas
que imita o próprio movimento da natureza no seu eterno
recriar-se, combinando curvas e linhas de forma harmônica,
aqui representado pela espiral de Fibonacci repetida várias
vezes. Esta ciência contém conhecimentos de geometria,
símbolos e arquétipos.
Simbolismo
Numa leitura indica que o interagente ou seu ambiente
precisam de determinadas informações oriundas das formas
da geometria sagrada.
Emissão enviada pelo operador
Esta carta emite um ponto, que será uma semente que dará origem a forma
geométrica que o interagente precisa no momento.
Palavra-chave: Conhecimento
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10 - Infinito
O símbolo do infinito marca o eterno movimento do
Universo, sem começo ou fim. O Universo não é estático,
movendo-se e transformando-se eternamente. O conceito é
similar ao Yin e Yang, mas aqui há um único conceito, o
eterno devir.
Simbolismo
Numa leitura indica que os acontecimentos estão seguindo
o seu fluxo natural. Positivamente pode-se pensar que é só
deixar seguir. É o entregar nas mãos de Deus, dentro dos
sistemas de crenças judaico-cristão, ou o “deixa a vida me
levar” na sabedoria popular. Pode criar a solução do
problema na não-localidade, dentro dos princípios da Física
Quântica.
Emissão enviada pelo operador
As frequências geradas pela carta que lhe é imediatamente anterior são
colocadas na não-localidade.
Palavra-chave: Confiar
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Cartas com Portais
Nas cartas associadas à Mesa Psiônica Quântica, há três portais e uma base para
as ferramentas. Estas cartas são um indicativo de onde iremos trabalhar. Tem
um significado próprio, mas também atuam influenciando as cartas que lhe são
próximas numa leitura.
São elas: a Estrela de Cinco pontas, a Espiral, o Disco Solar e o Portal Cósmico.
11 - Pentagrama
O Pentagrama é um símbolo usado em várias culturas e em
várias escolas esotéricas, podendo representa os quatro
elementos mais a quintessência, ou éter. Também pode
representar o homem e seus cinco ciclos: nascimento,
infância, maturidade, velhice e morte. Também pode
simbolizar o infinito, pois é obtido pelo traçado das diagonais
do pentágono. No interior aparece um outro pentágono, que
terá diagonais que formaram outro pentagrama e assim por
diante, gerando um fractal.
Pentagrama aqui representa o Homem e o próprio interagente.
Simbolismo
Ao sair esta carta o jogo ganha um significado especial, pois diz respeito
diretamente ao interagente ou a seu papel como representante da humanidade
(ou de uma parcela dela), a sabedoria do homem, ou o que o ser humano pode
fazer com seus conhecimentos
Emissão enviada pelo operador
Concentra a energia da carta que a precede, bem como direciona parte da
energia das outras cartas para este portal. Se for o único portal que sai na
leitura, ele canaliza toda a energia para atuação no corpo astral do interagente.
Palavra-chave: o Homem
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12 - A Espiral
A espirais são curvas que crescem a partir de um ponto,
seguindo um padrão definido. As mais conhecidas são a
espiral de Fibonacci e a aristotélica. Normalmente estão
associadas ao movimento e estão presentes em várias formas
da natureza, como as conchas de algumas espécies de
moluscos.
Pela ideia de movimento e profundidade infinita
provocam, estão associadas a portais.

