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Cartas de Tarot "Sabedoria dos Ancestrais" 

 

As cartas em suas mãos são feitas para pessoas especiais, buscadoras, que conhecem a si mesmas e ao mundo. 

Aqui você encontrará não apenas novas formas de previsão, mas também conselhos sobre como usar esse 

conhecimento todos os dias, na vida cotidiana. O Sistema de Tarot surgiu há muito tempo, no antigo Egito. E 

esse conhecimento era possuído apenas pelos iniciados - os sacerdotes.  Eles pertenciam à mais alta classe 

social, que era considerada a mais sábia. 

Os reis escutavam-nos ao tomarem decisões políticas importantes. Grandes pessoas do mundo apelavam a eles, 

por suas previsões, adivinhações, validações e até mesmo a cura. Certa vez, os grandes sacerdotes do Egito se 

reuniram para criar uma enorme mandala na qual revelaram todo o seu conhecimento. Essa mandala 

personificava a ordem no mundo, a estrutura do ser humano e seu caminho neste Universo. Mas a vida é 

dinâmica, uma variedade de processos ocorrem nela. E eles dividiram essa mandala em elementos separados, 

para poder descrever cada processo, cada fenômeno da vida em movimento, desde o nascimento, o 

desenvolvimento até a extinção, a destruição, e assim por diante. Combinando os diferentes elementos de 

formas diversas, tornou-se possível descrever todos os fenômenos do mundo, os caminhos de todas as coisas, 

os caminhos das pessoas e seus destinos. Assim, as cartas de Tarot surgiram. Elas são os elementos que 

compunham a mandala e suas combinações, que descreviam todos os fenômenos da vida e da morte, do bem e 

do mal, da criação e da destruição. O sistema de Tarot existe como um sistema misterioso de caracteres 

criptografados, onde o Conhecimento Supremo está oculto. Inicialmente, não era um sistema de adivinhação, 

mas sim um sistema místico, que ajudava as pessoas a lidar facilmente com suas situações de vida. 

Mas em um determinado momento, os sacerdotes do Egito Antigo perceberam que muitas pessoas haviam 

aparecido na Terra e elas  poderiam distorcer o Conhecimento Supremo e até mesmo tentar destruí-lo. Para 

evitar isso, os sacerdotes criptografaram o Conhecimento Sagrado na forma de símbolos. Todos esses 

símbolos foram representados em tábuas douradas e armazenados no Templo do Sol. No entanto, com o 

passar do tempo, o sentido  sagrado foi perdido. Guerras e terremotos devastadores, pilhagens e a ganância 

humana foram impiedosos para com as criações dos sacerdotes. E essas tábuas ficaram irremediavelmente 

perdidas. Mas tal situação também havia sido prevista pelos guardiões do Conhecimento Supremo. Eles 

criaram um baralho de cartas para adivinhação e entregaram aos adivinhos, profetas e feiticeiros. Eles, por 

sua vez, espalharam esse conhecimento ao redor de todo o mundo. Assim as pessoas tomaram 

conhecimento das cartas de Tarot. Mas a mandala propriamente dita não chegou ao conhecimento das 

pessoas modernas. Elas também não conhecem as misteriosas combinações que tinham o poder mágico de 

mudar os eventos da vida.  

No entanto, símbolos similares ao Tarot não estavam presentes só Egito. Existiam as runas na antiga Europa 

e Hyperborea, os hexagramas dos chineses, que tinham a mesma função. Os xamãs também tinham suas 

próprias cartas de Tarot, que eram mantidas em profundo sigilo, mas agora elas foram reveladas ao mundo, 

graças ao Grande Xamã Branco. Além disso, contrário ao Tarot Egípcio, as cartas do Tarot xamânico nos 

revelam a mandala, que descreve todo o sistema da consciência mundial, e é a chave para resolver qualquer 

problema moderno. De fato, desde os tempos antigos, os problemas humanos não mudaram. Pelo contrário, 

nossos contemporâneos precisam ainda mais de ajuda – altos índices de mortalidade, solidão, escravidão ao 

crédito, pobreza, destruição da família e muito mais, sem mencionar os problemas globais da humanidade. É 

por isso que as pessoas precisam tanto deste Conhecimento. 
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Com base no conhecimento de nossos ancestrais, que vieram de antigos manuscritos, canções, lendas, 

contos de fadas, hoje podemos aprender os segredos do passado e do futuro, fazendo leituras simples das 

cartas de Tarot “Sabedoria dos Ancestrais”.  

Há muito tempo atrás quando nenhuma religião era conhecida,  o mundo dos “Espíritos” reinava na Terra 

(por exemplo, Espírito de Fogo, Espírito da Água, Espírito do Ar, Espírito de Fertilidade, Espírito de Saúde, 

Espírito da Juventude, Espírito do Progresso, etc.). Isso foi há mais de 40 mil anos. Naqueles tempos, as 

pessoas adoravam muitas divindades que governavam seus próprios mundos. Atualmente, uma diminuta 

parte do conhecimento antigo sobre o deus Perun, Svarog, Veles e outros chegou até nós. Grande parte 

desse conhecimento foi irremediavelmente perdido, uma vez que o conhecimento secreto sobre a estrutura 

do mundo, as causas do sofrimento e das alegrias, a riqueza e a pobreza, a liberdade e a escravidão foram 

transmitidos apenas aos eleitos. Desde os tempos antigos, os guardiões da sabedoria e do conhecimento 

eram anciãos, sábios, sacerdotes e xamãs. Para eles, as pessoas comuns íam em busca de conselhos e ajuda 

em tempos de alegria e infortúnios. E agora chegou o momento em que a "Sabedoria dos Ancestrais" se 

tornou disponível para milhões de pessoas, graças ao Grande Xamã Branco. Muitas pessoas que usam a 

“Sabedoria dos Ancestrais” já encontraram harmonia e sucesso, mudaram suas próprias vidas e as vidas de 

seus entes queridos e amados para melhor.  

É preciso apenas estar aberto ao novo conhecimento e colocá-los em prática. E as disposições secretas das 

cartas será ensinada pelo Grande Xamã Branco somente aos discípulos mais próximos, pois o poder é grande 

e não deve ser colocando em mãos erradas.  

Que esse conhecimento seja revelado a você! Khurai Mangalam! 

Vamos começar a nos familiarizar com as cartas de Tarot "Sabedoria dos Ancestrais". O baralho inteiro foi 

convencionalente “dividido” em quatro partes. Estas são os quatro mundos que compõem nossas vidas: o 

Mundo da Eternidade, o Mundo do Futuro, o Mundo Presente e o Mundo do Passado. Em cada mundo há 

um deus que dá ao ser humano habilidades pessoais específicas e influencia a qualidade de vida.  

Quando você colocar as cartas de Tarot “Sabedoria dos Ancestrais”, você deve prestar atenção a quais cartas 

(de qual mundo) você “tira” do baralho com mais frequência.  Você poderá assim determinar em que estágio 

da vida você está e quais eventos podem estar à sua espera num futuro próximo. Por exemplo, se as cartas 

do Mundo do Passado aparecem mais, significa que você está imerso em memórias ou está em um estado 

de estagnação. Portanto, durante esse período, você deve estar muito atento e cuidadoso. Afinal, 

mergulhado no Mundo do Passado, você não percebe os eventos do Presente, o que significa que você 

também póe em risco o seu Futuro. Se você retira com mais frequência as cartas do Mundo Presente, isso 

significa que seus afazeres são bem-sucedidos, harmoniosos, cheios de eventos brilhantes, e esses eventos 

devem ser vividos de forma plena.  

Você também pode fazer leituras para a vida cotidiana, todos os dias, quando você faz seu trabalho rotineiro 

ou se prepara para celebrações. Por exemplo, se você pretende convidar pessoas para uma festa, você tem a 

oportunidade de preparar a mesa, considerando não somente os pontos cardinais, como também os quatro 

mundos xamânicos. Para isso, você precisa organizar talheres e pratos que serão servidos, de acordo com o 

conhecimento da qualidade deste ou daquele mundo. O Mundo da Eternidade (Tengri) será localizado ao 

Leste, o que significa que haverá menor quantidade de comida e muito espaço livre. Talheres podem ser 

decorados com guardanapos e acessórios com imagens de estrelas. O Mundo do Futuro (Ulgeni) será 

posicionado ao sul, o que significa que aqui estarão as coisas mais inusitadas e novas: tudo o que você usará 

pela primeira vez. Esta parte da mesa pode ser decorada com materiais transparentes ou azul transparentes, 

usando imagens de nuvens, arco-íris. 
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O Mundo do Presente (Umai) será posicionado ao Oeste, com todos os produtos bonitos: frutas, vegetais. 

Você pode decorar esta parte da mesa usando todo o tipo de elementos da natureza viva, assim como todas 

as coisas bonitas que ela nos dá.  

E o Reino do Passado (Erlik) será posicionado ao Norte. Nesta parte da mesa se colocam todos os alimentos 

pesados e denso (por exemplo, carne, peixe, etc.). O Mundo do Passado deve ser decorado com tons mais 

escuros e talheres pesados. 

 

Quando os preparativos estiverem completos e os convidados se sentarem à mesa, você poderá fazer 

diagnósticos e  previsões para eles de acordo com a posição que ocuparam na mesa. O mundo que seu 

convidado escolher (que o atraiu mais intuitivamente) determina a forma em que suas questões estão 

organizadas, o estado em que ele se encontra no momento.  

Além disso, esse conhecimento pode ajudar a mudar o curso dos acontecimentos em sua vida. Você 

pergunta: "como?". Muito simples! Se você tiver necessidade de se livrar de doenças ou de quaisquer 

eventos negativos, escolha um lugar no Mundo do Passado para se separar de tudo o que interfere o seu 

viver. Se você quiser criar algo novo, então seu lugar seria no Mundo do Futuro. Você precisa escolher um 

lugar no Mundo do Presente caso você queira fortalecer tudo o que você possui no momento. E se você 

quiser entender o desconhecido ou revelar habilidades sobrenaturais, esteja posicionado no Mundo da 

Eternidade. 

Você pode aplicar o conhecimento das cartas de Tarot "Sabedoria dos Ancestrais" para expandir seus 

negócios ou organizar um novo. Ao equipar o seu escritório, centro comercial, restaurante, etc., você poderá 

organizar o escritório ou as mesas de trabalho de acordo com o mapa da criação do mundo, descrito nas 

cartas de Tarot. 

É muito importante posicionar conscientemente os itens de uso diário na sua casa, especialmente no quarto 

das crianças, no local onde são servidas as refeições e na sala de estar. Você também pode usar a “Sabedoria 

dos Ancestrais” não apenas ao criar o interior de sua casa e escritório, mas também para projetar roupas e 

acessórios que irão acompanhá-lo ao longo do dia. 

Desta forma, assimilando a "Sabedoria dos Ancestrais", você será capaz de se transformar e ,passo a passo, 

ajudar todas as pessoas próximas a você. 

 

Essas cartas tem múltiplas funções. E você pode fazer quaisquer tipos de leituras que sejam do seu 

conhecimento, com a ajuda delas. Mas recomendamos que você deixe de fora a carta “O Vazio”. Trabalhe 

com as cartas, uma após a outra, até o momento em que aparecer a carta “O Vazio. Essas cartas 

personificam todos os eventos que aconteceram no passado, tudo o que te trouxe até o momento presente 

(ou até a situação que te incomoda no momento presente). Todas as outras cartas que se seguirem após a 

carta “O Vazio”, mostrarão a você os eventos possíveis do futuro (as maneiras de resolver a questão 

presente). 

