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INTRODUÇÃO 

Bem-vindo ao Quarenta Servos! 

Inicialmente, eu queria criar THE FORTY SERVANTS como uma ferramenta que eu poderia usar para mim 

em minha própria prática pessoal, mas como eu comecei a postar imagens das Cartas / Servidores no site 

e mídia social, ficou claro que outras pessoas estavam interessadas em usá-lo também.  

O que é ótimo! 

Estou extremamente orgulhoso do Deck; Ele fluía para fora de mim quase como se eu fosse apenas o canal 

e não o criador - mas certamente não iria tão longe como dizer que este é um trabalho canalizado. Embora 

às vezes, realmente me sentia como outras mãos estavam trabalhando ao meu lado. Isso me lembrou 

quando eu estava escrevendo ELES e os NÚMEROS SANTOS - havia um ponto onde os personagens 

assumiram e eu me tornei tanto uma testemunha da história se desenrolando, como os leitores foram. A 

diferença é que o leitor não tem que se levantar todas as manhãs e fazer a escrita e o desenho, e eu 

certamente o fiz. 

Eu me senti um pouco como um escultor que teve que talhar na pedra até que a estátua se revelou, em 

vez de eu forçar minhas ideias sobre a pedra. Eu sinto que os personagens deste baralho têm uma vida 

própria, e parecem ter um propósito que é provavelmente mais conhecido para eles do que eu. 

Em suma: Os Servos me encontraram, ao invés de eu os encontrar. Se você é um criador de qualquer tipo, 

então eu tenho certeza de que você entende exatamente o que quero dizer quando digo isso, mas se não, 

basta confiar em mim que eu não sou tão louco como eu soar ... espero. Este guia, no entanto, apresentado 

um desafio para mim. 

Eu estava - e ainda estou - muito hesitante em dar definições definitivas ou usos para os cartões. Eu os 

vejo crescendo e evoluindo como as pessoas que os usa e eu realmente não quero impedir esse processo, 

dando tanta informação que as pessoas pensam que as cartas habilidades ou significados são limitados 

ao que eu escrevi aqui. Então, por favor, tome tudo o que segue como sugestão, em vez de regra. Se um 

cartão falar com você de forma diferente do que faz comigo, então, por favor, siga o seu instinto. O melhor 

guia para o que os cartões e servos são os próprios servos; Eles vão revelar tudo se você pedir-lhes. 

Os Servidores foram todos chamados a ser, ou ativados, ou o que quer que nós chamamos para chamá-

lo, na noite de Halloween, 2016, em um ritual muito intenso que envolveu eles sendo batizados pelos 

elementos do ar da terra, fogo e água, juntamente com algum Óleos Sagrado e um brinde de vinho branco. 

As imagens originais usadas nesta criação vivificante foram colocadas e seladas em uma caixa preta 

especial e permaneceram no meu altar desde então, embora eu as mova para um lugar mais permanente 

quando surgir a oportunidade. 

Que os Quarenta Servos te sirvam bem! 

TK 
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O QUE É DIVINAÇÃO? 

A adivinhação é um processo para obter uma visão de uma questão ou situação por meio de um ritual 

especial. Os adivinhos podem ganhar suas ideias lendo cartões, jogando dados, lendo folhas de chá, 

notando sinais, eventos ou presságios, ou através do contato com uma agência sobrenatural os mortos, 

ou uma série de outras formas, sistemas e caminhos. Métodos particulares de adivinhação variam de 

acordo com a cultura e a religião. A adivinhação não é uma boa divinação, já que parece mais se preocupar 

em prever o futuro, enquanto a divinação pode ser usada para obter uma visão do passado, presente ou 

futuro. 

 

 

FUNCIONA? 

Como toda Magick, a divinação parece funcionar ridiculamente bem às vezes e não em todos os outros. 

Eu ainda tenho que ouvir uma ótima explicação para o porquê isso é, mas é praticamente a experiência de 

qualquer praticante de Magia ou Divinação com quem falei. Talvez, em algumas ocasiões é simplesmente 

o momento errado para ele - como muitas coisas na vida. Por exemplo, quando você está realmente 

estressado ou ansioso seria razoável sugerir que você provavelmente não iria ver a resposta na frente de 

você tão facilmente como quando você está relaxado e calmo. Mas muitos fatores, conhecidos e 

desconhecidos poderiam estar envolvidos. 

Para mim, acho que a adivinhação funciona melhor quando você está tentando descobrir algo sobre um 

evento que ocorre no presente ou no passado, ao invés de tentar prever o futuro de longo prazo. É ótimo 

para ajudá-lo a elaborar seus pensamentos ou sentimentos em situações atuais, desvendar eventos do 

passado ou para dar conselhos sobre decisões a serem tomadas no futuro ou para o futuro. Na minha 

experiência, é menos confiável quando prever o futuro, embora não seja inútil. 

Dito isto, a divinação pode dizer o que pode acontecer no futuro (ou mais corretamente o que o resultado 

mais provável é). Padrões podem ser reconhecidos que levarão a eventos futuros provavelmente 

ocorrendo, desde que você não faça nada entretanto para mudar o curso desses eventos. No entanto, logo 

que você tem essa informação sobre o futuro, você já começou a alterá-lo. 

O conselho tradicional dado é apenas fazer divinação para o futuro de curto prazo, como quanto mais 

você vai para o futuro distante a menos precisa a leitura será. Dito isto, pode ser apenas o caso que eu 

não sou terrivelmente dotado em usar divinação para adivinhar o futuro, a sua experiência pode ser 

extremamente diferente. Experimente para si mesmo e descubra o que funciona melhor para você. 

A divinação é muitas vezes descartada pela comunidade científica e céticos como sendo absurdo 

supersticioso e eu acho que a partir de seu ponto de vista que é totalmente compreensível. A maior parte 

da adivinhação na mídia, livros, filmes e TV é besteira e há tantas fraudes e Charlatões lá fora que realmente 

estão apenas nele para ganhar dinheiro ou chamar a atenção. Talvez não todos, embora. 
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Claro, eu, obviamente, não acho que a divinação deve ser totalmente descartada. Pode ser uma ferramenta 

brilhante se usada com sabedoria e mesmo se você não compra a ideia de que a informação pode ser 

recolhida por algum desconhecido ou significado "sobrenatural”, você ainda pode usa-los como 

ferramentas de meditação ou como Arquétipo de trabalho. 

Para os leitores não-crentes, eu vejo a divinação como uma maneira muito útil de olhar para eventos em 

sua vida e fazer sentido das coisas acontecendo em torno de você. As Cartas podem fazer você olhar para 

eventos ou pessoas de um ângulo ou perspectiva diferente e permitir que você veja a sua história (ou as 

ideias e opiniões de outras pessoas) de fora de sua própria cabeça. Os cartões vão acionar algo em sua 

mente que pode levá-lo a ideias diferentes ou soluções, ou fazer você ver as coisas sob uma nova luz. 

No entanto, aqueles que acreditam na Cartomancia provavelmente tirarão o máximo proveito dele e 

acharão o Deck uma ferramenta maravilhosa para insight e previsão. 
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COMO EXATAMENTE FAZER UMA LEITURA DE DIVINAÇÂO? 

Este é realmente um gosto pessoal e por isso eu não quero dizer que há apenas uma maneira de se usar 

o Deck. Você encontrará o melhor sistema para você, ou diversas maneiras para situações diferentes. 

Minha preferência pessoal é uma leitura de três cartas, onde você faz a pergunta e, em seguida, escolher 

aleatoriamente três cartas com uma para o passado, uma para o presente e o último para o futuro. Então 

procure o que os cartões significam ou sugerem para cada seção. 

 

 

   

 

 

O ARCO DE DIANA 

 

  

1 
O Passado 

2 
O Presente 

3 
O Futuro 

7 
Resultado 

Geral 

1 
O Passado 2 

O Presente 
3 

O Futuro 
4 

O Concelho 

5 
A Influencia 

externa 

6 
Esperança 

e medos 
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MÃO DIREITA DE ERIS 

 

 

  1 
Sobre sua 

Pergunta 2 
O que pode 

ajudar você 

3 
O que pode 

dificultar 

você 

dificultar 

Traduções 

de dificultar 

verbo 

hamper 

dificultar, 

impedir, 

embaraçar 

impede 

impedir, 

dificultar, 

retardar, 

embaraçar 

complicate 

complicar, 

dificultar, 

piorar, 

tornar 

confuso 

interfere 

interferir, 

intervir, 

impedir, 

dificultar, 

interpor, 

tomar parte 

encumber 

sobrecarreg

ar, 

dificultar, 

entravar, 

atravancar, 

embaraçar 

4 
Possível 

resultado 1 

5 
Possível 

resultado 2 



 

9 

 

O QUE É MAGICK? 

Uma das primeiras perguntas que as pessoas perguntam sobre fóruns é: O que exatamente é Magick? 

Para a resposta, podemos olhar para muitas fontes que tentaram dar uma definição clara, precisa e de 

trabalho do que é. 

Aleister Crowley definiu a Magia como: "a Ciência e a Arte de fazer com que a Mudança ocorra de 

acordo com a Vontade" e mais tarde acrescentou que "Todo ato intencional é um Ato Mágico". 

Donald Michael Kraig mudou isso para: "A Magia é a ciência e a arte de fazer com que a mudança (na 

consciência) ocorra de acordo com a vontade, usando meios não compreendidos atualmente pela ciência 

ocidental tradicional". 

Alan Chapman acredita que "Magick é a arte de experimentar a verdade", mas também afirma muito 

corretamente que "Não há um homem, mulher ou criança neste planeta que não saiba o que é a magia". 

Gordon White vê Magick como "aumento de probabilidade", 

E alguém, em algum lugar, para a vida de mim não me lembro quem, definiu-o como "a arte de obter 

sorte de propósito". 

MAGICK É REAL? 

Para mim, isso é meio que a pergunta errada. 