que

No naipe azul escuro, a Espiral, apoiada na Flor da Vida,
representa um portal que conduz as frequências lançadas ao
mundo concreto.
Simbolismo
Numa leitura, indica que os problemas do interagente estão relacionados com o
mundo da manifestação, ou o mundo físico, mais o tempo.
Emissão enviada pelo operador
Cria um vórtice de movimento. Concentra a energia da carta que a precede, bem
como direciona parte da energia das outras cartas a este portal, atingindo as
dimensões onde o problema está. Se é o único portal que sai na leitura, ele
canaliza toda a energia que vai atuar no mundo concreto.
Palavra-chave: Movimento
13 - O Disco Solar
O Disco Solar representa o plano divino. Ele é desenhado como
uma flor de 24 pétalas, cada uma delas carregada com altas
vibrações espirituais e está associado as equipes de luz como
a Grande Fraternidade Branca e atua até a 9 a Dimensão e às
virtudes dos 144 raios. Nele são enviados cada um dos raios,
energizando o que for necessário, dentro de sua virtude
específica.
Simbolismo
A presença do Disco Solar pode indicar situações de realidades
paralelas influenciando diretamente a vida do interagente ou
que os problemas relatados podem ser resolvidos por uma
energia modulada pelas virtudes da espiritualidade necessária
nesta realidade.
Emissão enviada pelo operador
Concentra a energia da carta que a precede, bem como direciona parte da
energia das outras cartas a este portal, carregada com energias de alta
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frequência espiritual. Emite a energia modulada pelas virtudes de um ou mais
raios do conjunto de 144 raios, na quantidade necessária para o propósito do
interagente, com a intervenção das hierarquias de luz para a sua evolução.
Palavra-chave: vibração espiritual
14 - Portal Cósmico
O portal cósmico atua como canal para energia de múltiplos
universos e múltiplas dimensões, atuando nas doze
dimensões conhecidas, trazendo e levando energia para todo
o Multiverso. Ele é a base do portal de Sirius.
Simbolismo
A presença do Portal Cósmico pode indicar situações de
realidades paralelas influenciando diretamente a vida do
interagente ou que os problemas relatados podem ser
resolvidos por uma energia vinda de algum ponto do
Multiverso, necessária nesta realidade. É como se o foco
fosse deslocado da Terra para um ponto para além do Espaço
e de lá recebêssemos suas energias. Este portal está
conectado às energias cósmicas, abrangendo o Universo que conhecemos como
um todo e todas as dimensões que existem, não só as conhecidas pelo homem
e todas as realidades paralelas.
Emissão enviada pelo operador
Concentra a energia da carta que a precede, assim como direciona parte da
energia das outras cartas a este portal. Recebe uma forte carga energética,
através de uma conexão cósmica, mudando completamente a perspectiva do
processo. Pode-se dizer que aqui ocorre um salto quântico a nível pessoal.
Dependendo do contexto, pode levar o interagente a insights poderosos.
Palavra-chave: Conexão Cósmica
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5 - O Eu interior
As cartas do naipe azul celeste representam a minha relação com meu Eu
interior, tanto ao nível introspectivo, que corresponde à minha essência, tanto
consciente quanto inconsciente, como ao nível espiritual, o chamado Eu Maior
nas tradições místicas, ou o Self, na psicologia junguiana ou supraconsciente na
psicologia transpessoal.
O homem é considerado como uma parte do universo, mas também é um holos,
uma parte que contém o todo ou um fractal, um elemento que guarda
similaridade com o todo de que faz parte. Assim as cartas do naipe azul celeste
dividem o ser humano conforme as redes de que faz parte. Estas redes podem
ser entendidas acessadas, percebidas, conectadas conforme o nível de
consciência do interagente.
Assim ele é composto de três grupos de cartas, Redes, Ferramentas e
Elementos.

Redes
O ser humano, apesar de não perceber isso diretamente, está associado a várias
redes que o conectam aos outros seres humanos e às energias cósmicas e da
natureza. A nível individual, que é como Tarot e Mesa Cristalina trabalham, o
interagente é visto em suas múltiplas facetas, em especial, o físico, o emocional,
o mental e o espiritual.
As redes consideradas no naipe azul celeste são:
•
•
•
•