Além disso, todos os dias você pode começar com a previsão de eventos, fazendo uma pergunta para as 

cartas e tirando uma ou várias cartas do baralho, dependendo do npumero de perguntas e obtenha uma 

mini-previsão para o dia, para a situação, instantaneamente. 
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Método de leitura "Trindade" irá ajudá-lo a resolver um problema usando três componentes principais: 

Mente (julgamentos aceitos no geral, “premeditação a sangue frio”), Emoções (subconsciente, seu “palpite 

interno”), Consciência (ajuda de ancestrais, deuses).  

Para isso, você precisa formular claramente a pergunta, e pegar a primeira carta, que vai mostrar a opção de 

resposta geralmente aceita (a que você poderia receber de seus amigos e parentes). A carta seguinte irá 

mostrar a resposta vinda das profundezas do seu subconsciente (sua voz interior, sua intuição). A terceira 

carta é a ajuda dos ancestrais, a sabedoria dos deuses. Unindo as três, você poderá ter uma visão mais 

ampla da situação e tomar uma decisão mais sabia.  

No verso de cada carta, você vê o mapa xamânico do mundo. Há inúmeros detalhes nele; cada detalhe é de 

grande importância e tem uma aplicação prática. É impossível incluir todo o conhecimento sobre as cartas 

xamânicas nesta descrição; então, visite nossos seminários para compreender a fonte, a partir da qual estas 

cartas foram criadas. 

Aqui, daremos a explicação esquemática: a tenda feita de muitos olhos é o céu de mil olhos (os xamãs 

acreditam que as estrelas são os olhos do deus Tengri). Ulgen é o filho mais novo de Tengri. Umai é a esposa 

de Tengri. Erlik é o filho mais velho de Tengri. Por trás dele, há um cadeado enferrujado. 

O arco de Tengri é segurado por seus filhos, lado a lado. Ele envia suas flechas para a Terra - Umai, 

fertilizando-a com o sêmen de novas criaturas e fenômenos.   

O arco de Tengri nas mãos de um homem é a sua consciência, as flechas são sua atenção, que deveria estar 

voltada para Tengri, ou seja, para a eternidade.  

Tengri segura o fio da vida de todos os seres em suas mãos. No fio da vida, cinco almas que todos têm, são 

colocadas como miçangas em um fio. Quando o fio da vida se rompe, as almas se libertam do corpo físico e 

retornam aos deuses que as criaram. Tengri conduz cada pessoa através de sua vida, através deste fio, como 

marionetes, mas o ser humano, em sua aberração, não compreende que é um fantoche nas mãos dos 

deuses, e atribui a si mesmo todos os pensamentos e ações que ele realiza. 

Ayi – é um dos milhões de olhos de Tengri, que o separou de si mesmo; e este olho se tornou uma criatura à 

parte. Mas ao mesmo tempo, ainda é Tengri, e esta separação é uma ilusão. Este olho de Tengri é o próprio 

ser humano; todo o resto são somente suas vestes. 

Bos – é a mente humana, livre de apegos, preconceitos, memória, que vê e cria tudo de uma nova maneira. 

Kut – o poder pessoal e também o poder da linhagem ou das egrégoras, às quais a pessoa pertence. 

Também corresponde ao nível de sucesso e boa sorte que acompanha uma pessoa ao longo da vida, e que 

pode ser difamada, ao se levar uma vida sem sentido, o que trará doenças e infortúnios. 

Tyos – é o peso das memórias que cresce com o passar dos anos e enterra a pessoa debaixo dela. Como 

resultado, o idoso vive do passado e se fecha para o novo na vida, portanto more. É exatamente esta alma 

que segura a pessoa no mundo de Erlik. 

Syur – é o duplo do ser humano. É o corpo com o qual agimos durante o sonho e em imaginação. 

A lua – é o astro do deus Erlik. 

O sol – é o astro do deus Ulgen. 
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O trovão – é uma manifestação de Ulgen no mundo físico. Quando um evento se transfere do plano sutil 

para o físico, é como um trovão, um raio, uma chuva: primeiramente, os eventos foram criados no plano 

sutil, e então as nuvens se tornam espessas e sua manifestação começa no mundo terreno. 

Miragens – ocorrem quando eventos e coisas são formadas no plano sutil de Ulgen. Eles se parecem com 

formas etéreas, nebulosas e distorcidas - esses são os pensamentos e sonhos das pessoas. Mas quanto mais 

eles são preenchidos com a energia do desejo, mais eles se tornam distintos e razoáveis, e finalmente, eles 

podem se materializar no mundo físico. 
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DESCRIÇÃO DAS CARTAS DO TAROT 

 

1. Eternidade - Tengri 

Vemos uma pessoa sentada de pernas cruzadas. Suas mãos estão sobre os joelhos com 

as palmas voltadas para cima. Vemos um olho aberto no centro das palmas, 

personificando o olho da sabedoria, que tudo vê. O símbolo da Trindade está 

representado em suas roupas - o passado, o presente e o future, na forma de três sóis. 

O homem calmamente contempla o vazio primitivo. Seu rosto reflete paz e harmonia. 

Uma tenda dourada com bilhões de olhos se espalha à sua volta, que observam todos os 

acontecimentos. Eles estão direcionados para todos os lados do mundo. Este é o deus 

Tengri - o deus da Eternidade, que criou o Universo inteiro. 

Signifcado da carta - sucesso, vitória. Um período de responsabilidade acontece em sua vida. Esta carta tea 

visa do encontro com sua alma gêmea (ou até mesmo seu protetor, padrinho, padroeiro). Você pode 

alcançar sucesso em sua carreira, glória. 

Significado esotérico da carta - sabedoria, apadrinhamento. Seu momento de glória está chegando. Você 

alcança seus objetivos em todas as suas aspirações. Todo o universo apoia você. Você conseguiu perscrutar 

além dos limites da razão e contemplar a verdade. Não permita que o Olho da Sabedoria se feche. Esta carta 

diz que novos desafios e descobertas esperam por você. Você está no caminho certo. Faça uso da 

popssibilidade recebida. Os espíritos ajudam você a obter o apoio do Grande Deus Tengri - o governante do 

Mundo Supremo e da sorte, o criador de toda a vida e fundador do Universo. Sua bênção cria contato com 

Ele, o que fará de você um homem-Deus dotado de poderes e habilidades extraordinárias. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Você não tem ninguém para abrir sua alma e confiar. Você sente 

solidão frequentemente, mesmo estando com entre pessoas próximas e queridas a você. Separação da vida, 

perda do sentido da vida, uma existência pesarosa, cheia de depressão e sentimentos de inferioridade. Você 

sente o pergio de perder a conexão com o mundo ao redor, pelo fato de ter sensações fortes de rejeição, 

abandono, expulsão, de ter sido isolado ou não apreciado. Neste caso, o ritual de fusão com o Poder do 

Grande Xamã Branco irá ajudá-lo. Passando por este ritual com um instrutor especial da Força em nossos 

seminários, você nunca mais estará sozinho e obterá o mais alto estado de consciência e bem-aventurança 

possível na Terra. 

Objeto mágico: de conexão com o Grande Xamã Branco. 

Música de Transformação: Nº. 3, Faixa Ecstasy. 

Prática individual: ritual de união com o poder do Grande Xamã Branco. 

Parabéns! Você foi escolhido pelos Espíritos! Você tem um dom xamânico. Você pode receber a Iniciação 

Xamânica. O Complexo “Avatares de Vishnu” é recomendado para você praticar sozinho e em grupo na sua 

cidade. 
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2. Futuro - Ulgen 

A carta retrata um velho alegre com uma longa barba grisalha e um sorriso largo sentado 

em posição de lotus, sobre uma nuvem. Em suas mãos, ele segura uma bengala mágica 

para a realização dos desejos. Está rodeado por muitas nuvens brancas, que 

personificam os desejos das pessoas, novas idéias, bem como Almas puras de pessoas se 

preparando para uma nova encarnação na Terra. Este é Ulgen - o deus do futuro, que 

influencia a criação de tudo que é novo e incomum, tudo o que nunca antes se 

manifestou na Terra. 

Significado da carta - alegria, ingenuidade, novidade. O mundo das mudanças e surpresas se abre para você. 

Muito em breve você vai saber das novidades que irão ompletar a sua vida e criarão curiosidade. A carta 

avisa você de qua cada pensamento tem a chance de se materializar no mundo real. Tudo depende da sua 

perseverança e persistência. Faça novos esforços para realizar seus desejos. Preencha-se da energia 

necessária e conhecimento nos seminários com a ajuda do condutor da Força. 

Significado esotérico da carta  - insight e criação. Chega um momento em que você pode criar uma nova 

projeção de uma vida adequada. Sua consciência se expandiu, o que significa que os portões do futuro estão 

abertos para você. Mas somente o uso do conhecimento sobre as leis do Cosmos, sobre o poder da intenção 

permitirá que você atinja o desejado. Defina para si metas inatingíveis e alcance-as – isto está sob seu poder 

agora, se você receber a bênção do Senhor do Mundo Superior, Ulgen Khan. Novas habilidades 

impressionantes serão reveladas a você e um período de muito sucesso começará em sua vida. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): revise seus planos, eles podem estar desconectados da realidade ou 

ter sido impostos a você por alguém. Você realmente quer isso, ou está obedecendo a vontade de pessoas 

próximas, a pressão das circunstâncias, ou a moda? 

Objeto mágico: Khomuz; Pedra de Poder, para atração do sucesso em todos os assuntos. 

Música de Transformação: Nº 21, faixa “A Intenção”.  

Prática individual. Iniciação no Poder de uma das 10 Grandes Mulheres (saiba mais com nossos instrutores 

em nossos seminários). A carta recomenda que você realize o "Complexo da Abundância" e a pratique "O 

poder da intenção". Você pode aprender mais sobre eles nos encontros do grupo em sua cidade. 
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3. Presente - Umai 

Um tenda de confortos terrenos está construída em uma linda planície. Uma linda garota 

de longas tranças, com olhar maroto e terno sorriso se senta solenemente perto da 

tenda, sobre um tapete. Em uma mão, ela segura um galho verde - símbolo de fertilidade 

– e na outra mão, um cálice da abundância. Esta é Umai, a deusa do presente. É ela que 

preserva e multiplica todos os confortos terrenos, ela prove todo o necessário para a 

vida humana. 

Significado da carta: presente, equilíbrio, bem-estar. Você pode realmente enfrentar o 

mundo, aceitá-lo pelo que é. Esta carta nos fala sobre um novo estágio de acumulação e implementação de 

programas, metas e desejos previamente concebidos. Você pode ser abordado por uma pessoa com uma 

proposta incomum que irá fortalecer sua força, expandir suas habilidades. Esta carta também pode significar 

uma reconsideração de tudo o que foi feito, e também aventuras amorosas. 

Significado esotérico da carta:  é firmeza, realidade. A carta aconselha você a se basear na sua experiência e 

conhecimento acumulados, a sentir o “chão debaixo de seus pés”, a perceber a fragilidade da vida e não 

desperdiçar tempo precioso em vão. Continue procurando novas maneiras de realizar seu propósito. 

Cuidado com as ilusões. Apele ao condutor da Força em seminários e passe pelo ritual para ganhar a 

proteção da deusa Umai. Ele irá ajudá-lo a resolver quaisquer situações de vida e conceder proteção contra 

os maus espíritos. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): A prosperidade está a seu lado. Você perde boas chances por causa 

de pensamentos equivocados de autossustentabilidade: “pobre, mas orgulhoso”, “é desagradável, mas 

adequado”, “dinheiro grande traz problemas grandes” – você não precisa disto; isso impede o sucesso de 

entrar em sua vida. 

Objeto mágico:  a boneca Bereginya, a imagem mágica da deusa Umai. 

Música de Transformação: Nº 13 Faixa "Umai". 

Prática individual: o carta o ritual para receber proteção pessoal e ajuda da deusa Umai. Você vai esquecer 

as dificuldades com o dinheiro e outras situações problemáticas; bem-estar e felicidade virão para sua vida. 