A melhor pergunta é: É útil? Além disso, o que exatamente é "real"? Estatisticamente, parece, ou pelo 

menos está atualmente na moda sugerir, estamos mais propensos a estar em uma simulação de 

computador do que na realidade de base - por isso nossa ideia de "real" pode ser bastante tola. No 

entanto, é realmente difícil dizer a partir de nosso ponto de vantagem atual. 

Minha pergunta sempre foi: o fato de seguir as técnicas, práticas, ideias ou sistemas da Magick me leva 

mais perto de saúde, felicidade, satisfação, prosperidade, criatividade, contentamento ou sabedoria? Se a 

resposta for sim, eu os guardo, se não, deixo-os cair. As práticas e ideias que funcionam melhor para mim 

são as que eu desenvolvi neste deck. 

Agora, eu não estou tentando convencer VOCÊ ou qualquer outra pessoa que a Magia, a divinação ou 

qualquer uma das ideias de que falo, são reais (novamente, seja o que for "real"), mas eu tenho que assumir 

se você está lendo isto ou quer usar o Deck, então você deve ter pelo menos um interesse passageiro ou 

crença em Magick ou Divination. 

Mas se não, eu não estarei discutindo com você ou tentando convencê-lo de outra maneira. Se você não 

acredita nele então não há nada que qualquer um pode fazer ou dizer que mudará sua mente, assim que 

o argumento é inútil. Você tentando me convencer de que estou errado também é igualmente inútil, ouvi 

seus argumentos antes e simplesmente não comprei. Ninguém realmente tem uma ideia do que está 

acontecendo e fingir o contrário e exigir que alguém concorde com a forma como você vê a vida não é 

nada mais do que arrogância para mim. 
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FUNCIONA? 

Assim como Magia de divinação funciona incrivelmente bem às vezes e absolutamente não em todos os 

outros momentos, mesmo com todos os fatores sendo iguais. Existe uma "cláusula" frequentemente 

sugerida que Magick sempre funciona, mas não da maneira que você queria. Por exemplo, você faz Magick 

para ganhar na loteria, mas você não ganha. Se Magick é o Melhoramento de Probabilidade, como alguns 

sugerem, então a Magia trabalhou - é apenas que ele baixou suas probabilidades de 50 milhões para 1, 

para 25 milhões para 1. Um feito enorme em si mesmo, mas em última análise, de nenhuma ajuda qualquer 

Quando ele funciona, você vai saber que tem funcionado. Você sente isso. Mas logo depois o mundo 

tenta normalizar o evento e torna-se cada vez menos Magia aparecendo com o passar do tempo. O 

pensamento racional convence-o de explicações mundanas e, eventualmente, você duvida totalmente da 

experiência. É por isso que é muito importante manter um Diário Magick com detalhes de sucesso e 

fracasso. Tome nota do sentimento quando você sabe que a Magia tem funcionado, que parece ser o 

grande indicador para mim. 

As pessoas muitas vezes ignoram todo o fenômeno de pensar sobre alguém e, em seguida, eles telefone, 

ou você conhecê-los, ou algo semelhante. Os céticos dizem que nós pensamos sobre povos o tempo todo 

e quando nada incomun acontece e nós esquecemos apenas sobre ele. Só nos lembramos dos momentos 

em que algo estranho ocorre e então nos convencemos de que algum tipo de Percepção extra-sensorial 

ocorreu. 

Provavelmente há muita verdade nisso, mas eu não a comprei totalmente. Quando essas coisas acontecem, 

sente-se radicalmente diferente. Tenho muitas vezes pensado em pessoas, todos nós temos, mas quando 

uma dessas experiências acontecem todo o sentimento é totalmente diferente. Não é o mesmo de todo 

como apenas pensar em alguém. É uma sensação muito única - e para mim é o que a Magia sente. 

Quando funciona, realmente funciona. 

Quando não, você apenas tenta outra vez - lá realmente não parece ser um elemento da prática a ele. 

Também parece funcionar melhor quando você acredita que vai, mas isso não é uma necessidade total. 

Na minha opinião, acho que isso tem mais a ver com você relaxando e soltando seu controle ou resistência 

ao fracasso do que a crença sendo o ingrediente-chave (sim, sim, eu sei que agora perco meu Chaos 

Magick Member Card :)). 

Tenho certeza que você poderia totalmente não acredito que vai funcionar e ainda tê-lo trabalhado, 

contanto que você realmente não se importe de qualquer maneira com o que acontece. Isso é muitas 

vezes chamado de remover "Desejo de Resultado", mas eu não sei totalmente como ela implica a você 

Não querer algo e ainda obtê-lo, ou que é o ato de "querer" é o que impede você de obter a coisa que 

você quer. Eu não acredito nisso. Eu acho que a preocupação de que você não vai conseguir o que você 

quer é um fator maior no fracasso do que o “Desejo de Querer”. Espero que faça sentido. 

Então, eu digo: queira a distância! Apenas relaxar em se preocupar com isso não acontecer. Quando você 

está convencido de que algo acontecerá geralmente acontece (o sentimento é diferente). 

Mas, novamente, às vezes é apenas não funciona e não há motivo conhecível, ou pelo menos um que é 

atualmente aceitável para mim. 

Como sempre, sua bagagem pode variar. 
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O QUE É CHAOS MAGICK? 

Chaos Magick, é uma tradição mágica pós-moderna que enfatiza o uso pragmático de sistemas de crenças 

e a criação de novos métodos pouco ortodoxos. 

A magia do caos é uma atitude, uma filosofia que promove a experimentação, o jogo e a criatividade, 

descartando regras dogmáticas. Ele aponta que as técnicas mais do que os símbolos são o que importa e 

que nossa crença em um sistema é realmente o que faz com que ele funcione. 

Mas para mim, Chaos Magick, é sobre usar qualquer técnica funcional, em vez de aderir às regras 

tradicionais e fazê-lo "corretamente". 

Para mais informações sobre Chaos Magick eu sugiro que você leia: 

- Magick avançado para novatos por Alan Chapman. 

- Liber Null e Psychonaut Por Peter Carroll 

- Pieces of Eight de Gordon White 

- SSOTBME por Ramsey Dukes 

- Prime Chaos de Phil Hine 

Ou passe algum tempo no blog e podcast do www.Runesoup.com. 

 

O QUE SÃO SERVIDORES? 

Eu disse que cada cartão é também um Servidor, mas o que exatamente é um Servidor? 

Bem, um Servidor é essencialmente um servo que é criado para fazer um propósito particular ou cumprir 

uma determinada função. Se pessoas suficientes colocarem energia ou crença nele, torna-se uma 

Egregora, que é o objetivo final deste Deck. 

Um exemplo de servidor seria um enorme animal demoníaco que seria dito para guardar a casa do criador. 

É um pouco como um Tulpa, se essa palavra é familiar para você, mas não exatamente - há um monte de 

diferenças. 

Assim, cada um dos Quarenta Servos tem um papel ou poder particular que pode ser usado para usar para 

ajudá-lo. Alguns são para a proteção, alguns para a boa sorte, alguns para o conhecimento e alguns têm 

um número de funções. 

Servidores precisam ser "alimentados" para permanecer na existência, mas eu defini esses Servidores para 

viver na atenção e de então ser usado. Quanto mais você usá-los e quanto mais você pensa sobre eles, 

mais poderoso eles se tornarão. Na verdade, quanto mais outras pessoas os usam, melhor trabalharão 

para todos nós. 
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O QUE SÃO SIGILOS? 

Sigilos são um símbolo inscrito ou pintado considerado como tendo poder mágico. Cada Card / Persona 

no deck tem um Sigilo único que pode ser usado para ativar o cartão em seu trabalho ritual. Estes símbolos 

podem ser usados a qualquer momento; você não tem que ter as cartas na frente de você para aproveitar 

o seu poder e magia. 

 

COMO EXATAMENTE USAR AS CARTAS PARA MAGICK? 

 

Oferendas e Novenas 

Há várias maneiras de incorporar os Servidores dentro da sua Magick. 

O método mais simples é pegar uma carta que você sente que vai ajudar a resolver o problema que você 

está experimentando. Então colocá-la em algum lugar onde ninguém mais veja ou perturbe (ou sobre o 

seu altar se você tiver um). Acenda uma vela diante da carta e peça para que o Servidor o ajude. Fale com 

ele como se estivesse falando com alguém, como se ele estivesse bem ali diante de você. Acender um 

incenso também pode ajudar. 

Para trabalhos maiores você poderia fazer 3, 5, 7 ou 9 dias de Novena, de forma que você acenda uma 

vela nova a cada dia e fale seus desejos em voz alta para a carta, como uma prece ou apenas uma 

declaração de intento. Um agradecimento público é às vezes oferecido como um "pagamento" depois do 

desejo ter sido alcançado (nunca dê agradecimentos antes disso), mas isso não é obrigatório. Encontre 

seu próprio modo de agradecê-los, mas os agradeça. 

 

 

Invocação 

Esse método envolve você se identificar com a carta e deixar a energia vir de dentro do seu corpo, mente 

ou personalidade, dependendo do resultado desejado. Isto é provavelmente melhor explicado com um 

exemplo. 

Digamos que você tem um discurso público para fazer e isso te assusta. Você poderia escolher uma carta 

como The Master e invocá-la dentro de você. The Master é você quando você tem todos os seus 

problemas classificados e quando você se torna a pessoa perfeita que você quer ser. Essa pessoa perfeita 

não teria qualquer problema para falar com as pessoas, então no momento do evento você pode pegar 

essa energia emprestada e ira vesti-la como se fosse sua. 

Para invocar, veja simplesmente a energia da carta entrando dentro de seu corpo. Sinto como é ser aquela 

energia ou pessoa. Como você gostaria que aquela pessoa andasse, falasse ou agisse? Isso requer um 

pouco de prática, mas é bem efetivo quando você pegar o jeito. 
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Vincular e Banir 

Vincular, nesse caso, é quando você quer ter algo ligado ou vinculado a você como "Boa Fortuna" (The 

Fortunate), Criatividade (The Idea) ou Façanha Sexual (The Carnal). Para fazer isso você usa o sigilo da 

carta e o desenha em seu corpo ou em algo (como uma pedra ou papel) e o carrega consigo como se 

fosse um talismã. 