A
A
A
A

Rede de Informação Planetária
Rede Gaia
Rede da Humanidade
Rede Cristalina
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1 - Rede de Informação Planetária
A Astrologia é uma arte e uma técnica milenar, onde o
movimento dos astros do sistema solar, tendo como pano de
fundo as constelações do zodíaco, são interpretados a partir da
data, hora e local do nascimento do indivíduo, dando as
características individuais. A Astrologia trabalha com
arquétipos, representados por figuras mitológicas que
personificam os astros. O drama celeste desenhado no céu e
descrito no seu mapa astral é uma fonte de informações
extremamente útil para autoconhecimento.
Podemos considerar os planetas e suas relações como a Rede
de Informação Planetária, que cerca o planeta Terra e
influência os seres humanos e as sociedades. A nível individual
representa o corpo mental do interagente.
Simbolismo
Numa leitura representa influências dos astros no corpo mental do interagente.
Emissão enviada pelo operador
Emite as frequências positivas dos planetas e signos, dentro de sua interpretação
astrológica. Trabalha com o corpo mental do interagente.
Palavra-chave: Interações Planetárias
2 - Rede Gaia
Gaia é um dos nomes do planeta Terra e a Rede Gaia, aqui
simbolizada por um dodecágono, representa as inter-relações
ecológicas que regem a natureza do nosso planeta. A nível
individual representa o corpo físico do interagente.
Simbolismo
Numa leitura representa algo a ser observado no campo físico
do interagente: saúde, vitalidade, energia
Emissão enviada pelo operador
Indica que as cartas vizinhas estarão atuando no campo físico
do interagente. Ou na visão global representa o planeta Terra.
Palavra-chave: corpo ou planeta Terra
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3 - Rede da Humanidade
O icosaedro (aqui mostrada apenas a sua projeção, o
hexágono) representa a rede da humanidade, ligado ao
elemento água. O nível individual representa o corpo
emocional. Também pode ser associada à Constelação
Sistêmica.
Simbolismo
Numa leitura indica problemas emocionais do interagente.
Normalmente há presença de emoções negativas, como
medo, tristeza, raiva ou culpa. Traz o que precisa ser
trabalhado numa Constelação Sistêmica ou Familiar.
Emissão enviada pelo operador
Indica que as cartas vizinhas estarão atuando no campo
emocional do interagente, neutralizando emoções negativas. Reorganiza os
campos mórficos, harmonizando as inter-relações entre as pessoas.
Palavra-chave: emoções
4 - Rede Cristalina
A Rede Cristalina é uma malha energética que surge com a
união dos pontos das redes anteriores, representa no nível
planetário a consciência desperta do planeta, com o
processo de mudança consciencial da humanidade da 3ª
para a 5ª dimensão.
É representada por um duplo dodecágono.
Simbolismo
Numa leitura indica a necessidade de conectar o interagente
com um nível de consciência mais elevado. Também
representa o seu corpo mais sutil, a espiritualidade ou a
alma.
Emissão enviada pelo operador
Indica que as cartas vizinhas estarão atuando no campo espiritual do
interagente.
Palavra-chave: Mudança de nível de consciência.
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Ferramentas
No naipe azul celeste, as Ferramentas são um grupo de símbolos que atuam
como sustentação, ou facilitadores energéticos.
5 - Flor da vida
A Flor da Vida é o fractal original de toda geometria sagrada e
está presente em toda a vida do planeta, assim como na
organização das galáxias e de todo o universo, do DNA e das
partículas atômicas e subatômicas.
Simbolismo
Numa leitura representa o mergulho na origem da Vida e no
subconsciente do interagente, até a essência de seu DNA.
Indica conteúdos profundos a serem tratados.
Emissão enviada pelo operador
Direciona as frequências corretivas a partir de seu DNA para
atuarem em um nível interno e profundo.
Palavra-chave: reestruturação a partir da origem.
6 - Estrela de Cinco Pontas
A Estrela de Cinco Pontas representa o ser humano na sua
essência. Neste Tarot representa o homem em relação ao
Sistema Solar e ao Cosmo.
Simbolismo
Num jogo, indica o próprio interagente em sua totalidade.
Emissão enviada pelo operador
Emite uma energia que estimula o interagente a ação, como,
por exemplo, uma tomada de decisão, mudar de atitude
perante os seus problemas ou estimular o ganho de
consciência diante de um aprendizado.
Palavra-chave: Poder Pessoal
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7 - Anjo
O Anjo aqui representa o Nível de Consciência Turquesa,
dentro da teoria da Espiral Dinâmica da Consciência, de Clare
W. Graves. Nesta teoria, o nível turquesa representa a busca
da conectividade entre os seres humanos, tanto em
relacionamentos
interpessoais,
como
energético,
estabelecendo ligações sutis e abrangentes.
Neste Tarot o nível de consciência turquesa é representado por
um anjo — a hierarquia que sustenta os trabalhos dando
direcionamento ao processo — através de seu atributo da
intuição.
Simbolismo
Num jogo, representa a necessidade de quebra de padrões ou crenças. O
interagente pode ser orientado a ouvir a intuição ou a notar sinais do seu dia a
dia que podem ser interpretados como mensagens.
Emissão enviada pelo operador
Emite uma frequência que estimula a intuição o interagente. Estimula a elevação
ao nível de consciência acima de onde o interagente estiver.
Palavra-chave: intuição
8 - Coluna Búdica
A Coluna Búdica é um canal energético que une as energias
cósmicas com a energias telúricas.
Simbolismo
Numa leitura indica necessidade limpeza energética.
Emissão enviada pelo operador
Faz a conexão cosmo-telúrica, promovendo o alinhamento de
todos os campos energéticos do interagente.
Promove um fluxo de limpeza energética, executando uma
limpeza profunda no interagente ou de seu meio, retirando
as energias negativas, de uma forma rápida, como um raio.
Palavra-chave: limpeza
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9 - Vórtice Platino
O Vórtice Platino, aqui representado pelo Vesicas Piscis, dois
círculos, cujo centro de um dos círculos toca a circunferência
do outro, corresponde ao campo magnético da Terra, gerando
uma forma toroidal que realiza a reciclagem das energias
presente no planeta.
Simbolismo
Numa leitura indica um processo de transmutação.
Emissão enviada pelo operador
Promove a transmutação de todas as energias que estão
sendo trabalhadas.
Palavra-chave: ralo