Também o “Complexo da Autossuficiência” irá ajudar. Você pode realizá-lo sozinho ou em grupo, nos 

encontros que acontecem na sua cidade. 
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4. Passado - Erlik 

Na carta, está representado um homem forte, sentado em um touro negro. O animal 

tem uma cabeça e cascos que se assemelham a um demônio. O homem sentado neste 

animal também parece feroz: cabelos negros desgrenhados, sobrancelhas franzidas, 

presas saindo pela boca - tudo isso expressa a capacidade de ações inovadoras. Ele 

agarra a serpente das tentações firmemente em sua mão; e na sua outra mão, ele agarra 

um rosário, com o qual ele conta todos os erros, apegos, riquezas terrenas. Este é o deus 

do passado, da memória, do submundo - Erlik Khan. É exatamente Erlik Khan quem tira o 

excedente de benefícios materiais das pessoas que vivem na Terra, a fim de liberar o 

espaço terreno para novas criações, novos projetos. Ele também aceita as almas de todos aqueles que 

deixaram a Terra, mantendo-os em seu reino, até que sua lembrança na Terra tenha transcorrido. 

Siginificado da carta - colapso e destruição. Chegou a hora das provações e decepções. Agora você está em 

uma "zona da escuridão" e incompreensão. O mundo inteiro parece horrível, sem cor, sem vida. Os 

pensamentos do passado o mergulham em um estado de depressão. Sua carreira pode estar à beira do 

colapso. No entanto, estas são apenas dificuldades temporárias. Você se esforça por mudanças. É hora de 

mobilizar suas forças para novas conquistas, para a transicionar para um novo nível mais alto na vida. Esta 

carta avisa sobre uma possível mudança de parceiro. A fim de superar todos os desafios sem dor, a carta te 

aconselha a se submeter a uma sessão de limpeza do Chacra Nabhu, após a qual você obterá a libertação de 

todo sofrimento e será capaz de ajudar outras pessoas. 

Significado esotérico da carta – libertação. Você é uma pessoa feliz! A carta o avisa da conclusão de uma das 

etapas da sua vida. Agora você está fazendo seus últimos esforços, passando por desafios, se livrando de 

tudo que é supérfluo, desnecessário, que o limitou em seu caminho. Reúna todas as suas forças. Dirija-se ao 

condutor da Força e peça por conselhos e orientação em um seminário. Grandes mudanças e consciência 

esperam por você. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Você está com problemas, espíritos malignos prepararam muitas 

armadilhas para você. Um talismã de proteção irá ajudá-lo. 

Objeto mágico: amuleto para proteção contra forças do mal, acidentes, doenças, vampirismo e feitiçaria. 

Música de Transformação: Nº 12, Faixa "Erlik". 

Prática individual: uma sessão de purificação do Chacra Nabhu. Realize o “Complexo da Abertura dos 

Chacras”, todos os dias, durante 21 dias; isto irá ajudá-lo neste ponto do seu caminho espiritual. Tente 

participar de aulas semanais em sua cidade, sobre as quais você saberá com o organizador. 
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5. O Arco de Tengri 

Arco e flechas são um símbolo de alcançar o objetivo. Cada pessoa pode atingir um 

objetivo quando sua corda de intenções do arco está esticada, rígida e inflexível. E é 

importante ter um olhar perspicaz, para não se desviar do alvo; após ter escolhido sua 

meta, não se perder no tempo e no espaço. É o “Olho da Sabedoria” que permite que 

uma pessoa enxergue a raiz dos problemas e tenha uma visão precisa de tudo o que 

acontece dentro e fora dela. 

Significado da carta - crescimento na carreira. Tudo pelo que você se esforçou em 

alcançar começa a se tornar realidade instantaneamente. Mesmo as metas menores se materializam na 

velocidade da luz. Mas toda subida carrega consigo o perigo da queda. Esta carta informa que você se 

aproxima da finalização dos assuntos iniciados anteriormente. No entanto, ainda mais esforços precisam ser 

feitos para que você não perca a chance, para que você não vire a maré contra si mesmo, e que você realize 

os seus planos. O Ritual do Sucesso irá ajudá-lo – você fará os seus sonhos e desejos mais preciosos se 

realizarem. 

Significado esotérico da carta – ser incansável. Sua consciência penetra na essência de todos os processos 

que agora acontecem. Você é capaz de alcançar o auge da compreensão. A flecha da sabedoria dá à luz à 

verdade, ao espetar a escuridão da ignorância. Esteja alerta - as forças das trevas estão à espreita. Cuidado 

com os falsos objetivos e tentações.  

Carta invertida: Você não se conhece e nem as suas habilidades. Você troca um pássaro na mão por dois 

soltos na mata. Você tem poder suficiente para conseguir tudo, mas não tem força de vontade e 

concentração. 

Objeto mágico: a pedra mágica irá ajudá-lo a ganhar o poder da intenção. 

Música de Transformação: Nº 0, Faixa "Tertia". 

Prática individual: ritual para realização dos desejos mais profundos. A prática individual recomendada é o 

“Despertar do Poder Pessoal”. Se realizada em grupo, terá um efeito ainda maior. 
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6. O Fio da Vida 

Uma névoa transparente, sinuosa ... Este é o Fio da Vida. Ela vem de cima, do Mundo de 

Tengri, para baixo, para o Mundo de Umai. Ela não tem limites precisos, assim como a 

própria vida. Este fio  mostra as coisas das quais se compõe a vida humana, as coisas que 

são adequadas a ela, o momento em que a pessoa deixa o mundo de Umai e faz uma 

viagem através do Rio do Tempo até o mundo de Erlik. 

Significado da carta - mudança. Olhe ao redor. O mundo ao seu redor é um reflexo do 

seu conteúdo interno. A confusão e a harmonia, a estabilidade e a flutuação na vida – 

tudo isso é o acúmulo, o resultado de suas reações e emoções. A carta indica que é chegado o momento de 

dar passos decisivos para mudar sua vida. Não tenha medo de enxergar a verdade e de tomar uma decisão 

que já está amadurecida.  Mande embora todo o desnecessário da sua vida, tudo o que traz desconforto e 

incerteza. 

Significado esotérico da carta -  o condutor. Esta carta fala sobre a importância de você prestar atenção 

agora em como vai o seu desenvolvimento. É necessário realizar aquilo em que sua atenção está dirigida, ao 

que você se esforça agora em alcançar. É possível que você tenha que dar passos corretos agora e mudar a 

direção do movimento. Apele ao condutor da Força por ajuda, aquele que sempre te apoia no seu caminho e 

que irá te indicar um novo caminho. É também recomendado que visite Lugares de Poder várias vezes ao 

ano. 

Carta invertida: você se afastou do seu caminho de vida - o verdadeiro chamado -  você precisa retornar a 

ele, e então você irá se encontrar e alegrar-se com cada minuto da vida. 

Objeto mágico: talismã para boa sorte no amor e abertura de habilidades criativas. 

Música de Transformação: Nº 4, Faixa "Shaman Varga". 

Prática individual: o diagnóstico do seu destino. Iniciação emu ma das 10 Grandes Mulheres.  Mais 

informações com o condutor em seminários. Para a prática individual ou em grupo, “Meditação Ayii”  
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7. Alma da Eternidade - Ayi 

O olho da sabedoria - o olho que observa o mundo explicitamente. Seu olhar não é 

desfocado por padrões e ilusõesA visão do olho que tudo vê não pode ser enganada por 

clichês e ilusões. É o observador invisível de tudo o que acontece ao redor - a alma Ayi 

do ser humano - o presente supremo do Deus da Eternidade, Tengri. 

Significado da carta - controle. Controle e moderação são as principais qualidades que 

você precisa desenvolver nesta fase da vida. A carta destaca as qualidades dentro de 

você, capazes de te elevarem ao nível supremo da vida. No entanto, falta-lhe 

sutodisciplina. Lembre-se de que, observação, profissionalismo, solidez e conhecimento são importantes em 

qualquer assunto. Não tenha medo de empregar tecnologia invadora, a observação é importante, 

profissionalismo, sustentabilidade, conhecimento. Não tenha medo de aplicar novas tecnologias e olhar para 

o mundo por outros ângulos.  

Significado esotérico da carta - Iniciação. A sorte te favorece. Seus esforços não passaram despercebidos. 

Você recebe o dom sagrado dos Deuses. Reúna todos os seus espíritos e aceite tudo que lhe é concedido 

pelo Poder Supremo.  Não abrande o curso dos acontecimentos. Avance em direção a um objetivo 

intencionado com ainda maior esforço e altruísmo. E lembre-se que seu companheiro fiel de viagem é a 

oração. 

Carta invertida (de cabeça para baixo):  Chegou o momento de pensar no fato de que todos os frutos de 

suas ações não são eternos, e da mesma forma, tudo com o que você sonha para o future, sendo realizado 

no presente, estará inexoravelmente sujeito aos processos de envelhecimento, decadência e 

desvanecimento. Portanto, dirija sua atenção para I que é eterno – sua Alma Ayi – o observador, que nunca 

nasceu e nunca morrerá. A carta aconselha você a passer pela Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres, 

que traz harmonia e poder, sucesso em todos os seus afazeres. Você irá se aproximar da realização da sua 

predestinação e da sua missão na Terra. 

Objeto mágico: pedra de realização de sonhos e do destino feminine feliz. 

Música de Transformação: Nº 18, Faixa Kalachakra. 

Prática individual: Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres (saiba mais com o condutor em nossos 

seminários). A carta recomenda que você realize o complexo de yoga "Harmonia das Energias Masculina e 

Feminina"; você pode aprender mais sobre isso nas aulas semanais em sua cidade. 
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8. A Alma Bos 

Um lindo pássaro branco, com enormes asas fortes, que voa alto, é representado na 

carta. Ele não tem medo de obstáculos e tempestades. Ele olha corajosamente adiante e 

não pára no meio do caminho. Este pássaro é a Alma Humana Bos, dada pelo Deus do 

Futuro, Ulgen. O ser humano tem a oportunidade de criar planos, ideias, sonhos´. É 

exatamente a Alma Bos que ajuda a consciência humana a se elevar acima das 

dificuldades e incompreensões, acima  da confusão e do medo. 

Significado da carta - notícias. Um momento favorável chegou em sua vida. Muitas 

mudanças esperam por você em breve. Observe os sinais de tudo o que acontece à sua volta com atenção.  É 

possível que você receba notícias que há muito tempo esperava receber. Esta carta também significa uma 

possível gravidez. 

Significado esotérico da carta  -  novidade. Cada pensamento seu aparece no Mundo do Futuro, como uma 

nuvem branca na forma de um pássaro. Você ganhou a força e a confiança necessárias para o vôo. Comece a 

realizar o seu sonho, não olhe para trás,  e não espere por um sinal extra para agir. Eventos inesperados, 

curas inesperadas  esperam por você. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Você perdeu suas verdadeiras aspirações, que possuía na infância, 

você não sabe o que esperar do futuro. Agora, o futuro para você é uma certa variação do passado, que é 

uma ilusão, um engano. Dê um passo em direção ao seu futuro inacreditável - o condutor da Força irá ajudá-

lo no seminário com a sessão de purificação do Nabhu Chakra. 

Objeto mágico: Talismã para realização de desejos. 

Música de Transformação: Nº 17, Faixa “Hurai”. 