Você também pode desenhar os sigilos no ar (tanto com sua mente ou dedo) se você precisar usá-lo 

quando não tem o deck em mãos. Um exemplo, poderia ser desenhar o sigilo The Protector no ar se você 

está numa situação que te faça ficar apavorado ou assustado. 

Você também pode vincular servidores para outras pessoas, mas fazer isso sem a permissão delas é 

considerado uma forma ruim e se for severo o suficiente, magia negra! Eu deixarei que você decida sobre 

essa área. Quem sou eu para dizer quais os seus limites devem ser. 

Para vincular a outra pessoa, use a mesma técnica acima, com um método simples de visualizar o sigilo 

entrando no corpo da pessoa. Isso é ótimo para enviar cura (The Healer) ou mandar Boa Sorte (The 

Fortunate), ou mesmo para amaldiçoar alguém (The Desperate ou The Depleted). 

Banimento é quando você quer se ver livre de algo. Precisa cortar os laços com um amor? Então, você 

deveria desenhar o sigilo de The Lovers numa pedra e jogá-la no lago enquanto declara seu intento e 

desejo de ficar livre. Se você tiver alguém que está te causando problemas no trabalho, você poderia usar 

o sigilo The Opposer. Escreva-o num pedaço de papel e o queime, jogue-o no lixo ou caminhe até a 

periferia da sua cidade e jogue lá sem olhar para trás. Você também poderia escrever o nome da pessoa 

no papel, adicionar o sigilo da carta desejada e então, colocar no congelador para acalmar. 

Há muitas maneiras de fazer essas coisas, mas os métodos mais eficazes serão aqueles que você mesmo 

sentir que é poderoso para você. 
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NOTAS: 

 

-O Consultante é a pessoa que faz a pergunta ser respondida pela leitura de 

divinação. 

-O Operador é a pessoa que executa a Magia. 
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THE ADVENTURER 

Este servo é todo sobre aventura, emoção, empurrando seus limites e experimentar coisas novas. 

 

DIVINAÇÃO: 

Sentindo-se entediado com sua vida ou em uma rotina? Não faz nada 

cada mudança - você está tendo as mesmas conversas com as mesmas 

pessoas sobre os mesmos tópicos? Você anseia por emoção e aventura 

e uma libertação da prisão chata da vida mundana? 

Quando este cartão aparece em uma leitura ela mostra uma 

necessidade de algo novo e maravilhoso para acontecer como a vida do 

Consultante que ficou preso em uma rotina e tornou-se entediado. A 

vida se tornou Velha e o Consultante anseia pela frescura. Este é um 

chamado para a aventura. 

Planeje uma viagem excitante, faça algo que você normalmente não 

faria, ou se torne mais espontâneo e veja que aventura aguarda. 

Também pode indicar viagens, viagens ou uma nova paixão ou 

interesse. 

MAGICK: 

O Operador pode invocar a ajuda do Aventureiro quando eles precisam de alguma excitação ou aventura 

em sua vida. Este é um grande Servo a invocar se o Operador está se sentindo entediado e quer algo 

excitante acontecer. Mas eles devem ter cuidado com o que eles desejam - tempos interessantes e 

emocionantes muitas vezes vêm com novos desafios. 

BANIR se a vida (ou uma pessoa) está ficando muito excitante ou muito energética, ou está ficando fora 

de controle - uma sobrecarga de energia Aventureira pode levar a alguém tornar-se bastante mercurial na 

natureza e têm uma incapacidade de sentar-se quieto ou relaxar. 

Também pode ser usado para garantir que as festas e encontros sejam bem-sucedidos. 
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THE BALANCER 

Este servo é todo sobre manter a vida equilibrada e em harmonia. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando esta carta aparece em uma posição de “AGORA” na leitura, 

pode indicar a necessidade de restaurar alguma forma de equilíbrio 

na vida atual do Consultante. Eles estão gastando muito tempo no 

trabalho e não o suficiente com sua família ou se divertindo? Talvez 

eles estão gastando muito tempo em coisas frívolas e não tempo 

suficiente seguindo suas paixões.  

O Consultante sente que lhes foi dada uma parte muito alta da carga 

de trabalho ou responsabilidades? Agora é a hora de resolver isso 

antes que se torne tarde demais e os desgaste. Suas finanças estão 

ficando fora de controle? Eles estão gastando muito mais do que 

ganham, ou mesmo acumulando o que ganham? Este cartão sugere 

uma necessidade para o contrapeso. 

Se a vida está fora de equilíbrio em qualquer respeito agora é o 

momento de olhar para isso e trazer harmonia a ele. Você precisa do 

bom com o mau, o doce com o azedo, para ter uma vida satisfeita e 

contente. 

Como um cartão futuro sugere que, se as coisas se sentem fora de equilíbrio no momento, em seguida, 

um equilíbrio será alcançado em breve. 

 

MAGICK: 

O Operador pode invocar a ajuda do The Balancer quando ele precisa restaurar a ordem ou o equilíbrio 

em sua vida, relacionamento, trabalho ou assuntos financeiros. Útil em assuntos de negócios para manter 

um equilíbrio saudável entre despesas e renda. 

The Balancer é muito útil para restaurar um pé de igualdade nos relacionamentos. Fazendo uma vela 

oferecendo e pedindo ao The Balancer para igualar o campo de jogo pode ser bastante eficaz. 

Também é útil para iniciar dietas ou novos programas de trabalho ou qualquer coisa onde o excesso 

precisa ser contido.  
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THE CARNAL 

Este servo é tudo sobre sexo, luxúria, beleza, atração e desejos físicos. 

 

DIVINAÇÃO: 

Esta carta é tudo sobre a atração sexual e o desejo animal puro. 

Dependendo da pergunta feita e dos cartões circundantes, pode indicar 

a necessidade de explorar ou entrar em impulsos ou desejos sexuais. O 

Consultante se sente sexy e desejável, ou ele se sente feio e indesejado? 

Quando este cartão aparece sugere que agora é o momento para que 

eles comecem a se sentir bem sobre si mesmos e suas necessidades 

físicas e desejos. 

The Carnal nos diz que nossas necessidades sexuais são importantes 

para o bem-estar e a felicidade e que não devemos nos envergonhar 

delas nem tentar reprimi-las. The Carnal sugere que o Consultante 

deve começar a expressar sua sexualidade da maneira que sempre quis. 

Esta carta não é sobre o amor, é puramente sobre os aspectos físicos do 

sexo, fisicalidade e desejo. Talvez o Consultante está erroneamente à 

procura de Amor quando o que eles realmente precisam é estar 

satisfeito sexualmente. 

O Consultante deve se permitir sentir-se sexy, desejado e apaixonado. 

 

MAGICK: 

Invocar a ajuda de The Carnal quando o Operador precisa se sentir sexy, apaixonado e bonito. O 

Operador deve invocar The Carnal e sentir a confiança e o carisma deste Servo quando ele sai para 

impressionar. Eles vão começar a notar as pessoas percebendo-os sob uma nova luz. 

O Operador pode solicitar ao The Carnal para ajudá-los a se tornar um grande amante que é desejado 

por todos e deixar amantes querendo mais. The Carnal é muito útil em ajudar o fim de uma seca sexual 

ou para pôr a paixão de volta em um relacionamento velho. Se o Operador está procurando um 

relacionamento luxurioso ou rápido, em seguida, uma oferta para The Carnal pode ajudá-los a obter o 

que eles precisam. The Carnal está ansioso para ajudar a melhorar a confiança sexual. 
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THE CHASTE 

Este servo é tudo sobre abster-se de sexo, desejo, prazeres e ser moralmente puro. 

 

DIVINAÇÃO: 

Esta carta é sobre abster-se de prazeres e, focando menos em objetivos 

físicos, ao invés disso focar em objetivos tais como a virtude, honra, 

pureza e moralidade. É um chamado para se concentrar em outras áreas 

da vida, não apenas Amor, sexo ou prazeres básicos. 

Embora à primeira vista isso pode parecer uma carta que exige restrição 

ou a necessidade de parar de se divertir, The Chaste está realmente 

sugerindo que ter alguma disciplina ou autocontrole é importante para 

manter um estilo de vida saudável em geral e se tornar uma pessoa mais 

disciplinada. 

Quando esta carta aparece sugere que talvez o consultante deve gastar 

menos tempo em focalizar desejos físicos e ao contrário olhar para 

dentro e começar a desenvolver outras partes de sua vida - tais como 

amizades, família, desenvolvimento pessoal ou mesmo sua direção de 

vida e objetivos. Eles estão festejando demais e precisam puxar para trás 

e se concentrar em assuntos mais mundanos? 

Talvez o Consultante esteja gastando muito tempo procurando gratificação sexual e não tendo tempo 

suficiente para desenvolver outras partes de si mesmos. A vida se tornou toda sobre a próxima experiência 

sexual? Se assim for, The Chaste sugere agora é o momento de puxar o freio e se concentrar em outras 

áreas da vida. 

Talvez algum autodesenvolvimento esteja em ordem. Talvez o Consultante precise se concentrar nas 

necessidades e desejos de outras pessoas para mudar? Talvez você só precise de algum tempo por conta 

própria. 

Enquanto isso geralmente acontece, The Chaste não tem que ser sobre tomar o foco de perseguir 

gratificação sexual, mas também pode apontar para a necessidade de diminuir qualquer perseguição que 

o Consultante está se concentrando em detrimento de outras áreas da vida. 

 

 

 



 

19 

 

MAGICK: 

O Operador pode invocar ou pedir a ajuda The Chaste se eles estão tentando puxar para trás de um estilo 

de vida hedonista e querem se mover para uma seção mais restrita de sua vida. 