Elementos
Os elementos são Terra, Água, Fogo e Ar e o quinto elemento, o Éter ou
Quintessência, representados pelos sólidos platônicos. Os elementos são a
primeira representação das partes que constitui a matéria e estão presente em
várias culturas. Aqui eles apenas são considerados a partir da Filosofia Grega e
de sua posterior releitura, a Alquimia.
Os sólidos associados por Platão aos elementos partem da Geometria Sagrada e
são construídos partir de polígonos regulares. Existem apenas cinco sólidos
platônicos: o cubo ou hexaedro (sólido com seis faces), associado ao elemento
Terra, icosaedro (sólido com 20 faces), associado ao elemento água, o tetraedro
(sólido com quatro faces), que corresponde ao elemento fogo e o octaedro
(sólido com oito faces), que corresponde ao ar e o dodecaedro (sólido com 12
faces) que corresponde ao Éter.
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10 - Terra
A Terra, o elemento mais denso e rígido, representa os
objetos sólidos. Na física contemporânea corresponde ao
estado sólido da matéria. O elemento Terra é representado
pelo sólido platônico hexágono ou cubo. No nosso planeta
corresponde à litosfera (a Terra sem os oceanos). Em várias
tradições esotéricas corresponde ao corpo físico. No Tarot
Tradicional corresponde ao naipe de Ouros.
Simbolismo
Corresponde à matéria e às suas manifestações na vida do
interagente. Pode indicar a sua saúde física ou as suas posses.
Pode astrologicamente falando estar em falta (pessoa sem
determinação) ou excesso (pessoa teimosa).
Emissão enviada pelo operador
Equilibra o elemento Terra na vida do interagente.
Palavra-chave: físico
11 - Água
O elemento Água possui fluidez e mobilidade e representa
todos os líquidos. Na física contemporânea corresponde ao
estado líquido da matéria. O elemento água é representado
pelo sólido platônico icosaedro. No nosso planeta corresponde
aos mares, aos rios e aos lagos. Em várias tradições esotéricas
corresponde às emoções. No Tarot Tradicional corresponde ao
naipe de Copas.
Simbolismo
Corresponde à emoção e suas manifestações na vida do
interagente. Pode indicar seus relacionamentos afetivos. Pode
astrologicamente falando estar em falta (pessoa fria) ou
excesso (pessoa com problemas emocionais).
Emissão enviada pelo operador
Equilibra o elemento Água na vida do interagente.
Palavra-chave: emoção
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12 – Ar
O elemento Ar possui maior fluidez e mobilidade e representa
todos os gases. Na física contemporânea corresponde ao
estado gasoso da matéria. O elemento ar é representado pelo
sólido platônico octaedro. No nosso planeta corresponde à
atmosfera. Em várias tradições esotéricas corresponde à
razão. No Tarot Tradicional corresponde ao naipe de Espadas.
Simbolismo
Corresponde à razão e suas manifestações na vida do
interagente. Pode indicar atividade intelectual. Pode,
astrologicamente falando, estar em falta (pessoa que age
impensadamente) ou excesso (pessoa que racionaliza tudo).