Prática individual: uma sessão de purificação do Nabhu Chakra, após a qual mudanças favoráveis ocorrerão 

em sua vida pessoal. As pessoas que lhe são queridas, mas que nunca se interessaram por você, buscarão 

sua companhia. O Complexo da Abundância irá ajudá-lo. Você pode praticar sozinho ou nos grupos em sua 

cidade. 
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9. O Poder da Linhagem Kut 

Vemos a infinita vastidão da Terra. No centro da carta, você pode ver um lindo cervo, 

com a cabeça orgulhosamente erguida. Seus enormes chifres ramificados significam 

grande sabedoria e poder. Seu corpo musculoso e cheio de saúde, personifica recursos 

vitais ilimitados, destreza e agilidade. Este lindo cervo é a Alma Humana Kut, vinda da 

sua linhagem. Enquanto houver uma Alma Kut na pessoa, ela vive no mundo do presente 

da deusa Umai. Mas assim que o cervo fugir da pessoa, significa que é o momento de 

partir para o mundo de Erlik Khan. 

Significado da carta – lucro. Você merece um presente por sua diligência. Não se demore em si mesmo e 

não se afaste dos outros. Tente ser tão ativo, coletado, rápido. Afinal, até mesmo receber um presente 

requer grande esforço. Continue a irradiar alegria e harmonia. Este cartão indica um momento favorável 

para participar da parceria. 

O significado esotérico do mapa - força. No caminho há dificuldades e obstáculos, mas você recebe uma 

nova força para entender a si mesmo e ao mundo. Imediatamente comece a agir. Não se deixe cair em 

preguiça, depressão. 

Cartão de cabeça para baixo: Saúde e até mesmo a vida de um membro da sua família está em perigo. 

Assuma a responsabilidade por seus parentes. Os espíritos falam sobre a necessidade de passar por uma 

sessão de purificação familiar de carma com o condutor da Força em treinamento. 

Item mágico: um amuleto que garante proteção a toda a família. 

Música de Transformação: No. 1, “Batida do Coração”. 

Prática individual: uma sessão de purificação do karma familiar. A prática de Kata Rage irá ajudá-lo nesta 

fase do seu desenvolvimento espiritual. Tente assistir a aulas semanais em sua cidade, saiba mais sobre as 

lições do nosso organizador.  
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10.  A Alma Tyos 

Um enorme peixe nada por entre objetos antigos submersos e algas, com seus olhos 

semicerrados. Suas escamas, assim como tudo ao redor é coberto levemente por lama, 

“areia do tempo”. Esta é Alma de Tyos - a alma do Mundo da Memória, que é dada ao 

ser humano pelo senhor do Mundo Inferior, Erlik Khan. Qualquer um que fique 

endurecido" (calejado) pelas algas negras da memória e do passado, pode permanecer lá 

para sempre, e a alma será enterrada no repositório de eventos antigos que já foram 

embora da vida. 

Significado da carta – trapaça. Parece-lhe que os eventos continuam como de costume. No entanto, a carta 

demonstra o oposto. Você quer fazer retornar o passado para sentir aquilo que não está mais disponível 

para você. O estado de estagnação é comum para você; você está insatisfeito com tudo e às vezes, irritado.  

Mudanças de humor, instabilidade nas emoções podem levar a conseqüências irreparáveis, doenças. Você 

está atormentado por engano e auto-engano. A carta o aconselha a sentir-se como um “pato na água”, que 

navega livremente pelo rio da vida, passando facilmente de um afluente para outro. A vida deve ser aceita 

em todas as suas formas, sem avaliações e identificações (apegos). 

Significado esotérico da carta  - estagnação 

Infelizmente, você observa estagnação na sua vida agora. Sua vida é como se você estivesse num sono 

profundo. Um fardo pesado de memórias não permite que você avance com passos positivos. Você imagina 

ter conquistado grandes vitórias, sente uma enchente de informações, um excesso. Você procura a solidão 

para escapar da realidade. Tenha cuidado! A carta do Tarot alerta para uma possível queda no abismo de 

eventos que já não existem mais, o que significa um grande atraso na vida real. Uma prática individual de 

purificação de emoções negativas vai ajudá-lo. Não perca a oportunidade de se preencher com poder e 

novos conhecimentos em retiros e workshops com os condutores da Força. 

Carta invertida (cabeça para baixo): a carta avisa da falsidade e traição por parte de amigos. É hora de dizer 

a si mesmo honestamente: quem está com você apenas por interesse próprio, e quem é realmente um 

verdadeiro amigo que ajuda em problemas e é um exemplo para você. Está na hora de sacrificar 

relacionamentos que o enfraquecem para dar lugar à harmonia e ao amor. Uma sessão de purificação do 

Nabhu Chakra irá ajudá-lo. 

Objeto mágico: um espírito protetor do mundo inferior. 

Música de Transformação: Nº 6, Faixa "Appalachi". 

Prática individual: sessão de purificação do chacra Nabhu, a prática de “Purificação de emoções negativas”, 

de sentimentos de culpa e autopiedade, tristeza, irritabilidade, ganância. Eliminação de depressão, dor e 

depressão. Para prática individual, recomenda-se o “Complexo Devacânico” é recomendado (para 

harmonizar todos os elementos em sua vida). Nos encontros do grupo, essa prática terá um efeito muito 

maior. 
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11.  A Alma Syur 

Uma figura humana leve, transparente e alegre voa em um espaço cheio de luz. Ele não 

é sobrecarregado pelas dificuldades da vida, ele não tem apegos, nem doenças, nem 

sofrimento. Ele não é atormentado por pensamentos "sérios", "importantes" e 

explosões de emoções. Esta é a alma Syur, que uma pessoa recebe de um dos deuses 

(Tengri, Ulgen, Umai ou Erlik). É a alma Syur que define o papel fundamental do ser 

humano e seu destino. 

Significado da carta – leveza, despreocupação. Você leva a vida com tranquilidade. Você 

aspira seguir a tendência geral, muitas vezes privando-se da liberdade de escolha. Você sente que nada 

depende de você, que alguém o leva através da vida. Às vezes, são seus pais ou parceiros de negócios. Mas 

você sente em si mesmo a necessidade de conhecer o mais importante dentro de si mesmo, de aprender a 

administrar sua vida sozinho. A carta o aconselha a anaslisar profundamente seus valores, do você 

realmente precisa, e seguir a voz do seu coração. O "Complexo da Autossuficiência" irá ajudá-lo. 

Significado esotérico da carta  - Chance. A carta diz a você que a chance de conhecer sua verdadeira 

predestinação apareceu agora. Longas buscas, práticas assíduas para seu autodesenvolvimento te levam 

para a obtenção da verdade. Tente realizar práticas para o desenvolvimento da alma de Syur mais 

frequentemente. 

Carta invertida: Você é fortemente influenciado por seus entes queridos – pais, parentes ou amigos. Essa 

tutela supérflua forma uma auto-imagem dependente, enfraquece você. Você precisa assumir 

responsabilidade por sua vida completamente e tornar-se mais independente. Recomenda-se passer pela 

Iniciação emu ma das 10 Grandes Mulheres (saiba mais com os condutores em nossos seminários). 

Objeto Mágico: Amuleto Sacerdotal. 

Música de Transformação: Nº 8, Faixa “Bkhoga”. 

Prática individual: Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres. “Complexo da Autossuficiência” é 

recomendado, individualmente ou em grupo na sua cidade. 
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12. Lua  

Como se envolta em vestes luxuosas de preto e prata, cobertas com bilhões de estrelas, 

cintilando com luzes multicoloridas de pedras preciosas, a rainha da noite - a Lua - senta-

se em seu trono. Ela está cercada por um halo enevoado insinuando os segredos da 

rainha da noite. Ao redor - o majestoso universo sem limites, com seus segredos e 

sabedoria. Mas para a lua não há segredos e enigmas, sua capacidade de sentir 

sutilmente permite que ela penetre na essência das coisas. 

Significado da carta - mistério. Tudo o que você tentou esconder está prestes a ser 

revelado. Tente tomar as medidas necessárias agora para resolver seus assuntos. Além disso, a carta informa 

sobre um possível relacionamento romântico nascente que pode surgir em uma longa jornada com pessoas 

incomuns. Também preste atenção à saúde. 

Significado esotérico da carta - profundidade, intuição. Não recuse a oferta que você possa receber em um 

futuro próximo de maneira incomum. Talvez isso revele um antigo segredo para você e permita que você 

descubra forças ocultas e habilidades secretas em si mesmo. Ouça a voz interior, observe atentamente, não 

perca de vista as pequenas coisas. Esta carta recomenda que você pratique a contemplação da água, assim 

como ouça a música xamânica "Aqua". 

Carta invertida (de cabeça para baixo): você tem um/uma concorrente que quer tirar o seu amor. Você será 

provocado a se desmoralizar - não sucumba a isso e mantenha constante otimismo e alegria. Fortaleça sua 

feminilidade com a Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres. 

Objeto mágico: brincos revelando feminilidade e beleza. O anel mágico da juventude. 

Música de Transformação: No. 10, Faixa “ÁGUA”.  

Prática individual: Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres (saiba mais com o seu condutor da Força). A 

carta recomenda a realização do “Complexo de Asanas de Cura Para Purificação dos Canais do Corpo. Você 

pode aprender mais sobre isso nas aulas semanais em sua cidade. 
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13. O sol 

Na carta, vemos um céu azul claro banhado pela luz do sol. O sol brilha intensamente e 

com alegria na vastidão infinita do céu. A pureza e o frescor que rodeia o sol atraem e 

fascinam. Não há obstáculos no caminho da luz. 

Significado da carta - sorte. Você sobe para um nível mais alto em sua vida. Existem 

novos clientes, propostas, grandes oportunidades de lucro. A carta informa sobre ofertas 

lucrativas e reuniões incomuns. Um período importante chega na sua vida, onde será 

possível iluminar todos os aspectos obscuros da vida. Preencha-os com nova força vital, 

participando de retiros e workshops com os condutores da Força. Você também pode contar com a 

aquisição de grandes somas de dinheiro. 

Significado esotérico da carta - atividade. Sinta a alegria e a autoconfiança. Sua vida flui com rapidez e 

eloquência! Tudo o que você planejou começa a dar frutos.  No entanto, a carta adverte que a excessiva 

agitação e vibração que você manifesta podem mudar o curso dos acontecimentos. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Você se ilude com sucesso temporário.  Não há como relaxar agora - 

tudo depende da sua atividade. 

Objeto mágico: amuleto para se conectar com o espírito da sorte - Dzayan Dzayachi. 

Música de Transformação: №18, Faixa "Tyn Bura". 

Prática individual: Ritual para adquirir o espírito do dinheiro em sua vida. As mudanças em sua vida serão 

tão significativas que surpreenderão a todos, incluindo seus entes queridos. Práticas "Poder do Soll" e 

"Respiração do Sol" irão ajudá-lo. Você pode fazê-las sozinho ou em turmas de grupo em sua cidade. 
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14. Trovão 

Os diamantes da estrela brilham no céu escuro no coração do mundo de Ulgen. A beleza 

e o brilho das estrelas podem ser vistos do chão, criando um misterioso ímã que atrai o 

olhar das pessoas. Vemos um clarão de luz brilhante - “o beijo das estrelas”, dirigido sob 

a forma de setas brilhantes para a terra, por entre a beleza radiante. Este é o presente 

de Deus - trovão. Afinal, para cada evento na vida, precisamos de um momento certo. E 

apenas no momento da junção, da fusão de várias estrelas e planetas nos céus, chega o 

momento certo para um evento tão esperado. 

Significado da carta - a notícia. Prepare-se para receber notícias inesperadas. Tudo o que você aspirou, 

pensou, sonhou, começa a tomar uma forma real. Esta carta o incentiva a reconsiderar todas as suas ideias e 

pensamentos e os formular com mais clareza. 

O significado esotérico do mapa - um aviso. Você está muito imerso em seu mundo interior. Tente fazer um 

esforço e olhar para o mundo com toda a sua beleza. Você está em um estágio de transição quando o evento 

tão esperado está pronto para implementação. Mas você pode perder a sua chance por causa do seu 

"isolamento". Prepare-se para as mudanças que se paroximam, visitando um seminário do condutor da 

Força. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Chegou o momento de mudanças importantes na sua vida, mas você 

não está pronto para isso. Não perca a sua chance, o próximo não virá tão brevemente com este! Receba 

ajuda com a purificação do chacra Nabhu. 