The Chaste também está ajudando a reduzir os avanços de admiradores amorosos não desejados, ou 

parceiros sexuais cujo desejo sexual é mais do que o operador quer ou pode lidar. 

The Chaste pode ajudar na matéria onde a pureza é necessária, incluindo a pureza da mente. Talvez o 

Operador se sinta atraído por alguém que realmente não deveria ser. Uma oferta de velas a The Chaste 

pode ser feita para pedir que esta atração seja purificada.  
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THE CONDUCTOR 

Este servo é tudo sobre assumir o controle de suas circunstâncias e orquestrar os eventos circundantes para seus 

desejos. 

 

DIVINAÇÃO: 

Esta carta é tudo sobre o Consultante tomando no controle do mundo 

em torno deles. Eles são o maestro que lidera a orquestra ou eles são 

um dos jogadores menores? Eles estão mesmo em ritmo com a música 

que está sendo tocada? 

Esta carta sugere que o Consultante dê uma olhada nas circunstâncias 

de sua vida e veja que papéis eles estão jogando. Eles estão apenas 

reagindo à vida e aceitando tudo o que vem a caminho ou eles estão 

tomando a iniciativa e fazendo sua vida o que eles querem que seja? 

Estão em fluxo com a música e o ritmo de sua vida e do mundo ou estão 

fora de fase com a batida. É a trilha sonora de suas vidas um coro 

triunfante optimista de Anjos ou um solitário solo violino chorando 

tristemente na chuva? 

The Conductor chama o Consultante para que tome mais controle 

sobre sua vida e dirija a música desta existência para o que eles querem, 

em vez de apenas marchar ao ritmo dos outros. O Consultante pode 

fazer coisas maravilhosas e, embora eles nunca possam estar totalmente no controle de cada evento que 

ocorre em sua vida, eles podem controlar e dirigir sua música de vida para uma música mais individual, 

bonita e inspiradora. 

MAGICK: 

The Conductor é o Mago da Orquestra, usando sua Varinha para controlar a música e o ritmo à sua 

preferência. O Operador pode invocar The Conductor para ajudá-los a fazer isso em sua própria vida. 

The Conductor pode ajudá-los a assumir o controle de eventos, relacionamentos, empregos, 

circunstâncias ou qualquer coisa que os rodeia e colocar seu próprio selo nele. 

The Conductor pode mostrar ao Operador como mover e manipular os eventos de sua vida para que 

eles se tornem mais harmoniosos e agradáveis para você. The Conductor é um servo maravilhoso para se 

alistar quando o operador sente que eles não têm controle ou autonomia em qualquer situação que 

enfrentam. Um pedido de oferta de vela para mostrar ao Operador como tecer a música da vida ao seu 

gosto e ritmo é muito eficaz.  
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THE CONTEMPLATOR 

Este servo é tudo sobre como usar a mente subconsciente coletiva para resolver problemas. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Contemplator aparece em uma leitura é sugerido que o 

Consultante está sobrecarregado de pensamentos e com muitas 

situações e eventos a serem analizados e há uma necessidade puxar 

para trás e retirar-se do problema por um período. Alguns problemas 

são resolvidos melhor deixando-os sozinhos por enquanto, 

simplesmente parando de pensar neles completamente. 

The Contemplator sugere que o Consultante passe o problema para 

o Subconsciente para resolver ele. Deixe o problema cair para trás de 

sua mente e deixar o subconsciente vir acima com algumas conclusões 

ou resoluções. 

Est carta é tudo sobre a necessidade de deixar ir um problema por 

enquanto e ver o que novas ideias ou soluções surjam ou esperar para 

ver se o problema ou evento mude por sua natureza. 

 

MAGICK: 

Qualquer problema pode ser entregue ao The Contemplator para processamento e uma solução. O 

Operador pode mentalmente visualizar entregar o assunto ao The Contemplator e então tentar o melhor 

que puder para colocá-lo fora de suas mentes. Dentro das próximas horas ou dias a solução de repente 

aparecerá totalmente formada em sua mente. 

Para maiores problemas, uma oferta de Vela pode ser feita na frente da imagem do Contemplador e 

solicitar uma solução para o problema. Uma explicação completa sobre a natureza do problema e toda a 

informação pertinente deve ser dita pelo Operador em voz alta. 

De uma maneira muito simples, mas altamente eficaz The Contemplator pode ajudar O Operador a 

lembrar detalhes que eles esqueceram temporariamente, como números de telefone, nomes das pessoas, 

ou onde você deixou suas chaves. O Operador deve oferecer o problema ao The Contemplator e 

aguardar a resposta. Não deve ser forçado ou pressionado. 
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THE DANCER 

Este servo é tudo sobre aceitar que às vezes as coisas simplesmente não funcionam como planejado e isso está OK. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando esta carta aparece em uma leitura é um sinal que às vezes a 

melhor coisa que o consultante pode fazer quando chove é dançar nu 

nela. A vida é difícil e às vezes as coisas simplesmente não vão a maneira 

desejada não importa o que é feito. Esta é uma parte inevitável da vida. 

Às vezes, apesar dos nossos melhores esforços, perdemos. 

E isso é OK. O Dançarino, entretanto, está aqui para lembrar ao 

Consultante que não é certo simplesmente desistir. 

The Dancer sugere que ao invés de espiralar em depressão ou 

desanimar que em vez disso o Consultante deve se alegrar com o 

esforço feito, e dançar na chuva. A vida pode estar caindo aos pedaços 

em torno deles, mas The Dancer lembra o Consultante que eles ainda 

estão no controle de sua reação para com ele. Eles podem escolher 

desmoronar ou podem escolher rir com ele. 

The Dancer lembra ao consultante que mesmo uma falha pode ser 

comemorada enquanto traz com ele as lições que os aproximarão de 

seus objetivos. Quando a vida é difícil, The Dancer chama para levar as coisas menos a sério e apenas 

aproveitar o momento, não importa qual seja esse momento. 

 

MAGICK: 

Uma oferta de vela feita para The Dancer irá ajudá-lo a permanecer à tona quando os tempos são difíceis 

ou seus planos falharam. Invoque The Dancer, quando você precisa se pegar e voltar para o jogo. Peça ao 

The Dancer para ajudá-lo a ver o bem mesmo em momentos de escuridão. Peça ao The Dancer para 

mostrar-lhe a beleza da chuva e a alegria da dança. Deixe mostrar-lhe como não desistir, não importa o 

quê. 
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THE DEAD 

Este servo é sobre aprender com o passado, e não cometer os mesmos erros repetidamente. 

 

DIVINAÇÃO: 

Esta carta é tudo sobre as lições aprendidas com a história - a história 

pessoal do próprio Consultante ou nossa história humana coletiva. Os 

Mortos sugerem que o Consultante deve prestar atenção às lições, 

avisos ou conselhos daqueles que foram antes deles - quer se trate de 

pessoas que passaram por eventos ou desafios semelhantes antes, ou 

geralmente apenas tendo em mente as advertências da história. 

The Dead pede ao Consultante para refletir sobre experiências 

passadas para que eles não cometem os mesmos erros novamente. A 

carta lembra ao Consultante que há uma enorme quantidade de 

sabedoria e disponível para eles a partir das experiências anteriores de 

toda a população do mundo, incluindo todos os que há muito 

morreram. 

The Dead sugere que o Consultante relembre o que aconteceu antes 

e tente aprender as lições do passado. Por exemplo, eles estão 

cometendo os mesmos erros nessa relação que os anteriores? Eles estão 

ignorando as experiências daqueles que foram antes deles e pensam que só eles sabem melhor? Eles estão 

descartando uma ideia antiga ou método simplesmente porque é velho? Eles estão ignorando mensagens 

e ensinamentos de amigos falecidos, parentes ou pessoas notáveis? 

Dependendo do resto das cartas, às vezes quando esta carta aparece em uma leitura significa que algo 

morreu ou está a ponto de morrer. Isso geralmente não é uma pessoa ou qualquer coisa viva (embora 

possa ser) é mais provável que seja o fim de uma era, paixão ou interesse, relacionamento, trabalho ou o 

fim de um certo período na vida do Consultante. No entanto, este é mais o domínio da carta The Depleted 

 

MAGICK: 

The Dead pode ser usado para o trabalho geral dos antepassados. Uma oferta para The Dead é uma 

oferta para os Ancestrais e os Mortos Poderosos para agradecer por tudo o que fizeram. Sem eles, o 

Operador não existiria. 

Antigos ódios ou argumentos com os amigos ou parentes mortos do Operador podem ser apaziguados 

ou corrigidos usando The Dead como um canal entre as partes. uma oferta de vela pode ser feita na frente 
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da imagem do The Dead e e o operador pode pedir que carregue mensagens ao falecido. Uma oferta de 

vela separada pode então ser feita à pessoa falecida e o perdão procurado ou oferecido, a alegria expressa, 

o amor recebido, ou o que for necessário ou desejado. 

The Dead é um servo excepcional para se usar na cura. Se há partes do passado do Operador que 

precisam de cura, uma oferta para os mortos e um pedido de cura pode ser extremamente benéfico. 

Enviando amor ou conforto a um tempo em sua vida quando o Operador precisava mais pode ser muito 

útil. 

The Dead pode ser usado para se conectar a qualquer parte do passado, incluindo histórico familiar ou 

até mesmo o histórico do local onde o Operador está localizado. 

The Dead podem ser solicitados para orientação ou ajuda sobre qualquer assunto ou qualquer situação 

como este servo é extremamente conhecedor sendo que Ele tem acesso a toda a história do pensamento 

humano e ação. 

Se alguém perto do Operador passar ao outro lado, ele pode pedir ao The Dead para ajudar a atravessar 

com segurança para o outro lado. 
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THE DEPLETED 

Este servo nos diz que todos os nossos recursos foram usados e precisamos de tempo para reabastecer nossos 

estoques. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando esta carta aparece, isso geralmente significa que o Consultante 

ficou sem energia, dinheiro, suprimentos ou recursos e que eles devem 

parar e descansar antes de qualquer dano permanente é feito. O 

Consultante colocou tudo o que pode em uma situação particular e 

eles se queimaram. Todo o poder, energia e vontade de continuar tem 

sido minado deles. 