Emissão enviada pelo operador
Equilibra o elemento Ar na vida do interagente.
Palavra-chave: razão
13 - Fogo
O elemento Fogo é um processo que envolve uma
transformação. É representado pelo sólido platônico
tetraedro. Na física contemporânea corresponde ao estado de
plasma da matéria. No nosso planeta corresponde à ionosfera
(camada de íons que circunda o planeta). Em várias tradições
esotéricas corresponde à espiritualidade. No Tarot Tradicional
corresponde ao naipe de Paus.
Simbolismo
Corresponde à manifestação da espiritualidade na vida do
interagente. Pode indicar relações com a sociedade e a
comunidade em que vive. Na astrologia corresponde ao início,
o que movimenta. Pode astrologicamente falando estar em
falta (pessoa sem iniciativa) ou excesso (pessoa excessivamente agitada, que
inicia muitas coisas e não conclui nenhuma).
Emissão enviada pelo operador
Equilibra o elemento Fogo na vida do interagente.
Palavra-chave: espiritualidade
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14 - Éter ou Quintessência
Platão, que via o mundo como sendo formado apenas por
quatro elementos, estranhou a existência de um quinto
sólido platônico. Além disso, de maneira diferente dos outros
sólidos que tinham como face apenas triângulos ou
quadrados, o dodecaedro era formado por faces
pentagonais. Ele passou a manter este sólido oculto, só o
revelando a poucos discípulos e associou à quintessência ou
elemento primordial, que seria a síntese de todos os outros.
O Éter corresponderia ao Cosmo, ou a matéria que preenche
o espaço entre a Terra, os outros planetas e as estrelas. No
século XIX a Física considerou o Éter o meio pelo qual eram
transmitidas as ondas eletromagnéticas.

Simbolismo
Numa leitura pode indicar que o interagente precisa colocar em ordem ou
equilíbrio todos os fatores de sua vida. Como o Éter está associado a um salto
de consciência em direção à espiritualidade, pode ser um forte indicativo de que
seja este o momento do interagente.
Emissão enviada pelo operador
Equilibra todos os elementos na vida do interagente.
Palavra-chave: união
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6 - A Leitura
Diferente de outros Tarots, o Tarot Psiônico de Ação Pulsada é baseado num
diagnóstico energético da pessoa ou situação. Durante a leitura, não se busca a
previsão de fatos futuros, mas um retrato do momento presente e que tipo de
influências a pessoa está recebendo ou gerando. O processo não se limita a uma
leitura, mas permite que o tarólogo, através de uma emissão energética, influa
na situação ou pessoa de forma a retomar o equilíbrio, como um processo
terapêutico baseado em energias ou frequências, similar ao reiki, à cromoterapia
ou às próprias mesas psiônicas.
Durante a leitura, cada carta tem um simbolismo próprio e, durante a emissão
energética do operador, modula a onda necessária para tratar o conteúdo
trazido. Cada carta funciona como uma moduladora de ondas, porém, a energia
a ser trazida para ativá-la vem do operador, associada à sua intenção, que se
estiver contaminada com pensamentos e sentimentos negativos, não irá
conseguir ativar o filtro da carta.
A junção das várias cartas modula uma única onda certeira, destinada a influir
positivamente no contexto do interagente.
Isso é possível porque, simbolicamente, o Tarot está ancorado com todas as
redes e portais nele representados por cartas e além disso, está conectado à
rede Gaia Coral que partindo do cosmos, envolve o planeta Terra, preparando-o
para o próximo nível de consciência. Esta conexão está representada no verso
das cartas, que representa o Portal de Sirius. A Energia canalizada pelo processo
é sintonizada pela imagem do verso das cartas e enviada através das cartas
utilizadas diretamente ao interagente.
Como todos os Tarots, a descrição e interpretação das cartas é apenas um guia
básico. O tarólogo, com o passar do tempo, desenvolverá seu próprio método.
Para quem já faz uso do Tarot convencional, o Tarot Psiônico de Ação Pulsada
pode ser usado como complemento, para agir no sentido de minimizar uma
leitura desfavorável ao interagente, ou cartas normalmente associadas a
problemas, como a Torre, a Lua o Enforcado e a Morte, ou cartas de arcanos
menores com simbolismo negativo num jogo.
Também pode ser usado em conjunto com a Astrologia, minimizando o efeito de
trânsitos desafiadores e reforçando o efeito de trânsitos facilitadores.