Objeto mágico: talismã da boa sorte. 

Música de Transformação: No. 14, Faixa "Akhun". 

Prática individual: Ritual de purificação do chacra Nabhu. Praticas yoga “Complexo do Horóscopo” e 

“Meditação Dinâmica” irá ajudá-lo nesta fase do seu desenvolvimento espiritual. Tente participar de todas 

as aulas semanais em sua cidade, sobre as quais você pode saber mais com o organizador. 
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15. Miragem 

Figuras transparentes de animais, pessoas, casas, carros, bens de valor e outras criaturas 

incomuns deslocam-se suavemente em algum lugar remoto, no topo dos céus, perto da 

montanha, onde o deus do Futuro Ulgen Khan se senta solenemente. Estes são os 

sonhos e ideias das pessoas, que aguardam implementação, para que descendam do 

Mundo do Futuro para o Mundo do Presente – para o mundo de Umai.  Mas nem todas 

as ideias, eventos estão destinados a tomarem forma. Somente as pessoas, cujas 

aspirações são fortes e constantes, serão capazes de materializar seus planos na vida 

real. Quanto ao resto das ideias, elas permanecerão no mundo de Ulgen, esperando por 

sua vez.    

Significado da carta – ilusão. Um período de desafios e decepções pode chegar em sua vida. A menos que 

você comece a tratar sua vida sem ilusões – de forma realista. A carta o aconselha a fazer um esforço mais 

uma vez, de reconsiderar sua vida inteira e enxergar as coisas que são verdadeiramente importantes para 

você. Cuidado com as “pessoas boas” que tentarão te enganar sem motivo. A carta também aconselha-o a 

ver suas habilidades ocultas para que se alcance seu objetivo adequadamente.  Use os conselhos de um 

sábio – o Grande Xamã Branco.    

Significado esotérico da carta – perspectiva. Não é tão fácil de implementar aquilo que você deseja! Você 

precisa reconsiderar tudo uma vez mais e se assegurar de que o plano de ação escolhido está correto. 

Portanto, peça ajuda do condutor da Força.  A carta mostra que você tem tendência a idealizer as situações 

da vida e mudar seus desejos frequentemente. Você precisa adquirir uma rigidez interna e uma mente 

objetiva para alcançar os resultados desejados.  

Carta invertida: Você pode se deparar com desemprego, despedida do trabalho, redução das horas de 

trabalho, diminuição do salário e problemas com a equipe de trabalho.  Para aumentar o nível de poder 

pessoal, alcançar o sucesso, a prosperidade material e spiritual, é recomendado o ritual para eliminar 

influência negativa. 

Objeto mágico: amuleto para proteger e aumentar o bem-estar financeiro e de saúde. 

Música de transformação: №5, Faixa “O Ritmo da Criação”  

Prática Individual: Ritual para eliminar influência negativa. Para o exercício individual é recomendado o 

“Complexo do Sucesso”. Em aulas com o condutor da Força o efeito será maior, uma energia de maior 

sucesso será dada a você. 
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16. Árvore do Mundo 

Uma poderosa e esbelta árvore com raízes fortes e uma copa frondosa estica-se para o 

alto, espetando os limites invisíveis do tempo. A Árvore do Mundo irá se tornar a 

“escadaria celestial” para viajantes através de todos os mundos. Suas raízes se 

aprofundam no corpo da montanha de Belukha. A Árvore do Mundo está circundada 

pelo lago das Esperanças, de onde se originam 4 rios, que personificam a Razão, os 

Sentimentos, a Imaginação e as Sensações. Todos os 4 rios desembocam no oceano do 

Caos e dos sofrimentos. O ser humano mergulha de cabeça, uma hora em um rio, depois 

em outro, sem se aperfeiçoar, e a cada vez chega ao oceano dos sofrimentos. Há 

também 3 mundos dentro de cada ser humano, e um eixo que os une – o Akharata -  um eixo spiritual, e ele 

precisa ser consolidado, para que os 3 mundos dentro do ser humano sejam concordantes entre si. As almas 

das pessoas, que devem passer por uma nova encarnação, amadurecem nos ninhos que ficam nos galhos da 

Árvore do Mundo.   

Significado da carta – falta-lhe firmeza e perseverança, intenção rígida, para assegurar seus resultados. Aja 

de forma mais ativa. O sentiment de integridade, auto-realização e autoconfiança chegarão a você ao passer 

pela Iniciação emu ma das 10 Grandes Mulheres. 

Significado esotérico da carta – a carta mostra que você precisa adquirir um sentido de vida, uma ideia 

central, que ajudará você a alcançar uma integridade interna.     

Carta Invertida: você vive uma vida falsa. Talvez valha a pena parar de dar ouvidos constantemente à 

opinião da massa e aderir a numerosos padrões? Passe pelo diagnóstico de sua predestinação oferecido pelo 

condutor da Força, para que você possa realizar sua individualidade única e verdadeira missão da sua vida. 

Objeto mágico: talismã para adquirir intenção. 

Música de Trasnformação: №1, Faixa «Capela». 

Prática Individual: Diagnóstico de predestinação, Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres. Também a 

prática de abertura dos chacras “Lavarayana”. Você pode realizá-la sozinha ou nas aulas em sua cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

17. Belovodie 

Há um lago leitoso, localizado no topo da montanha do Mundo, no reino de  Ulgen – um 

símbolo da pureza e a fonte da verdade. É semelhante ao rio leitoso, cujas margens são 

feitas de bebida à base de amido, dos contos- de-fada russos. Os 4 rios nascem deste 

lago, que flui para os 4 pontos cardinais, que correspondem aos e deuses. Estes 4 rios 

fluem para os seus Deuses e trazem as almas Syur definidno a predestinação. Há 

também o Rio do Tempo – Toldyn, para onde todas as criaturas vivas e eventos fluem. 

Ele começa no mundo de Ulgen, exatamente de Belovodie e flui através do mundo do 

presente para o lago das lágrimas e sangue no reino de Erlik.  E há uma segunda parte do 

Rio do Tempo – é a Via Láctea. Aqui todas as almas das pessoas, coisas e eventos, tendo passado pelo 

mundo da Eternidade de Tengri, entram no mundo de Ulgen de novo para uma nova encarnação. Este rio 

representa a circulação do tempo.         

Significado da carta – novas perspectivas, rio do tempo. 

Significado esotérico da carta – a escolha. Você precisa passar por uma purificação física e espiritual, que 

ajudará você a conhecer sua verdade primordial. A carta o adverte a obter recomendação pessoal do tutor e 

passa r pela prática de perdão a todas as criaturas vivas. Existe uma escolha para você, qual fluxo do rio, a 

qual dos 4 deuses servir, qual é a sua predestinação.      

Carta invertida: Há risco suficiente de traumas e perdas inesperadas durante este período, uma jornada ao 

Lugar de Poder trará segurança – fazer um ritual de proteção, que não somente irá protegê-lo de riscos não 

previstos, mas também ajudará a materializar seu sonho mais desejado.       

Objeto mágico: pedra de proteção contra influências negativas.    

Música de Transformação: №5, Faixa “Kola kola”. 

Prática Individual: diagnóstico de suas habilidades. Prática de perdão de todas as criaturas vivas. Ritual de 

proteção. A carta o adverte a realizar a Prática de Abertura do Coração e a respiração da cobra  “Sitali”. Mais 

informações você receberá nas aulas em sua cidade. 
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18. O Rio do Tempo    

Um rio está representado na carta; ele se origina da montanha Belukha. Um caixão 

navega pelo rio, como se fosse um barco sem remos, dentro do qual uma pessoa se 

senta. O rio do tempo leva-a através da vida do future para o presente, do presente para 

o Mundo do Passado. A pessoa está com o olhar voltado para o chão, compreendendo 

que nada na vida depende dela, pois ela é um sacrifício de coincidência de circunstâncias 

e casualidades. E até que a pessoa aprenda a controlar adequadamente a razão e a 

imaginação, sentimentos e sensações, ela irá se mover pela vida impotentemente, ora 

batendo em rochas, ora entrando no vortex das águas, e depois entrando no 

redemoinho dos eventos. E em um determinado momento, o Rio do Tempo irá translocar a pessoa para o 

Mundo do Passado.     

Significado da carta – devastação. A carta o avisa de eventos incomuns, que já estão a caminho. Você está 

emu ma situação de impasse, inapreensível, que causa um sentiment de devastação. Mas isto não é nada! 

Você pode interromper a cadeia de eventos insensatos, ao enxergar sua fragilidade, baseando-se em ajuda 

externa. Peça ao condutor da Força por ajuda e receba um conselho sábio que vai mudar a sua vida. É 

paricularmente importante assumir responsabilidade por sua saúde durante este período. Não se iluda com 

a ideia de sufocar o negativo com comida. A carta recomenda procedimentos de purificação, corridas e 

práticas espirituais.    

Significado esotérico da carta – beco sem saída. O caminho sinuoso da vida te levou a um beco sem saída. 

Sua consciência está restrita e não consegue encontrar uma saída. Você tenta medidas para se libertar da 

situação, mas tudo em vão. A carta o adverte a não desperdiçar as forças em vão. É necessário “tomar 

fôlego” e ter paciência. Você receberá grandes notícias em breve, que ajudarão na situação atual. O novo 

comhecimento e a novo poder esperam por você.    

Carta invertida: decepção no amor. Uma experiência negative do passado afeta as relações do presente e 

faz de você uma pessoa vulnerável. Se você deixar tudo como está, então a reclamação, indignação, tristeza 

pela perda esperam por você. Para manter a harmonia e a paixão no relacionamento, alcançar a felicidade 

feminine, você é aconselhada a passer pela Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres. 

Objeto mágico: fragrância para atrair o amor. 

Música de Transformação: № 6, Faixa «O Deus Branco». 

Prática Individual: Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres. Yoga “Para Liberar o Stress e Harmonizar a 

Energia” e “O Caminho da Alma” vão ajudá-la agora. Você poderá realizá-los individualmente ou em grupo 

de pessoas afins com nosso representante em sua cidade. 
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19. Carroça invertida   

Um cavalo cansado se move lentamente por sobre um solo frouxo. O cavalo está 

atrelado a uma carroça de rodas quadradas, pela parte de trás. Uma semi-penumbra e 

névoa permeia por toda volta. Este é o reino de Erlik-Khan. Aqui o tempo flui de frente 

para trás, e todos os eventos da vida correm inversamente. Este é o Mundo dos Sonhos, 

o Mundo da Memória, o Mundo do Passado, onde o ser humano fica imerso durante a 

vida e para onde ele é empurrado após a morte.  As rodas quadradas são símbolo de 

fluxo não harmônico de energia, de angularidade, de mente estreita e dogmatismo na 

percepção do mundo, que atrapalha o mover-se adiante.   A vida do ser humano se 

consiste de absurdos, assim como a carta de rodas quadradas. Mas ele está tão acostumado com isto, que 

nem lhe ocorre ser possível alguém viver de outra forma, que ele pode ser aliviado de dificuldades 

desnecessárias e sofrimentos, simplesmente parando de se apegar ao seu próprio terrível estado e 

tornando-se humilde diante de sua própria vida de horrores.       

Significado da carta – sonho, adormecimento. Sua vida flui calmamente e de forma estável. Nada causa 

desconforto ou sofrimentos.  À primeira vista, parece que a vida flui suavemente e harmoniosamente. Mas 

tente observar o estado de estagnação e sonho, ou você poderá ser pego por má sorte e decepções. Você 

pode estabelecer contatos desnecessários, que causarão grandes perdas. Seu negócio pode estar sob perigo 

de devastação. Medidas firmes e atividade são necessárias, para que se evite desaceleração no processo de 

desenvolvimento do seu bem-estar e não virar a carroça de frente para trás. Tente estar na natureza e visite 

os Lugares de Poder mais frequentemente. A carta aconselha você a passar pelo ritual de purificação do 

chacra Nabhu para se libertar de hábitos viciosos, alcoolismo, vício em drogas e tabagismo. 