The Depleted sugere que a única solução é recuar e reabastecer, 

regredir e permitir que os ciclos de vida para passar para o próximo, 

espero que mais gratificante fase. O inverno chegou e o crescimento 

acabou. Os dias são escuros e as noites longas e nenhuma quantidade 

de esforço renovado pode mudar isso. 

Algo na vida do Consultante correu o seu curso e precisa ser autorizado 

a terminar ou chegar a um descanso. Todas as coisas naturalmente têm 

um ponto final e às vezes pode ser difícil deixar as coisas acontecerem, 

mas nós devemos, se quisermos continuar a crescer em vez de murchar 

e morrer. 

O que eles não estão deixando ir fora que deixou de ser de valor. Existe uma situação que toda a sua 

energia ou tempo que precisa ser colocado para descansar para o bem? Tem um relacionamento na qual 

se gastou tempo demais que agora não há nada de valor nele para ninguém? 

Hora de deixar as coisas morrerem, para que coisas novas possam crescer. 

 

MAGICK: 

The Depleted pode ser usado para remover energia de qualquer situação. Isso se presta fácil a qualquer 

tipo de trabalho de Maldição, onde o Operador pode instruir The Depleted a esgotar as reservas de 

energia ou os recursos de um inimigo. 

Enquanto The Depleted pode ser usado para pôr fim a qualquer situação, relacionamento ou esforço, 

deve-se notar que em casos de ataque, os resultados podem facilmente se espalhar para pessoas ou 

situações periféricas inocentes, por isso use com cautela. 
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The Depleted pode ser usado com segurança em assuntos pessoais para terminar facilmente as coisas 

que chegaram à sua conclusão natural, mas apenas se recusam a cessar completa como questões legais 

persistentes ou Ex que querem ainda ficar ao redor. 
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THE DESPERATE 

Este Servo nos diz que tudo pode estar tão ruim quanto ainda pode ficar. Este é o Nadir. Isso é o inferno. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando esta carta aparece em uma leitura é um sinal que o consultante 

está atravessando um período intenso de depressão, de tristeza ou da 

falta de esperança, onde as coisas sentem aproximadamente tão mau 

como podem possivelmente ser e nenhum fim parece estar na vista. 

Se você procura a pior carta no deck, então é este. O Consultante está 

se sentindo frustrado, irritado e sem esperança ao mesmo tempo. Nada 

importa, ninguém se importa, nada funciona, tudo é inútil e só o fim da 

vida física parece uma fuga - mesmo que não tem certeza, como quem 

sabe se a morte é realmente pior? 

Este é o tempo de crise para o Consultante e deve ser levado a sério 

para aqueles ao seu redor. O Consultante encontrou-se em um buraco 

que eles provavelmente não serão capazes de sair de por si mesmos. 

Como um cartão futuro The Desperate é uma sugestão de que, a 

menos que o Consultante faça grandes mudanças na direção em que 

estão indo, as coisas não vão funcionar e o futuro pode se tornar 

bastante sombrio. 

Vale a pena notar que The Desperate é um cartão de Emoção e a circunstância de vida pode não aparecer 

para o espectador como qualquer coisa tão ruim. Pode até parecer bom, mas para o Consultante, eles 

estão no inferno e tudo é sombrio. 

Se há uma reviravolta para esta carta, é que as coisas provavelmente não podem ficar piores. Isso é tão 

baixo e terrível quanto possível. A vida é cíclica e nada dura para sempre. Quando Consultante chegar ao 

outro lado desta Iniciação, eles serão melhores para ela e uma pessoa muito mais forte. 

 

MAGICK: 

O amor e a cura podem ser enviados ao The Desperate como uma personificação de toda a dor e 

sofrimento no mundo e ao longo da história. As ofertas feitas ao The Desperate ajudarão todos aqueles 

sofrendo sofrimento e dificuldades. 
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The Desperate pode ser banido; O Operador pode colocar o sigilo em uma pedra e jogá-lo no mar, ou 

escrever o sigilo no papel e queimar ou enterrá-lo. 

Como The Depleted, The Desperate também se presta facilmente para amaldiçoar. Enviar The Desperate 

para torturar um inimigo é muito eficaz, mas, obviamente, se as coisas podem ir longe demais, a 

responsabilidade será sua. Este é o pior Servo, o mais horrível e mais grave - Ele também é o mais provável 

de perder o controle de. Use somente se necessário. 
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THE DEVIL 

Este servo lembra as restrições e as ligações que colocamos sobre nós mesmos. 

 

DIVINAÇÃO: 

A carta The Devil aparece quando algo que o Consultante acredita 

estar bloqueando ou restringindo. The Devil mostra ao Consultante 

que eles estão desnecessariamente se restringindo por causa de alguma 

regra que eles decidiram viver ou acreditar. 

Quando esta carta aparece em uma leitura é um lembrete ao 

Consultante para olhar que crenças eles têm sobre a situação ou o 

problema e ver se são úteis ou não. As chances são que no fundo eles 

realmente não acreditam que a regra é uma boa regra, mas eles segui-

lo por um senso de dever ou porque eles sempre têm. 

Temos muitas regras sobre como devemos nos comportar ou agir, o 

que é aceitável e o que não é, e até o que nos é permitido desfrutar e o 

que não devemos desfrutar, porque "está errado". The Devil nos mostra 

que só nós estamos fazendo essas distinções - não há uma moralidade 

última e verdadeira. 

Às vezes, o Consultante usa essas regras para fazer-se sentir superior a 

outras pessoas, mas ao mesmo tempo são restrição de verdadeira alegria e felicidade. The Devil sugere 

que o orgulho do primeiro não vale a falta do último. 

The Devil pede ao Consultante para deixar ir a culpa e permitir-se a fazer ou se comportar da maneira 

que eles querem não a maneira que eles sentem que deve ou deve. 

 

MAGICK: 

O Servo The Devil pode ser usado para ajudar a quebrar as correntes que ligam o Operador devido a 

suas crenças sobre o que é certo e o que está errado. Quando o Operador se deparar com uma crença de 

que não querem mais ser restringidos, uma simples visualização do Sigilo afastando a crença do corpo 

pode ser bastante eficaz. 

As ofertas da vela podem ser usadas ao The Devil para pedir-lhe a ajuda em mostrar ao operador as 

crenças limitando que têm que os estão prendendo para trás. Estes aparecerão em situações e eventos na 

vida dos Operadores, por isso certifique-se de que a preparação é feita para que surjam. 
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Em Ataque Magick, The Devil pode ser usado para obrigar alguém a continuar mais profundo e mais 

profundo em sua loucura. Se o Operador vê que alguém está se prejudicando por causa de suas crenças 

auto impostas, eles podem enviar The Devil para empurrá-los mais para dentro dele, trazendo-a para 

frente e centro em suas vidas. Isso sempre leva a vítima aprender a lição e superar a restrição ou ser 

totalmente engolfada por ele, destruindo-se no processo.  
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THE EXPLORER[ 

Este servo nos mostra que devemos ampliar nossos horizontes. 

 

DIVINAÇÃO: 

Esta carta é tudo sobre o crescimento pessoal, autodesenvolvimento e 

tornar-se mais de quem você realmente é. Podemos às vezes esquecer 

que nossas vidas são vivenciadas predominantemente em uma pequena 

bolha, como nossas famílias, nosso local de trabalho ou grupo social e 

devemos nos lembrar de que existe um mundo enorme lá fora, externo 

a nós, que podemos explorar. Na verdade, há um universo inteiro à 

espera de ser descoberto. Podemos esquecer o quão grande somos 

porque nos concentramos nos pequenos. 

É hora de o Consultante começar a sair de suas zonas de conforto e 

explorar novas áreas ou oportunidades. Ao contrário da carta The 

Adventurer que denota geralmente épocas divertidas e emocionantes 

esta placa assina frequentemente um período da aprendizagem e da 

autodescoberta que pode às vezes ser doloroso experimentar. Todo o 

crescimento é um pouco doloroso como o velho deve morrer para o 

novo para viver. 

Ao Consultante, sugere-se, que deve se fazer um curso de desenvolvimento pessoal, ler alguns livros de 

autoajuda, fazer Yoga ou começar uma prática de Meditação. Se eles já fazem essas coisas, então o The 

Explorer lhes diz para manter o seu jogo ou avançar em novas áreas de desenvolvimento. 

The Explorer é uma chamada para o Consultante para perceber que eles podem ser muito mais do que 

atualmente estão se deixando. É hora de alargar-se, empurrar-se e ver apenas o que eles são capazes de. 

The Explorer diz ao Consultante para definir metas maiores, aprender novas habilidades, superar crenças 

limitantes e ir explorar mais sobre quem eles realmente são e o brilho e potencial que eles têm dentro 

pronto para mostrar-se. 

 

MAGICK: 

The Explorer pode ser invocado pelo Operador quando eles precisam sair de suas zonas de conforto, 

ampliar seus horizontes ou ajudá-los a subir um nível em seu desenvolvimento pessoal. 
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Invocar The Explorer irá mostrar ao Operador o quão grande eles e seu mundo realmente é, e como se 

tornar ainda maior, mais amplo, mais poderoso e mais completo. The Explorer pode ser usado para ajudar 

em todas e quaisquer metas de autodesenvolvimento. The Explorer irá ajudá-los a se tornar a pessoa que 

eles são, finalmente, tornar-se. 