Preparação
Uma vez que o Tarot Psiônico de Ação Pulsada é baseado em energias ou
frequências, é conveniente um preparo anterior. Ele já está ancorado na
egrégora que sustenta as Mesas Psiônicas e o Portal de Sirius, a Rede Gaia Coral
e as demais redes que o compõe. Todavia, é sempre conveniente agregar
também a egrégora em quem confia, de acordo com o seu sistema de crenças.
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Conexão
A Conexão nada mais é que se conectar com a Divina Presença, o Eu Sou ou o
Eu Maior, conforme o nome que é dado em várias tradições místicas ou
esotéricas. Ou, se preferir, o seu Self.
Antes de iniciar uma leitura, o tarólogo segura o baralho com as duas mãos e
diz ou simplesmente mentaliza a conexão com o seu Eu Sou. Pode-se dizer, por
exemplo, as frases:
Desse momento em diante a minha consciência escolhe se conectar com
a minha consciência Divina, para que a sabedoria e o conhecimento fluam
naturalmente, e, dessa forma, eu possa cumprir a minha missão.
Ou, simplesmente:
Eu Sou ativar a conexão com a Divina presença de .... (seu nome).
(comando usado nas Mesas Psiônicas de Régia Prado)
Ou, ainda, um mantra ou uma oração individual, dentro do sistema de crenças
do operador.

Conexão com o interagente
Para que a leitura flua de forma mais efetiva, pode-se estabelecer uma conexão
com o interagente. O simples fato de estar havendo uma sessão com a presença
dele, já está ocorrendo uma conexão. Esta conexão pode ser reforçada se for
mentalizado um diálogo entre as duas divinas presenças.
Deste modo, a leitura fluirá entre o Eu Maior do operador e o Eu Maior do
interagente, que vai ser traduzida em símbolos pelo eu menor do tarólogo ao eu
menor do interagente.
As cartas funcionam como moduladoras de frequências, um filtro que modula e
direciona a energia canalizada pelo tarólogo. Sem a energia direcionada pelo
operador, não fazem nada além de um diagnóstico.

Antes de iniciar a leitura
Assim como nas mesas psiônicas, antes de iniciarmos uma leitura é conveniente
começar por perguntar ao Tarot: é Divino interferir?
Se o operador já recebeu autorização do interagente, esta pergunta não é
necessária, mas é obrigatória se a leitura estiver sendo feita à distância,
principalmente envolvendo uma pessoa que desconhece que está sendo tratado
pelo Tarot (por exemplo, alguém doente e hospitalizado que julgamos precisar
de ajuda).
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Procedimento
1. Mentalizamos ou emitimos verbalmente a questão;
2. Embaralhamos o Tarot, abrimos um leque com as cartas voltas para baixo
e escolhemos três cartas;

3. Há sete cartas que são indicativas de um “não”: Rituais, São Miguel (duplo)
do naipe verde; Infinito, São Miguel e o Trisquel, do naipe azul escuro;
Vesica Piscis e Coluna Búdica do naipe azul celeste.

Atenção: Estas cartas não têm a conotação de negativas, mas, apenas
para o efeito desta questão, elas vão representar o “não”.