Signiifcado esotérico da carta – aviso. Desperte! A carta grita sobre o fato de que o caminho pretendido 

pode ser mais bem sucedido se você for capaz de ver que as emoções, desejos e imaginação controlam você. 

Você está à beira de um abismo e é necessário despertar o “cocheiro” urgentemente – a cosnciência. Do 

contrário, sua “carroça”, assim como o desenvolvimento, podem ser interrompidos ou derrapar em lama, o 

abismo. Aspire dirigir sua atenção do passado para o futuro, não para “repousar sobre os louros da fama”. 

 Carta invertida: aumente o nível de energia urgentemente! Se tudo permanecer como está, você enfrentará 

a agressividade de um homem querido e próximo, escândalos em família, dor e reclamações, adulério e 

divórcio. A carta adverte você a escrever uma carta ao Grande Xamã Branco, para descrever um problema e 

pedir por um conselho e ajuda. Tenha forte desejo de participar de um seminário, onde todos os seus 

problemas serão resolvidos e novas oportunidades para realização de seus sonhos aparecerão.    

Objeto mágico: talismã de couro para boa sorte.  

Música de Transformação: № 18, Faixa «Gloria».   

Prática Individual:  Purificação do chacra Nabhu, remoção do fardo da má sorte. Para aumentar seu nível de 

energia, faça a “Respiração de Força” e o Complexo da Autossuficiência. A Meditação Dzen também irá 

ajudar no seu desenvolvimento espiritual agora. Tente participar das aulas semanais em sua cidade; sobre 

isto você pode saber mais com o organizador.  
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20.  Mor e Mara 

Dois velhos horrorosos fazem o seu caminho desde o vale dos mortos, rio acima: o velho 

Mor e a velha Mara. Eles estão indo ao Mundo do Presente da deusa Umai para causar 

numerosos problemas e infelicidades às pessoas que vivem na Terra. Eles são aqueles 

que enviam doenças, destruições e morte para as pessoas. São eles que, por sua vez, 

pegam aquelas pessoas que chegaram ao momento de deixar o mundo dos vivos, e de se 

transferirem para o reino das sombras, para o mundo de  Erlik. Nossa existência está 

repleta de espíritos malignos, larvas, demônios, que constantemente prejudicam as 

pessoas. Mas a pessoa se apega a eles, ela se prende firmemente aos seus pensamentos 

fracos, emoções negativas, hábitos viciosos, por isso esses demônios têm tanto poder sobre as pessoas. 

Significado da carta – perdas.  Sua vida muda de direção, e junto com isso muitos eventos que podem trazer 

perdas e fracassos, podem chegar em sua vida (risco de divórcio). Também há risco do aparecimento de 

doenças, juntamente com o declínio do tonus vital geral. Tudo isto é o resultado da distribuição incorreta da 

energia. Mas a carta também fala sobre a possibilidade de se evitar esses eventos. Só é preciso compreender 

que cada objeto e cada pessoa exige uma atenção individual e um poder para si mesmo. E é necessário 

fortalecer o poder pessoal – o poder Kut. Portanto, é recomendado que se passe pelas sessões do Método 

Indotibetano de Reestabelecimento da Saúde.    

Significado esotérico da carta – sacrifício. Existe uma fase em sua vida, quando é necessário lembrar a Lei do 

Sacrifício. Tudo que foi acumulado ao longo dos anos de vida: bens materiais, sabedoria e conquistas 

começam a pesar sobre seus ombros, a menos que eles sejam empregados de acordo com sua função, se 

não, criam estagnação. Mor e Mara estão sempre lado a lado e perseguem os que não querem se desfazer 

de seus excessos de posses acumuladas voluntariamente. A carta avisa da proximidade dos ajudantes de 

Erlik. Esteja alerta e em seu juízo! Observe seu caminho de vida e elimine tudo que impede seu 

desenvolvimento.  

Carta invertida: é muito desfavorável pedir empréstimo, conceber um filho, ou casar durante este período – 

a carta diz que pode resultar em decepção e grande tragédia. Exacerbação de doenças crônicas ou a traição 

de um amigo são possíveis. A carta o adverte a participar de seminários guiados pelos condutores da Força, 

pois lá qualquer situação difícil pode ser resolvida.     

Objeto mágico: talismã de cura. 

Música de Transformação: № 13, Faixa “Karan Karim”  

Prática Individual: expulsão do espírito maligno (o espírito da pobreza, da solidão, da doença e outros). 

Sessões do Método IndoTibetano de Reestabelecimento da Saúde. Para adquirir um estado poderoso de 

espírito, é recomendado realizar o “Kata do Poder”, “Kata da Respiração” e o Complexo de Autoconfiança 

“Aharata”. Nas aulas em sua cidade essas práticas terão ainda maior efeito.  

 

 

 

 

 



28 
 

21. O Sacrifício   

Sacrifícios foram feitos para os deuses, para sermos agraciados pelos seus benefícios e 

recebermos apoio deles. Um touro - foi sacrificado para Erlik (o deus do passado), e um 

cavallo branco, que foi solto – foi sacrificado similarmente para Ulgen (deus do futuro). 

Se um animal era morto, normalmente a carne do sacrifício era comida pela tribo inteira 

de tal maneira, que, primeiramente, um grande número de pessoas pedia aos deuses 

por um favor ser concedido a uma pessoa. E em seguida, o sacrifício era distribuído entre 

todas as pessoas.      

Significado da carta – você não consegue ter o que quer. Por favor pense, você realmente precisa disso? Se 

sim, então considere o que em sua vida o impede de obter isto. E se valer a pena – sacrifique isto. A carta 

recomenda que você passe pela prática «O sacrifício» que é realizada pelo condutor da Força no seminário.  

Significado esotérico da carta – uma pessoa não consegue receber o que quer sem sacrificar alguma coisa. 

Qual é o sacrifício? Em nossos tempos – é a ajuda às pessoas, primeiramente, pelo propósito delas 

receberem o conhecimento e a liderança, por exemplo, do xamã. E também o sacrifício das coisas, que 

atrapalham nossa vida – são os preconceitos de uma comunidade, emoções negativas, o apego a coisas 

ruins, que nos puxam para baixo.       

Carta invertida: saia do papel de vítima. Diga para si mesmo: «Os obstáculos são abençoados, pois 

crescemos graças a eles!». Passe pelo ritual de purificação do chacra Nabhu, e você irá se livrar do medo que 

te impede de avançar.  

Objeto mágico: amulet para liberar o passado e adquirir um grande destino.   

Música de Transformação: № 21, Faixa «Elej».   

Prática Individual: prática «O sacrifício», purificação do chacra Nabhu. Pratique individualmente ou em 

grupo o yoga para equilíbrio, concentração e melhora da memória "O Poder de Shiva". 
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22. As Filhas de Erlik   

Um xamã voa, carregando o sacrifício para Erlik-Khan, para comprar dele uma alma 

roubada, mas ele encontra lindas virgens nuas pelo caminho, com cabelos negros 

compridos até os joelhos, mas elas não tem rótulas, olhos, e suas línguas são como 

línguas de cobra. Elas seduzem o xamã, para pegarem o sacrifício para si mesmase 

deixá-lo no Mundo dos Mortos para sempre. Se ele for seduzido pelo charme delas, ele 

morrerá.     

Significado da carta – você precisa ser seletivo(a) o suficiente em seus romances. Se 

você idealizar uma pessoa indigna – ela irá destruir sua vida e te levará ao sofrimento e destruição da vida. 

Exercite os segredos da criação do relacionamento harmonioso em seminários e workshops guiados pelos 

condutores da Força.  

Significado esotérico da carta – símbolo da energia sexual, que seduz a pessoa, para que ela se sacrifique 

pela natureza. E se ela se render a este chamado, ela irá se destruir e não terá sucesso em alcançar sua 

meta. Ela deve ser capaz de controlar este poder, sabendo como praticar Maidkhuna, então ela será capaz 

de alcançar o domínio de si mesmo e das circunstâncias, do contrário, ela será sua escrava. A carta o adverte 

a passar pelo ritual de fusão com o poder do Grande Xamã Branco.   

Carta invertida: Você se perdeu no perigoso pântano do Mundo das Memórias. Os romances passados 

impedem que você encontre seu verdadeiro amor. Você se perde cada vez mais ao viajar pela linha da 

memória.      

Objeto mágico: para conexão com o Grande Xamã Branco.   

Música de Transformação: № 17, Faixa «Onome». 

Prática Individual: Ritual de purificação de contatos do passado. Ritual de fusão com o Grande Xamã Branco. 

A carta aconselha você a realizar a prática “Eu mereço!” e a respiração contra o stress e a ansiedade “Surya 

Bheda”. Mais informação sobre essas práticas você pode conseguir nas aulas da sua cidade. 
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23. Cidade das Sombras   

A Cidade das Sombras fica coberta por uma escuridão, em expansões fantasmagóricas, 

que consistem de cabanas de madeira empodrecida, sem janelas ou portas, sobre 

pilares que afundam em solo frouxo. A cidade está cercada de velhas árvores ressecadas 

sem folhas, sem casco. Os objetos domésticos destruídos estão jogados pela casa: 

pratos sem fundo, colheres quebradas, mesas e cadeiras com duas pernas… As sombras 

das pessoas «flutuam de um lugar para o outro» pela casa, lentamente, como se 

tivessem sido esquecidas. As pessoas que deixaram o mundo de Umai, se acomodam 

exatamente nestas cidades-fantasma.  E o falecido fica nesta cidade de sombras até o 

momento em que a memória das pessoas sobre ele tenha se esgotado, e antes que seja capaz de continuar s 

jornada para a ViaLáctea ao Mundo de Tengri. 

Significado da carta – falta de consciência. Sorria! A carta avisa-o do evento que se aproxima – o final do 

caminho. Você acabou ficando pelo caminho, quando um plano elaborado de ações te levou a um beco sem 

saída. Em vão, você procura construir um future adequado, guiando-se pelos eventos do passado – desta 

forma, você estará constantemente voltando para o mesmo “ciclo de eventos já experenciados». Mas você 

não deve perder as  esperanças! Você adquiriu experiência e conquistas! Agora você precisa de otimismo, 

um senso comum e forças para construção de novos planos vitais e objetivos, mais do que nunca. É o 

período mais favorável para começar a fazer novos contatos e conhecer pessoas novas. A carta fala a você 

sobre o estado de prontidão para eventos incomuns.  

Significado esotérico da carta – consciência, saber. A carta lembra você que é necessário realizar cada 

momento da vida, cada evento que ocorre. Você tem tendência de idealizer tudo à sua volta, sem ver a 

verdade. Não contraia o espaço à sua volta, quando você construir o «templo da alma». Aspire a se livrar da 

confusão e descrença. Não construa casa fantasmas em sua mente. Não tenha medo de jogar as coisas 

antigas, mortas para a sucata. Abra todas as  «janelas e portas» e deixe o novo fluxo de sabedoria e 

conquistas do seu condutor da Força entrar. A carta aconselha-o a passar pelo ritual de purificação do chacra 

Nabhu. 

Carta invertida: Você precisa mudar de ambiente, pois ele te leva para o “fundo do poço”. Cerque-se de 

pessoas espirituais, incansáveis, interessantes, que levam uma vida ativa e saudável. Tente participar de 

seminários guiados pelos condutores da Força, convide novas pessoas a virem com você. Lembre-se: quando 

você ajuda pessoas, Deus te ajuda.   

Objeto mágico: amulet de proteção, carregue bem próximo ao corpo.   