Ofertas para The Explorer pode ser feito para ajudar o operador na descoberta de talentos ou habilidades 

que não estavam cientes de que eles possuem. Ele pode ensinar-lhes as habilidades e conhecimentos que 

eles precisam para se tornar uma pessoa mais forte e melhor. 
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THE EYE 

Este servo nos lembra que tudo é como deveria ser. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Eye aparece em uma leitura é um sinal que tudo está indo 

como o planejado, mesmo se não aparece assim da perspectiva do 

Consultante. Naturalmente, o plano está no caminho certo é o plano 

Divino, que pode não estar alinhado com o plano do Consultante 

O conselho dado por esta carta é que, mesmo que a vida parece estar 

tudo errado ou caindo aos pedaços - tudo vai dar certo. O Consultante 

terminará eventualmente no lugar que eles estão destinados a ser e 

quando eles olham para trás eles vão ver como cada momento teve que 

ocorrer para que tudo caia no lugar. 

Esta carta é também um sinal que alguém ou algo está olhando de para 

fora para o Consultante e essa ajuda está sendo dada mesmo se não 

for sentida. Em última análise, The Eye é um lembrete da existência de 

um ser superior ou seres que nos observam, guiando e ajudando-nos 

de longe. 

 

MAGICK: 

The Eye é a conexão do Operador com a Super Consciência, da qual sua Consciência é apenas um 

microcosmo de. Invocar The Eye irá infundi-los com espírito e presença divina. Esta presença é o 

pensamento original que existia no início de todas as coisas e estará lá no fim - é a consciência no sentido 

mais pleno. É tudo. Isso pode assumir muitas formas e se apresentará a cada Operador em formas e ideias 

muito diferentes. 

Ofertas podem ser feitas para The Eye para ajudar todas as coisas se tornam mais em sincronia com a 

chamada mais elevada da vida. Orações de agradecimento e gratidão podem ser feitas ao The Eye pela 

segurança, cura ou felicidade de todos os seres sencientes no Universo. 
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THE FATHER 

Este servo oferece orientação, sabedoria e conselho. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Father aparece em uma leitura, isso significa que alguém 

aparecerá na vida do Consultante para oferecer orientação e sabedoria 

sobre como lidar com nosso problema ou problema atual. No entanto, 

pode ser que o Consultante pode precisar de procurar tal pessoa, se 

nenhum estiver à mão. 

Esta Carta diz ao Consultante que está OK para procurar ajuda, 

orientação ou confiar na sabedoria de outras pessoas mais experientes. 

Algum dia você pode saber todas as respostas, mas por enquanto, é 

mais sábio perguntar a alguém que será capaz de orientá-lo no caminho 

certo. 

The Father ama seu filho (O Consultante) e só quer o melhor para ele, 

mas ele sabe que às vezes o amor duro pode ser a melhor solução. A 

carta The Father diz ao Consultante que podem estar a ponto de ouvir 

algo que não gostam, mas que finalmente é a coisa correta. Mas nem 

sempre, The Father está cheio de amor e vai oferecer toda a ajuda que 

ele tem à sua disposição. 

The Father diz ao Consultante que o Conselho e a ajuda está em oferta e que eles só têm de perguntar. 

 

MAGICK: 

The Father pode ser evocado pelo Operador e aconselhamento e orientação procurado ele em qualquer 

área que O Operador precisar. Como dito acima o conselho pode nem sempre ser o que o Operador quer 

ouvir, mas no fundo eles sabem que é o movimento certo. 

Ofertas de velas para The Father funcionam bem quando a orientação sobre uma grande decisão precisa 

ser feita - Devo mudar de emprego? É agora um bom momento para vender? Qual é a melhor maneira de 

lidar com esta questão ou pessoa? Um grande servo para qualquer momento em que a orientação, o 

conselho ou a sabedoria são necessários. 
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THE FIXER 

Este Servo nos lembra que tudo pode ser corrigido ... mas a um custo. 

 

DIVINAÇÃO: 

Qualquer problema ou desafio que o Consultante tenha pode ser 

resolvido, mas há sempre algum custo envolvido na solução. Quando 

The Fixer aparece em uma leitura é feita a pergunta: você está disposto 

a pagar o preço para o que você quer? The Fixer sugere que o 

Consultante pode obter o que eles querem, mas eles terão que aceitar 

os custos que ir com ele. 

Pagar o preço, no entanto, nem sempre significa algo terrível. O custo 

de escrever um livro, por exemplo, é o longo meses ou anos sentados 

em seu próprio escrito - lidar com as frustrações, e a dor que vai com a 

escrita. Para algumas pessoas que a dor é totalmente vale a pena, para 

outros, realmente não é. The Fixer quer que o Consultante pense sobre 

os custos envolvidos na resolução de sua própria situação e se eles estão 

dispostos a aceitar o preço. 

É a resolução do problema vale o custo ou é melhor apenas para ir 

embora? 

 

MAGICK: 

The Fixer é usado quando tudo mais falhou. The Fixer pode encontrar uma solução para o problema do 

Operador e vai trazê-lo para uma resolução, mas o Operador terá que pagar o preço! No entanto, nem 

todos os custos são fáceis de reconhecer, de modo que o preço do negócio pode não ser conhecido pode 

não saber até que seja tarde demais. 

Para que The Fixer funcione, o Operador deve fazer uma ofertar uma vela diante de sua Imagem e explicar 

as circunstâncias do problema, e dizer-lhe que ele deve corrigi-lo, finalmente, e o mais importante, o 

Operador deve dizer em voz alta que ele aceitará qualquer que seja o custo.  

Use com cautela, mas muito eficaz. 
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THE FORTUNATE 

Este servo nos mostra como a vida pode ser.boa. 

 

DIVINAÇÃO: 

Se The Desperate é o pior cartão no baralho, então este é certamente 

o melhor. Quando The Fortunate aparece em uma leitura, é um sinal 

de que ou tudo está indo muito bem para o Consultante ou está prestes 

a ficar. 

The Fortunate é um arauto de tempos prósperos, a vida é boa, as coisas 

são fáceis e o futuro é brilhante. Se a carta é escolhido como uma 

resposta a uma pergunta, então a resposta é um SIM retumbante! 

The Fortunate diz ao Consultante que é hora de viver e ser feliz, de ser 

alegre e relaxado no conhecimento de que tudo está indo 

perfeitamente. O sol está brilhando para o Consultante, todos os 

presságios são bons e todas as preocupações estão desaparecendo. 

Sempre um grande cartão para se ver. 

 

MAGICK: 

The Fortunate é muito eficaz em todos os funcionamentos da magia do dinheiro. As ofertas da vela na 

frente da imagem do The Fortunate ao pedir a boa sorte e a boa fortuna no dinheiro são geralmente 

muito bem-sucedidas. Sugere-se que o operador comece pequeno em vez de ir para bilhões 

imediatamente. Enquanto tudo é possível, Magick funciona melhor com o provável - um aumento de 

salário é melhor pedir do que ganhar uma loteria. No entanto, a melhor magia dinheiro sempre parece 

acontecer quando a menor quantidade de estipulações quanto possível é colocada sobre o resultado. 

The Fortunate também pode ser pedido de sorte em qualquer esforço, incluindo exames, entrevistas de 

emprego, abertura de novos negócios, jogos de azar, esportes e caça mesmo negócio. Uma invocação ao 

The Fortunate é aconselhada sempre que precisar sentir sorte surge. 

Para o trabalho de Maldição você pode solicitar ao The Fortunate para mudar a boa sorte de alguém em 

má sorte. Ser sortudo funciona nos dois sentidos, afinal. 
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THE GATE KEEPER 

Este servo detém a chave para toda porta. 

 

DIVINAÇÃO: 

A carta The Gate Keeper sugere que o Consultante se sente como se 

estivessem sendo bloqueados de algo - um clique, um caminho de 

carreira, oportunidades, segredos de família, um grupo ou mesmo 

lugares físicos, como uma casa nova. Pode ser apenas um sentimento 

ou pode ser muito o caso. O Consultante pode ser bloqueado por causa 

de suas próprias ações, as ações de outros ou circunstâncias. Outras 

cartas na leitura podem sugerir onde a falha reside, ou pode ser 

bastante óbvio para o Consultante. 

The Gate Keeper diz que há sempre maneiras de obter acesso e é 

apenas uma questão de encontrar o procedimento correto ou entrar em 

contato com a pessoa certa. 

Esta Carta também pode sugerir que segredos ou informações estão 

sendo deliberadamente mantidos ou retidos do Consultante. Alguém 

ou algo está sendo escondido da vista. Alguém está guardando um 

segredo. 

 

MAGICK: 

The Gate Keeper detém as chaves do Outro lado, Céu, O Submundo, Plano Astral, Inferno ou qualquer 

outro plano ou área espiritual, e ele pode ser solicitado para permitir o acesso do Operador, a fim de falar 

com aqueles que moram lá. Um pedido de "Por favor, abra a porta Portador, para que eu possa passar e 

falar com aqueles do outro lado" com ofertas de velas ou incenso ao seu regresso, é muito eficaz. 

The Gate Keeper, pode ajudar a localizar itens perdidos ou roubados como nenhuma porta está fechada 

para ele e pela mesma razão é excepcional em revelar segredos ou coisas escondidas. The Gate Keeper 

pode conceder acesso a lugares ou oportunidades normalmente bloqueadas para você - como trabalhos, 

círculos sociais ou clubes sociais. 
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THE GIVER 

Este servo nos lembra de ser generosos e gratos. 

 

DIVINAÇÃO: 

The Giver é uma indicação de que um presente está prestes a ser dado 

- isso pode assumir muitas formas: um presente inesperado de dinheiro, 

algumas boas notícias, generosidade de um estranho, um milagre, um 

presente sincero de um amigo ou algo que toca seu coração. 

The Giver é tudo sobre generosidade e gratidão, e a troca de dar e 

receber. Quando esta carta aparece em uma leitura é um sinal para o 

Consultante para lembrar todos os dons e generosidade que lhes foram 

dadas. É fácil esquecer como as pessoas podem ser agradáveis em 

nossas vidas e esta carta nos lembra de ser grato por elas. 