4. Se, pelo menos, duas cartas pertencerem este grupo, a leitura não deve
ser feita.

Tipos de leitura
Leitura com três cartas
O procedimento é:
1. Mentalizamos ou emitimos verbalmente a questão;
2. Embaralhamos o Tarot, abrimos um leque com as cartas voltas para baixo
e escolhemos três cartas, distribuindo-as da esquerda para direita;
3. Lemos a sequência de cartas da esquerda para a direita;
4. Recolhemos as cartas, da última para a primeira de forma que a última
carta fique em cima;
5. Viramos o maço de três cartas com a face voltada para baixo;
6. Sobre o verso da carta que está em cima do maço (que seria a primeira
carta da leitura), colocamos o dedo indicador ou a palma de uma das mãos
sobre a estrela de cinco pontas;
7. Diga em ou mentalize: "Sou fonte de pura energia". Repita o processo até
um sentimento de paz lhe envolver.
8. Batendo levemente o dedo indicador ou mantendo a mão sobre estas
cartas, deixando fluir a energia , diga ou mentalize (o importante é sentir
a energia fluir em si e ser direcionada para o taro): "Pulsa em ordem
divina, ou pulsa, pulsa... (9x).
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Leitura com seis cartas
O procedimento é:
1. Mentalizamos ou verbalizamos a questão;
2. Embaralhamos o Tarot, abrimos um leque com as cartas voltas para baixo
e escolhemos seis cartas, distribuindo-as num círculo, no sentido horário,
considerando a posição do alto como a primeira;
3. Lemos a sequência de cartas, no sentido horário, a partir da primeira;
4. Recolhemos as cartas, da última para a primeira, no sentido anti-horário,
de forma que a última carta fique em cima;
5. Viramos o maço de seis cartas com a face voltada para baixo;
6. Sobre o verso da carta que está em cima (que seria a última carta da
leitura), colocamos o dedo indicador de uma das mãos sobre a estrela de
cinco pontas;
7. Diga em ou mentalize: "Sou fonte de pura energia". Repita o processo até
um sentimento de paz lhe envolver.
8. Batendo levemente o dedo indicador ou mantendo a mão sobre estas
cartas, deixando fluir a energia , diga ou mentalize (o importante é sentir
a energia fluir em si e ser direcionada para o taro): "Pulsa em ordem
divina, ou pulsa, pulsa... (9x).
Leitura com 12 cartas ou mandala astrológica
O procedimento é:
1. Mentalizamos ou verbalizamos a questão;
2. Embaralhamos o Tarot, abrimos um leque com as cartas voltas para baixo
e escolhemos doze cartas, distribuindo-as num círculo, no sentido antihorário, considerando a posição do mais à esquerda como a casa 1;
3. Lemos a sequência de cartas, no sentido anti-horário, a partir da primeira,
considerada a casa 1 ou casa da personalidade, seguida pela casa 2,
posses; casa 3, comunicação; casa 4, família; casa 5, talentos e
criatividade; casa 6, saúde ou trabalho; casa 7, associações (entre elas, o
casamento e as sociedades comerciais); casa 8, transformação; casa 9,
espiritualidade ou evolução pessoal; casa 10, carreira; casa 11, projetos
futuros e casa 12, o inconsciente. Pode ser tirada uma 13 a carta,
representando a situação ou o interagente no momento da leitura.
4. Recolhemos as cartas, da última para a primeira, no sentido horário, de
forma que a última carta fique em cima;
5. Viramos o maço de doze cartas com a face voltada para baixo;
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6. Sobre o verso da carta que está em cima do maço, colocamos o dedo
indicador de uma das mãos sobre a estrela de cinco pontas;
7. Diga em ou mentalize: "Sou fonte de pura energia". Repita o processo até
um sentimento de paz lhe envolver.