Música de Transformação: №9, Faixa “Anubis”. 

Prática Individual: purificação do chacra Nabhu. Método Indotibetano de Reestabelecimento da Saúde; você 

ficará mais saudável com a ajuda deste método. Recomenda-se realizar a prática “Purificação dos Chacras” e 

“Complexo do Sucesso”. Realize-os individualmente ou durante as aulas em sua cidade. 
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24. Arankas 

Quatro árvores ponderosas com enormes raízes se colocam nas 4 direções dos pontos 

cardinais. Cada árvore personifica um mundo específico – o passado, o presente, o 

future e a eternidade. Uma cama feita de galhos está fixada entre as árvores, onde o 

corpo do xamã adormece; ele que partiuu do mundo de Umai (o Mundo do Presente). 

Um grande xamã está pronto para dar assistência a qualquer um que precise, mesmo no 

momento da partida do Mundo do Presente; ele está aberto para todas as pessoas, 

todas as almas, todos os deuses.       

Significado da carta – aspiração, uma chance. Seu ambiente inteiro e seu estilo de vida inteiro são 

testemunhas de sua criatividade. Você prefere ações não padronizadas e aspira pela liderança. Faça uso de 

todos os conselhos que chegarão a você num futuro próximo. Seletividade e extroversão ajudarão você a se 

elevar acima dos padrões de conduta e da visão das coisas. Você tem a chance de aparecer e adquirir uma 

nova vida e uma nova experiência.  A carta aconselha-o a visitor os Lugares de Poder várias vezes ao ano. 

Significado esotérico da carta – renascimento. Toda a sua vida passada foi uma fase preparatória para uma 

nova vida mais completa – a vida do Supremo Espírito. Esta carta é uma prova da sua predestinação mais 

elevada e perspectivas superiores. O momento exato de você receber a possibilidade de renascer se 

aproxima, ao se elevar acima das reações habituais, acima do velho modo de pensar e dos métodos 

obsoletos. As pessoas podem se aproximar de você para pedir ajuda. Não tenha medo de “sair do chão” e 

manifestar o não convencional para atingir o resultado desejado.  A prática de entrada no “Círculo de Poder” 

irá ajudar você a não perder o ponto de referência.    

Carta invertida: não oprima seus talentos em favor de circunstâncias e pessoas, lembre-se do que você quer. 

A carta diz: «É agora ou nunca!». Saiba sobre sua individualidade através do Diagnóstico da Predestinação e 

escute somente isto!     

Objeto mágico: amulet para toda a linhagem. 

Música de Transformação: №21, Faixa «Momento more». 

Prática Individual:  Diagnóstico da predestinação. “Meditação Nadabrama” e a prática de entrada no 

«Círculo do Poder» irá ajudar você nesta fase do seu desenvolvimento espiritual. Tente participar de cada 

aula em sua cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

25. A Ponte   

A ponte feita de crina de cavalo está estendida entre dois tocos podres, em uma terra 

distante do reino das sombras (o passado), às margens do lago negro da Tristeza e 

Sofrimentos. Esta ponte une o Mundo dos Mortos e o Mundo dos Vivos. Uma alma de 

um falecido deve passar através desta ponte sobre o rio de lágrimas Toldyn, para chegar 

no Mundo dos Ancestrais depois da morte. Às vezes, pode ser difícil para a alma que 

está sobrecarregada de apegos e pecados. Os xamãs frequentemente ajudam uma alma 

a cruzar esta ponte. Enquanto uma pessoa está viva, uma ponte não é tão importante 

para ela, já que ela une duas margens: «A Margem dos Sofrimentos» e «A Margem da 

Sorte». E a pessoa também precisa ser muito leve, sem peso, para poder atravessar esta ponte do país dos 

Sofrimentos para o país do Sucesso. Mas não é tão simples, pois a sensação de incerteza e medo fazem a 

pessoa pesada demais. Estas são as características que a pessoa precisa eliminar se quiser alcançar a 

margem do sucesso e prosperidade, do contrário ela “se afogará” no lago negro da Tristeza.  

Significado da carta – mistério. Um “jogo” velado cerca você e pode empurrá-lo em direção ao abismo da 

destruição. Seu status é bem instável e frágil. É comum você olhar para trás com frequência e ficar 

deprimido e com medo. A carta o aconselha a buscar apoio de um condutor forte e sábio que irá ajudá-lo a 

supercar esta fase complicada da vida e encontrar chão firme sob os pés. A carta o aconselha a escrever uma 

carta e solicitar apoio do Grande Xamã Branco.  

Significado esotérico da carta – desafio. Você está no pico dos desafios. Mas você está pronto para eles há 

muito tempo e esperava por um momento conveniente para começar esta fase.  A carta demonstra a você a 

necessidade de se esvaziar, se livrar do peso dos problemas e medos que te orpimem. Você é capaz de dar 

um grande saltoadiante e cruzar a ponte dos desafios até a margem das novas possibilidades. Faça uso do 

conselho da carta: realize o ritual de purificação do chacra Nabhu para libertação de tudo.     

Carta invertida: Você não está seguro do amanhã, de seu(sua) parceiro(a), e até mesmo de si mesmo, o chão 

desmorona sob seus pés e em breve irá se desfazer, e a razão é uma influência negativa em você, um “olho 

gordo” (no local de trabalho ou de uma mulher amiga). Você precisa de ajuda do condutor da Força.    

Objeto mágico: amulet contra olho gordo. Gotas milagrosas.  

Música de Transformação: №3, Faixa “Sunrise”. 

Prática Individual: remmoção do “olho gordo”,  associado ao ritual de purificação do chacra Nabhu. Para 

prática individual, você deve realizar “Fortalecimento dos Corpos Sutis” e Kata do controle energético. 

Durante as aulas elas terão um efeito ainda mais significante. 
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26. A Serpente  

Um vento frio cruel, salgado, lágrimas pontiagudas, que saem do vortex das águas da 

tristeza, pinicam qualquer um que se aproxima do oceano dos Sofrimentos, que 

reabastece suas águas todos os dias  do rio da Vida, que carrega milhões de almas em 

grande velocidade, do Mundo  de Umai para o Mundo de Erlik-Khan. Uma enorme 

serpent Abra vive nas mais profundas águas do oceano dos Sofrimentos. Ela navega até a 

superfície das águas de tempos em tempos para se nutrir dos sofrimentos dos humanos, 

medos, doenças, sentimentos de pesar… E somente aquele que lida com seus próprios 

sofrimentos, fraquezas por si mesmo, pode escaparda malévola Abra.  

Significado da carta – fascinação. «Você foi pego pelo anzol!» - a carta diz a você, pois uma serpente da 

fascinação de si mesmo e do mundo te encobriu. Você parou de ver o mundo como ele é, você perdeu a 

vigilância e controle sobre os eventos da vida. E isto significa que o monstro da tristeza pode engolir você, 

causando decepções e lágrimas dentro de você. Uma possibilidade de crescimento de agressividade com os 

próximos não está excluída. Mas você tem uma única chance de aproveitar a situação atual e mudar o curso 

dos eventos. Preencha-se da energia necessária e conhecimento no seminário guiado pelo condutor da 

Força.          

Significado esotérico da carta – proteção. Seus negócios avançam amplamente. Você mergulha cada vez 

mais fundo na resolução de problemas e alcance de metas. Mas chegou o momento de proteger aquilo que 

você já alcançou; do contrário você enfrentará uma grande perda. Uma crueldade, rigidez, implacabilidade 

ajudarão você a se proteger contra fraquezas que levam à destruição. O ritual de purificação do chacra 

Nabhu irá ajudar você a fortalecer o Espírito e proteger o auge alcançado.    

Carta invertida: A Morada da Serpente – é um lago de Lágrimas e Sangue. A carta invertida demonstra a 

iminência de sofrimentos emocionais estenuantes, que foram vividos por você e que influenciarão seu 

future de forma destrutiva. Iminência de disfunção sexual.     

Objeto mágico: amueto xamânico contra “olho gordo”. 

Música de Transformação: №14, Faixa “Ganimed”. 

Prática Individual: ritual de purificação do chacra Nabhu. Práticas recomendadas que podem ser realizadas 

individualmente ou em grupo nas aulas da sua cidade: Armadura da Amazona, “A Fonte da Alegria”, 

“Respiração de 7 pulsos ” e “Complexo Astrológico”. 
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27. Coruja 

Um pássaro bizarro, lembrando um coruja, se senta solenemento no topo do mundo, 

serena e calmamente. Ela agarra firmemente a roda do Universo, com suas garras, sem 

participar dos eventos que se sucedem. Este pássaro representa a alma liberta do ser 

humano, que deixou a roda de Samsara - um redemoinho de eventos constantemente 

recorrentes, um círculo de sofrimento e morte. A alma ganhou Liberdade e Sabedoria e 

não está mais apegada ao curso geral dos eventos. Muitas vezes é possível ver que o 

chapéu do xamã personifica um pássaro: as asas do pássaro e as penas estão conectadas 

a ele, o que ajuda o xamã a viajar para o Mundo Superior. 

Significado da carta – sucesso. Sucesso e bem-estar preenchem sua vida. A carta informa sobre possíveis 

mudanças no trabalho, na família e na prosperidade material. Todos os processos e assuntos iniciados 

procedem tão facilmente e dinamicamente como nunca antes. Sua intuição desperta permite antecipar os 

eventos que se aproximam. Use esse período para transformações radicais em todas as esferas da vida. Mas 

lembre-se de que os benefícios adquiridos perdem seu valor quando o Pássaro da Sorte fica enjaulado na 

gaiola dourada da ignorância e da ganância. 

Significado esotérico da carta – decolagem; começo de algo novo. sta carta diz que você atingiu as maiores 

alturas em seu caminho! E isso significa que um grande poder e uma enorme responsabilidade caem sobre 

os seus ombros, como se o Pássaro da Felicidade descesse dos céus. Você sente a sensação do vôo, 

novidade, leveza.  Desfrute deste estado. Assuma este poder na íntegra. Você adquire uma sabedoria sem 

limites,  tendo passado por esforços desafiadores. A carta lhe dá a chance de passar pela Iniciação e se 

tornar um Servidor da Humanidade, para servir aos Espíritos Mais Elevados, às mais elevadas tarefas 

evolucionárias. Participar da criação de um Estado Unificado na Terra - o estado do terceiro milênio. 

Participe de todos os seminários com os condutores da Força e convide outras pessoas para vir com você - 

muitos deles, graças a você, serão capazes de se livrar do sofrimento sem fim, encontrar felicidade e um 

ótimo destino. 

Carta invertida: A sorte chega em suas mãos, mas você não pode consegue aceitá-la por causa do medo da 

mudança, de se comunicar com pessoas influentes, de falar em público e assim por diante. Você precisa 

enfrentar isto e agarrar a sorte! A Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres irá ajudá-la. 

Objeto mágico: cone de riqueza e abundância. 

Música de Transformação: №20, Faixa "Orfej". 

Prática individual: A prática da proteção contra mau olhado e de pessoas invejosas. A carta recomenda que 

você pratique o complex de yoga “Níveis de Consciência”, você pode aprender mais sobre isso nas aulas em 

sua cidade. 
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28. O Tambor 

Ongon – a “casa” do espírito ajudante, feito de uma árvore especial, é usado em rituais 

xamânicos secretos e feitiços. Inicialmente, uma mandala xamânica costumava ser 

pintada no tambor e ajudava os xamãs a se orientarem no plano sutil, para se conhecer 

os caminhos da doença e do mal, os caminhos até os deuses. Existe um suporte na forma 

de um ser humano, do lado de dentro do tambor. Este é o dono do tambor, um xamã 

ancestral que ajuda o xamã terreno, lhe transmite conhecimento, mostra o caminho 

para os deuses, luta contra os maus espíritos ao seu lado. A corda esticada entre as 

bordas do tambor, é a corda de um arco, flechas se penduram nele, com as quais o xamã 

ataca mal durante o ritual xamânico. O tambor ajuda o xamã a entrar em transe, a chamar pelo poder do 

êxtase Tyn Bura, reúne espíritos ajudantes e ajuda o xamã a partir para uma jornada xamânica. 