The Giver é também sobre Milagres e Dons Divinos - essas ocorrências 

inesperadas que parecem vir de nenhum lugar que muda tudo ou nos 

salva das profundezas. Cuidado com eles, esta carta pode sugerir um 

está a caminho. 

 

MAGICK: 

The Giver é muito útil ao tentar fazer negócios ou estão envolvidos em qualquer tipo de troca ou acordo 

comercial. Ofertas podem ser feitas para que o negócio se torne justo para todos os lados. 

The Giver pode ser solicitado pelo Operador quando eles precisam de um milagre menor, mas como The 

Fixer um preço deve ser pago. O preço neste caso é que você tem que devolver o favor a alguém. 

The Giver pode ser usado em qualquer trabalho onde as trocas estão sendo feitas. Pode ser útil no caso 

em que o perdão é oferecido, mas não é aceito em suavizar as coisas. 
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THE HEALER 

Este servo nos lembra de cuidar de nós mesmos e dos outros. 

 

DIVINAÇÃO: 

The Healer sugere que você pode estar em perigo de ficar doente ou 

desgastado. Esta doença pode não ser física; pode ser emocional ou 

mesmo espiritual. A chegada de The Healer em uma leitura sugere que 

agora é a hora para o Consultante começar a cuidar de si mesmos. 

Talvez ele deveria ir fazer um check-up com um médico ou iniciar um 

regime alimentar mais saudável. The Healer também sugerem que eles 

devem considerar exercitar mais e tornar-se tão fisicamente apto e 

saudável quanto possível. 

The Healer também pode denotar a chegada de uma pessoa na vida 

do Consultante que trará com eles a energia de cura ou sendo uma 

influência calmante e curativa. Talvez alguém do passado que quer 

resolver velhas dores. Também poderia ser alguém novo que tem 

apenas uma presença muito curativa. 

Se esta carta aparecer e o Consultante estiver doente, então é um sinal 

de que estão no caminho da recuperação, desde que todas as 

precauções tenham sido cumpridas. 

 

MAGICK: 

The Healer pode ser usado para todo o trabalho de cura. Isso vai desde as ofertas gerais de "curar o 

mundo" até a cura mais centrada em uma determinada pessoa (ou evento). As ofertas de velas funcionam 

bem com o Operador pedindo ao The Healer que cuide de seus entes queridos enquanto eles estiverem 

doentes ou quando pedirem cura para si mesmos.  

NOTA: The Healer não é de modo algum uma alternativa ao seu médico ou tratamento médico 

convencional. Se você está doente, seja avaliado por um profissional. 

Desenhe o sigilo acima da pessoa doente (ou fisicamente com a mão ou apenas visualizá-lo com a mente), 

enquanto pedindo a presença do The Healer pode ser útil The Healer também pode ser chamado para 

proteger e manter seguros aqueles que trabalham nos serviços de cura, medicina e resgate. 
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THE IDEA 

Este Servo nos diz que a criatividade está ao nosso redor e só precisamos compreendê-la. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Idea aparece em uma leitura é para lembrar ao 

Consultante que lhes foi dada uma ideia de algo que poderia ser 

expandido e trazido à existência. Essas ideias não ficam pendentes por 

muito tempo a você, se hesitar, podem encontrar-se olhando para 

alguém trazendo "sua" ideia para realização. 

The Idea vagueia em torno de procurar pessoas que irão tomar a 

semente e trazer algo grande para fora dela. The Idea não se importa 

com quem a pessoa é, ele só quer sair para o mundo através de qualquer 

pessoa é capaz e disposto a fazê-lo. 

A carta The Idea incita o Consultante que é agora o momento de 

desenvolver as ideias que têm em vez de deixá-los na parte traseira de 

suas mentes para trabalhar no "algum dia" - que “algum dia” é agora e 

se não agem alguém com mais vontade irá agir. 

 

MAGICK: 

The Idea é grande para qualquer mágica que inspira a criatividade. The Idea é excelente para invocar 

quando no início de um projeto criativo ou quando algumas ideias novas são necessárias. O operador 

pode colocar o sigilo em seu escritório ou local de trabalho para que um fluxo constante de ideias e 

criatividade venha à sua maneira. 

Ofertas de velas para The Idea ajudar a motivar a equipe do operador / grupo / amigos para ser mais 

criativo também pode ser muito eficaz. 

É possível usar The Idea para ligar uma Ideia a si mesmo para que ninguém a use, mas algumas ideias são 

tão fortes que elas só precisam sair. Sempre é melhor agir agora do que arrepender mais tarde. 
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THE LEVITATOR 

Este servo nos mostra como elevar acima de tudo e ver as coisas de um ângulo diferente. 

 

DIVINAÇÃO: 

É fácil levar a vida muito a sério ou ser tão enraizada em um problema 

que é tudo que você pode ver. The Levitator sugere ao Consultante 

que ele se levante acima de tudo e pare de jogar o jogo. Será que ele se 

preocupa com qualquer um deste um mês a partir de agora? Daqui a 

um ano? Dez anos a partir de agora? As chances são que os problemas 

que sentem consumindo presentemente para o Consultante será assim 

nada mais do que uma memória que aconteceu há muito tempo. 

The Levitator também pode sugerir que o Consultante deve tornar-se 

a pessoa maior em uma situação de problema ou argumento e talvez 

permitir a outra pessoa ganhar em prol da paz ou fazer o primeiro 

movimento para a reconciliação após uma queda. 

Quando The Levitator aparece em uma leitura é uma sugestão para o 

Consultante olhar questão por questão a partir de um ângulo diferente. 

 

MAGICK: 

O Operador pode usar The Levitator em momentos em que eles sentem que a vida está ficando muito 

para lidar, ou se o problema está aumentando. The Levitator pode mostrar-lhes a sua situação a partir de 

uma perspectiva mais elevada, onde o quadro maior é mais claramente visto. 

Se houver uma necessidade para o Operador ser a "pessoa maior" aconselhamento pode ser procurado 

do The Levitator sobre qual é a melhor abordagem. 

The Levitator também pode ser usado pelo Operador se ele está examinando o desenvolvimento do 

sucesso. A invocação é a chave para isso. 
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THE LIBRARIAN 

Este servo nos lembra a necessidade de estudar, aumentar o conhecimento e aprender novas habilidades. 

 

DIVINAÇÃO: 

The Librarian é tudo sobre estudar, pesquisar e obter informações. 

Pode ser um sinal de que a educação e aprendizagem de alguma forma 

é importante para o Consultante ou que está prestes a desempenhar 

um papel importante em sua vida. 

The Librarian está ligado principalmente à educação formal, mas a 

autoaprendizagem, em vez de ser ensinado por um professor, não deve 

ser descartada como uma possibilidade. 

Quando The Librarian aparece em uma leitura haverá uma sensação de 

uma necessidade para o conhecimento adicional em um assunto ou um 

problema, ou uma necessidade pelo Consultante para pesquisar ou de 

algum modo começar a enfiar a cara nos livros. 

Pode sugerir um retorno à educação ou fazer algum curso. 

 

MAGICK: 

The Librarian é um grande Servo para usar se o Operador está procurando um livro difícil de encontrar. 

Uma oferta da vela feita com o nome do livro a ser encontrado trabalhou muito bem. Audiobooks, PDFs 

ou qualquer tipo de mídia também pode ser solicitado. 

Igualmente se o Operador está procurando uma determinada informação, The Librarian é um grande 

Servo para ajudar com rastreá-lo. O Operador pode pedir o que eles precisam e, posteriormente, ver as 

informações vêm a eles totalmente por coincidência. 

The Librarian também é muito útil para os Operadores que estudam ou fazem exames. Uma oferta da 

vela ou mesmo uma Novena pode ser muito eficaz em torno do tempo do exame. 
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THE LOVERS 

Este servo representa o amor que aparece depois que a luxúria foi satisfeita. 

 

ADIVINHAÇÃO: 

The Lovers não é sobre sexo ou luxúria - é sobre Intimidade e aceitação. 

Trata-se de parcerias, confiança e sinergia. Trata-se de duas pessoas 

separadas ou coisas juntas como um só. 

The Lovers recordam esse momento depois que a luxúria foi satisfeita 

e os envolvidos ainda querem que a outra pessoa esteja perto deles. É 

o relacionamento após o período de lua de mel, onde o casal realmente 

se apaixonar como pessoas, em vez de amantes. The Lovers lembra o 

Consultante sobre a proximidade e o conforto que se forma em 

grandes relacionamentos. 

Quando The Lovers aparece em uma leitura, ele diz ao Consultante 

que há uma necessidade de parceria - mas não necessariamente 

parceria romântica, The Lovers muitas vezes sinaliza parcerias 

comerciais ou novas amizades significativas, mas muitas vezes 

representa relacionamentos românticos. 

Como uma carta apresentada no futuro pode anunciar um 

relacionamento novo e maravilhoso. 

 

MAGICK: 

The Lovers podem ser usados quando o Operador está procurando uma relação duradoura, não é um 

Servo para aqueles que procuram o amor rápido e fácil (O Carnal é um grande Servo para essa área). Em 

vez disso The Lovers é usado para atrair um companheiro ou relacionamento de longo prazo. 

The Lovers também é ótimo quando se tenta fazer um relacionamento mais amoroso, quente ou 

geralmente mais perto. Vela, rosa, incensos, ou mesmo as próprias flores de rosas, fazem grandes ofertas 

quando o Operador pede ajuda ao The Lovers. 

The Lovers é um servo para procurar aconselhamento quando se quer mover uma relação atual para o 

próximo nível ou quando mudanças significativas precisam ser feitas para o relacionamento sem querer 

causar danos a longo prazo ou irrevogável. 
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THE MASTER 

Este Servo representa a evolução completa do Consultante ou Operador. 

 

DIVINAÇÃO: 

O Cartão pergunta: O que o Consultante faria se fosse a melhor versão 

de si mesmo? Como eles lidariam com as situações em questão do 

ponto de vista de um ser iluminado. 