8. Batendo levemente o dedo indicador ou mantendo a mão sobre estas
cartas, deixando fluir a energia, diga ou mentalize (o importante é sentir
a energia fluir em si e ser direcionada para o taro): "Pulsa em ordem
divina, ou pulsa, pulsa... (9x).
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Portal de Sirius
Desde sua criação em 2017, o Tarot Psiônico de Ação Pulsada tem
acompanhado a evolução das Mesas Psiônicas, embora sua arte não
tenha sofrido grandes mudanças. Optamos por manter os símbolos
tal como foram retirados das mesas com a arte de então, mesmo
após as mudanças que ocorreram nas Mesa de Ambientes (que se
tornou Casa Viva) e a Rede Cristalina que ganhou uma arte
bastante diferenciada (mas manteve seus conceitos básicos).
A razão para isto é que o Tarot Psiônico, como Oráculo, precisa de
um consistência e coerência para poder se firmar no Inconsciente
Coletivo.
A partir da criação do Portal de Sirius
julgamos necessário mudar a arte, porém
mantendo suas características básicas. As
figuras são as mesmas, porém com uma
nova estética, sem perder contato com as
figuras originais.
A mudança maior foi no verso da carta, onde
incluímos uma imagem que remete ao Portal
de Sirius.
Isso não significa que os tarots da versão
anterior perderam sua força ou não estão
conectados com o Portal de Sirius, mas a
temos agora uma imagem que nos ajuda no
processo de interagir com a energia do
Portal de Sirius de forma mais simples.
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Oráculo complementar
O Tarot Psiônico de Ação Pulsada pode ser lido diretamente ou como
complemento ao Tarot tradicional ou outro tipo de oráculo, como Runas, I Ching,
Astrologia, Petit Lenormand (baralho cigano) ou outro, indicando como pode ser
tratado o problema encontrado. Ou “lendo” o que há por traz das mensagens
que cada carta traz.
Como complemento, para atenuar um resultado negativo ou fortalecer um
positivo de uma leitura com o oráculo escolhido, pode-se fazer uma tirada de
três cartas para cada tópico que se desejar. Por exemplo, se numa leitura com o
Tarot tradicional sair uma carta como a Torre, pode-se atenuar sua influência.
Usa-se o procedimento de três cartas para cada aspecto a ser analisado, ou o
de seis cartas para o jogo como um todo.
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7 - Nota de Régia Prado
Em algum tempo da humanidade, o homem aprendeu a “ler” os astros, os
arquétipos, os diagnósticos, os rostos, os comportamentos, a linguagem
corporal e os oráculos.
Aprendeu a ler a linguagem que não foi dita pelas palavras proferidas, a
linguagem de Deus, dos anjos, dos santos, dos orixás, dos símbolos, dos
arquétipos, dos cristais, das plantas, das flores, dos animais... tudo e qualquer
coisa que “fale essa linguagem do silêncio”. Não a linguagem verbal e sim, da
vibração, que como humanos tentamos identificar, para descobrir o que há além
do nosso entendimento.
Em qualquer lugar que não é um lugar e em qualquer tempo que não é um
tempo, as coisas acontecem, e se manifestam ou não, dependendo de muita
coisa: de quem vê, de quem observa, de quem cria, de quem se sente
merecedor, de quem se permite, de quem ama.
A linguagem do amor é uma só. Sintonizou, vibrou e entrou em ressonância,
criou o milagre. Da alma para a vida que conhecemos. Simples assim.
Todos nós geramos energia, energia de medo e de amor, numa dualidade que
permite que essas energias se complementem e mantenham o equilíbrio.
E é exatamente esta polarização da energia que gera a energia pura. E é esta
energia mais pura que aciona os filtros do Tarot. A energia da vida!
Desta forma, ao manipularmos o Tarot, as cartas servem como filtros, que
ativadas com esta energia pura da vida, modulam frequências que são enviadas
diretamente para o objetivo em questão e todas as informações contidas em
cada carta se modulam para gerar uma frequência específica. O Tarot é uma
ferramenta que nos permite ter um contato direto com a Divina Presença e desta
fonte obter as frequências que precisamos para a compreensão e sabedoria em
nossa jornada.
Todos os símbolos de todas as cartas funcionam como um funil energético que
serve para dar forma às informações e as expandir modulando a energia vinda
do operador, requalificada pelos símbolos que recebe e pulsada pela sua vontade
genuína.
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