Significado da carta – Patrono. Procure a ajuda de pessoas sábias e influentes que ajudarão você a resolver 

uma situação complicada na vida. A prática de "Sri Bhakti Guru" ajudará nisso. 

Significado esotérico da carta – apelo ao Poder Superior. A propria pessoa é fraca e ignorante, mas existem 

forças amigáveis no universo que estão prontas para ajudá-lo, e precisam ser acessadas por você, para 

receber ajuda e conhecimento. 

Carta invertida (cabeça para baixo): A vontade dos outros influencia você. Chegou a hora de finalmente 

mostrar o seu caráter e sair da influência dos outros! É agora ou nunca! Para realizar o seu potencial e 

alcançar um destino feminino feliz, é recomendado que você passe pela Iniciação emu ma das 10 Grandes 

Mulheres. 

Objeto mágico: amuleto revelando poder feminino. 

Música de Transformação: №4, Track "Himalaia". 

Prática individual: Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres (mais informações durante o seminário com 

o condutor). A "Dança dos Sete Chakras" irá ajudar. Realize individualmente ou em grupo na sua cidade. 
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29. Kamla 

Kamla é considerada um ramo da Árvore da Vida, isto é, a Árvore do Mundo, e,  como 

uma varinha mágica, realiza todos os desejos. Muitas vezes, em um conto de fadas, um 

herói pode realizar apenas três desejos, e deve-se pensar cuidadosamente sobre o que 

desejar. 

Significado da carta - integridade. Se você quer alcançar um objetivo, você não deve se 

dispersar demais, em vez disso, precisa se concentrar nas coisas mais importantes, e 

então o sucesso virá. A carta recomenda que se passe pela prática "Conexão ao fluxo de 

abundância". 

Significado esotérico da carta - A intenção de uma pessoa deve direcionar todos os seus desejos para 

somente um; só então ela será capaz de realizá-los. Pense com cuidado sobre este único desejo quando ele 

for realizado; ele vai ajudá-lo a realizar todos de uma só vez. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Você tem desejos contraditórios, incompatíveis. Você dá um passo 

para frente e dois para trás. Identifique os desejos que o dificultam de se aproximar do seu sonho, através 

do Diagnóstico de sua Predestinação com o condutor da Força. 

Objeto mágico: talismã que concede a ajuda de espíritos, para realização dos planos. 

Música de Transformação: №1, Faixa "Ritual Xamânico". 

Prática individual: "Conexão ao fluxo de abundância". Diagnóstico de Predestinação. Prática - "O Poder dos 

Planetas" - irá ajudá-lo nesta fase do seu desenvolvimento espiritual. Tente participar de todas as aulas em 

sua cidade, das quais você saberá com o organizador. 
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30. Chama Interna 

É representada pela deusa do fogo Choktal. Uma menina esbelta e alta com cabelo de 

fogo segura em suas mãos uma chama de 30 cabeças - esta é a deusa da chama interna e 

das relações familiares. 

Significado da carta - é necessário trazer conforto na casa, criar amor e harmonia na 

família. Momento favorável para construção e organização de um lar, sem uso de 

empréstimo ou hipoteca. A carta recomenda a prática de abertura do coração ou criação 

de uma realidade em comum (veja o livro Aventuras Místicas). 

Significado esotérico da carta - é necessário acender o fogo do amor, bondade e compaixão, dentro de você, 

de se reunir em grupos (egrégora) com pessoas afins e levar a bandeira da luz, do calor humano e da alegria. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): A carta fala de adultério e futuro divórcio, sobre brigas com parentes 

do marido por ninharias, e doença de crianças. Para evitar o adultério e harmonizar o relacionamento em 

família, você precisa passer pela sessão para receber a proteção da deusa Choktal. Você salvará seus filhos 

da influência negative e todos os seus problemas serão resolvidos, inclusive financeiros. 

Objeto mágico: boneca “Bereginya”. Imagem mágica da deusa Choktal. 

Música de Transformação: Nº 14, Faixa "Alisher-2000". 

Prática individual: Sessão para receber proteção da deusa Choktal. Para prática individual, é recomendado 

que você realize yoga “Despertar do Chacra Manipura”. Nas aulas esta prática irá lhe entregar ainda mais 

poder e energia. 
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31. Vôo do Xamã 

O demônio que roubou a alma da pessoa foge. Ele está sendo perseguido pelo xamã 

ancestral e pelo novo jovem xamã, cercados por espíritos ajudantes que emergem de 

seus trajes, uma vez que cada pingente do traje xamânico é a “casa” de um deles. A 

esposa celestial do xamã está sobre seu pescoço e lhe mostra o caminho. 

Significado da carta - Você precisa acreditar mais em si mesmo para ter sucesso na vida. 

E você precisa aspirer pelo sucesso para poder ajudar as pessoas - aquelas que sentem 

dificuldades, que sofrem e estão doentes. Se você ajuda as pessoas, então Deus irá 

ajudá-lo. 

Significado esotérico da carta - cada pessoa possui enormes poderes e habilidades. Mas eles se despertam 

quando ela começa a servir as pessoas, fazer o bem, lutar contra o mal deste mundo. Cada ser humano pode 

se tornar um mago ou um xamã, mas é necessário estar sob a bandeira das forças da luz, se sintonizar com 

uma egrégora superior. A prática do “Sino” irá ajudá-lo. Faça semanalmente a oração em círculo "Campo do 

Amor", participle de semminários e workshops dos condutores da Força. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Pare de procurar complexos em si mesmo - isso pode causar a perda 

de fé em si mesmo e na motivação da vida. O próximo passo será sua ignorância por parte de um público 

mais amplo. Se o seu(sua) parceiro(a) ignora você, não te escuta, então significa que você precisa fortalecer 

sua autossuficiência. 

Objeto mágico: amuleto para revelar o poder feminino. Quanta sorte - os espíritos dizem que você está 

pronto para se tornar dono das cartas de Tarot Xamânico. 

Música de Transformação: №1, Faixa "Vôo do Xamã". 

Prática individual: Iniciação "Servidores da Humanidade". Prática de perdão de todas as criaturas vivas. A 

carta o aconselhar a realizar a oração-meditação "Campo do Amor" nas aulas em sua cidade. 
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32. Ayami 

Cada localidade, rio, montanha, lago, vale, tem seu próprio espírito guardião, que os 

xamãs chamam de Ayami - o espírito da localidade. Se uma pessoa desrespeita a 

natureza, os animais, então Ayami pode puni-lo. Ao passo que, quando uma pessoa está 

em harmonia com a natureza, Ayami irá ajudá-lo. 

Significado da carta - paz e serenidade. É necessário ficar sozinho e mem paz para 

reestabelecer a harmonia interna. A carta recomenda a Iniciação emu ma das 10 

Grandes Mulheres. 

Significado esotérico da carta -  É necessário estar em um Local de Poder ou simplesmente estar mais na 

natureza, para receber poder e sorte. A natureza aproxima a alma de Deus. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): Você está consumido pela rotina da vida, pela “síndrome da dona-

de-casa”, sem tempo para amigos, hobbies e diversões, você se vale da situação onde a família se torna uma 

prisão e falta-lhe forças para se divorciar. 

Objeto mágico: acessório para o cabelo sob a forma de uma flor.  

Música de Transformação: №18, Faixa "Ayami". 

Prática individual: Iniciação em uma das 10 Grandes Mulheres (saiba mais em seminários com o condutor da 

Força). A carta recomenda que você pratique a “Dança dos 10 Animais” e a respiração “Telad yukta”, sobre 

os quais você pode saber mais em aulas semanais em sua cidade. 
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33. O Vazio  

O Grande Vazio Primordial é representado na carta. Não há formas ou contornos. Esta 

carta informa que você está no limiar de eventos importantes. Tudo surge do vazio e 

tudo se dissolve no vazio. 

Significado da carta - Deixe os problemas no passado e comece a vida do zero! Viva 

exatamente seu próprio programa de vida, e não a vida imposta a você pelos seus pais, 

sociedade ou amigos. Sendo incapaz de realizar-se, suportando uma pessoa não amada 

ao seu lado, sofrendo por violência física ou moral, ou jogar tudo isso pra fora da vida e 

começar uma nova do zero – é uma escolha que você pode fazer agora! A Iniciação emu ma das 10 Grandes 

Mulheres irá ajudá-la. 

Significado esotérico da carta - Você já passou por algumas dificuldades do caminho espiritual, já conhece 

os segredos de superar em si mesmo a preguiça, o orgulho e o medo do desconhecido. Todos esses inimigos 

estão recuando diante daqueles que estão constantemente sintonizados com o Grande Xamã Branco. Ele 

sempre responde à oração de uma pessoa. A escuridão se dissipa com o advento da luz. Abençoados são 

aqueles que tocam neste fogo da verdade. O Grande Xamã Branco está pronto para receber você. Continue 

participando dos seminários e isto o transformará em um ser radiante cheio de energia e harmonia. 

Carta invertida (de cabeça para baixo): o mesmo significado acima. 

Objeto mágico: A concha do destino feminine feliz. 

Música de Transformação: №3, Faixa "Savana". 

Prática individual: Iniciação emu ma das 10 Grandes Mulheres (saiba mais em seminários com o condutor da 

Força). Pratique a "Meditação do Vazio"; irá ajudá-lo nesta fase do seu desenvolvimento espiritual. Tente 

participar de aulas semanais em sua cidade. 

 

P.S: Todas as recomendações e conselhos que lhe são concedidos pelas cartas não são obrigatóriaspara a 

cura das situações. A escolha é sua! 

Queridos amigos, se você precisar de conselhos ou ajuda do condutor da Força, você pode fazer suas 

perguntas por e-mail: info@myfieldoflove.com   

Você pode se inscrever para o próximo tour ao Local de Poder ou para uma prática individual que irão 

resolver suas dificuldades. 

Desejamos-lhe sucesso! 
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Convidamos vocês para seminários espirituais, workshops e retiros com os 
mais poderosos líderes espirituais do mundo. 

Xamãs Siberianos, médiuns, mestres em Gyud possuidores de habilidades 

sobrenaturais. 

- EXPLORE E REALIZE PRÁTICAS PARA ELIMINAR PROBLEMAS E 

FORTALECER A SAÚDE DE TODA A LINHAGEM FAMILIAR 

 

- ABRA SUPERCAPACIDADES EM SEU LUGAR DE PODER 

 

- ACUMULE PODER PESSOAL PARA PROSPERIDADE E REALIZAÇÃO DE 

OBJETIVOS 

 

- MAGIA FEMININA PARA RELACIONAMENTOS HARMONIOSOS COM SUA ALMA 

GÊMEA E RETORNO DO AMOR  NOS RELACIONAMENTOS 

 

- LIBERTAÇÃO DO ESTRESSE, DOENÇAS E DEPRESSÃO 

 

- CIVILIZAÇÕES ANTIGAS. CONECTE-SE COM OBJETOS DE PODER 

 

- DESCUBRA O CONHECIMENTO ANTIGO DO POVO DE ALTAI 

 

- DESENVOLVA AUTOSSUFICIÊNCIA E DIRECIONE PARA SEU 

DESENVOLVIMENTO 

 

- AMULETO DE PROTEÇÃO PARA A ÁRVORE GENEALÓGICA 

 

Datas, mais informações, conhecimento espiritual e práticas você pode 

encontrar no website 

www.myfieldoflove.com 

info@myfieldoflove.com 

 

http://www.myfieldoflove.com/
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