The Master é o Consultante em seu melhor dia - é eles no dia em que 

eles são capazes de lidar com tudo o que o mundo lança para eles - e 

com estilo. The Master sabe no momento qual é a melhor abordagem, 

o que dizer e como reagir. 

Se o Consultante era a pessoa que eles queriam ser o que eles fariam, 

diriams, pensariam ou se comportariam? Isso pode ser aplicado a uma 

situação difícil atual ou em momentos em que há necessidade de força 

extra ou confiança. O Consultante deve pensar na pessoa que eles eram 

5 ou 10 ou 20 anos atrás e quanto mais eles sabem agora sobre a vida 

agora do que eles fizeram então. Agora eles devem pensar sobre o 

quanto eles saberiam se eles viveram para ser 1000 ou até o final dos 

tempos. Como essa versão deles (o ideal, ou versão Master) lidar com 

suas situações atuais, metas, preocupações ou relacionamentos. 

O que a pessoa aperfeiçoada faria? 

MAGICK: 

O Servo The Master é a conexão com o Santo Anjo da Guarda do Operador / Demônio / Auto 

Aperfeiçoado / Mestre Superior / Mestre Ascendido / Vigia ou qualquer nome que eles escolham chamá-

lo. O Operador pode usar a imagem do servo como um portal para comunicação com o Anjo Guardião 

Sagrado. Orações trabalham de forma muito eficaz, assim como a realização do sigilo sobre a pessoa. 

Meditação sobre a imagem da carta, ou sigilo, juntamente com a intenção de fazer contato pode ser 

altamente eficaz. Lembre- The Master é também o Operador para que eles não se curvem e adorem um 

ser divino, eles estão simplesmente reconhecendo sua divindade em sua forma completa. 

Qual a natureza real do Anjo Guardião Sagrado é muito longa e profundo de um tópico para discutir aqui. 

Para mais informações, veja os trabalhos de Aleister Crowley, o Simonomicon ou a Trilogia de Cabeça 

Batista de Alan Chapman e Duncan Barford. 
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THE MEDIA 

Este servo nos lembra que o mundo ao seu redor pode não ser o que parece. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando esta carta aparece em uma consulta é um aviso ao Consultante 

que tudo não é como parece. Eles estão sendo alimentados com uma 

história que não é a verdade completa, ou foi girado para fazer um olhar 

mais favorável do que o outro. 

Uma história está sendo apresentada que é projetada para criar uma 

determinada reação ou resposta. Esta versão da verdade pode ser para 

enganar o Consultante ou pode ser que alguém está tentando poupar 

seus sentimentos. De qualquer maneira, a verdade não está sendo dito. 

As coisas provavelmente não são como parecem, há um nível de spin, 

mentiras, manipulação e fraude. 

Esta carta também pode sugerir que o Consultante está sendo 

influenciado por forças externas para pensar ou acreditar de uma 

determinada maneira, e cabe ao Consultante tentar agora verificar a 

verdade real da situação. O mundo ao seu redor pode não ser o que 

parece. A Mídia pede ao Consultante que faça seus próprios 

julgamentos sobre os eventos e não confie tão fortemente nas opiniões e opiniões de outras pessoas. 

Também pode sugerir que alguém está caluniando ou espalhando fofocas ou mentiras sobre o 

Consultante. Também muito um lembrete que você não deve acreditar tudo o que você ouve, lê ou vê na 

internet, jornais ou na TV. 

 

MAGICK: 

O servo The Media é usado para ajudar a ver a verdade de uma situação, para distinguir as mentiras dos 

fatos ou para obter uma melhor sensação ou leitura de uma situação ou evento. 

A mídia também é útil na propaganda e autopromoção, para ganhar publicidade. The Media pode ajudar 

a obter uma boa imagem de você ou seu produto apresentado ao mundo, em restaurar o bom nome do 

operador após um período de ser manchada ou em fazer as pessoas ver o Operador em uma boa luz.  

Em maldições The Media é muito útil em ajudar a destruir o bom nome ou posição pública de um inimigo. 
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THE MESSENGER 

Este Servo é tudo sobre comunicação. 

 

DIVINAÇÃO: 

O é um sinal de que alguém ou algo está tentando se comunicar com o 

Consultante e talvez eles não estão dando a mensagem toda a sua 

atenção. Às vezes, o Consultante pode estar tão envolvido em um 

evento que simplesmente não consegue ver as boas notícias na frente 

deles. 

No entanto, esta Carta também pode ser um sinal de que O 

Consultante não está enfrentando alguma verdade ou está se 

recusando a ver outros pontos de vista. Há algo que as pessoas não têm 

permissão para falar em torno do Consultante, por exemplo? 

A carta é um indicador geral para ouvir a comunicação ao seu redor e 

para certificar-se de que você está atendendo, recebendo e sendo 

receptivo a todas as mensagens. Alguém está tentando dizer algo ao 

Consultante, mas eles estão ouvindo? 

 

MAGICK: 

The Messenger é útil para qualquer coisa relacionada com a comunicação, como enviar ou receber e-

mails, dar palestras ou apresentações, qualquer tipo de falar em público, escrever blogs ou qualquer tipo 

de publicidade. Também útil ao tentar chegar até alguém sobre um tema ou ideia. Este Servo pode ser 

usado para fazer as pessoas falarem novamente após argumentos ou quando a comunicação se desfaz. 

The Messenger também é útil para obter uma mensagem para alguém que agora está fora de contato ou 

se recusa a se comunicar com você. Para pedir ao The Messenger que transmita sua mensagem, escreva-

a em um pedaço de papel, dobre-a e coloque o nome das pessoas nele. Em seguida, faça uma oferta de 

velas ao The Messenger na frente de sua imagem. Quando a Vela tiver queimado perto de sua 

extremidade use a chama para queimar sua mensagem e então sopre ou jogue a cinza no vento 
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THE MONK 

Este servo nos lembra de manter a vida simples. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Monk aparece em uma leitura, pode ser um sinal de que 

o Consultante está sobrecarregando sua vida com muita coisa e o 

melhor curso de ação seria simplificar um pouco a vida deles. 

The Monk pede silêncio, calma, relaxamento e tempo longe da corrida 

de ratos. The Monk sugere a meditação, a introspecção e os exercícios 

contemplativos projetados para focalizar no agora. 

The Monk sugere que um período de calma pode ser o melhor remédio 

para o que aflige, Passar um tempo de silêncio sem TVs ou dispositivos 

móveis ou a, juntamente com passeios na natureza ou fazer as coisas 

que você gosta apenas para apreciá-los - não para aprender, não para 

melhorar a si mesmo, não para chegar à frente - apenas para o prazer e 

relaxamento . 

The Monk pergunta ao Consultante que eles precisam de todas as 

"coisas" que eles têm ao seu redor ou eles poderiam deixar ir de alguns 

deles? 

 

MAGICK: 

The Monk pode ser usado a qualquer momento que você quiser entrar em um período de paz, calma ou 

simplicidade. Um Servo muito útil para manter em sua área de Meditação e uma oração rápida ou 

oferecendo antes de sua prática de Meditação pode ser benéfico. 

Se a vida está ficando um pouco demais ou complicada para o Operador, então uma invocação do The 

Monk pode ser muito útil para ajudar a tornar a vida mais simples e tranquila. 

The Monk é muito útil em banir rituais para livrar a vida de Operadores de bagagem desnecessária. 
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THE MOON 

Este Servo nos mostra a luz na escuridão. 

 

DIVINAÇÃO: 

The Moon é sobre a esperança. na escuridão da noite negra, a Lua pode 

nos mostrar a luz (mesmo que não seja sua própria luz e apenas um 

reflexo). A Lua é a luz no fim do túnel. Uma palavra de cautela: a 

esperança pode colocar o Consultante para uma grande queda, afinal 

de contas A esperança é uma coisa perigosa. Dito isto, a esperança é às 

vezes a única coisa que pode levá-lo através da noite, e também, às 

vezes temos mais do que esperávamos. 

The Moon geralmente representa a "sombra" do próprio Consultante 

e - os pedaços deles que eles não querem reconhecer. O Consultante 

deve tentar tomar consciência de qualquer tendência para projetar 

medo e ansiedade sobre os eventos ou pessoas que o rodeiam e tente 

transformá-lo em energia positiva e construtiva. A vida reflete de volta 

ao Consultante seus pensamentos e crenças da mesma forma que a 

Lua reflete a luz do sol. 

The Moon é uma carta interessante e pode representar um número de 

coisas dependendo da pergunta pedida ou das cartas circunvizinhos. A Lua não tem luz própria e só reflete 

a luz do Sol, que pode sugerir ilusão ou falsidade em algum aspecto da vida do Consultante - É alguém 

fingindo ser algo que eles não são, ou é o Consultante fingindo ser alguém ou algo que ele não é? Isso é 

mais provável se a carta The Media também aparece em uma leitura. 

MAGICK: 

The Moon é um servo extremamente útil para ver além das ilusões da vida cotidiana, das pessoas e do 

autoengano do Operador. Ofertas podem ser feitas para permitir que o operador possa ver o passado da 

história e localize a verdade. 

O Sigilo pode ser usado em conversas ou interações para ajudar a ver se alguém está sendo enganoso ou 

mentir, ou para ver se o que parece estar acontecendo é realmente a verdade. 

O Operador pode achar o Servo The Moon muito útil no trabalho da Sombra para que eles possam ver 

os lados reprimidos e desconhecidos da personalidade que os retém. Isso pode ser extremamente difícil e 

um trabalho tortuoso, mas também provavelmente o mais gratificante em termos de clareza genuína e 

felicidade na vida.The Moon funciona extremamente bem na noite da Lua Cheia, como seria de esperar. 
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THE MOTHER 

Este Servo é tudo sobre Fertilidade, segurança e carinho. 

 

ADIVINHAÇÃO: 

A Carta The Mother vem para mostrar ao Consultante que a vida está 

oferecendo-lhes amor, afeto, carinho e amor incondicional. O 

Consultante é lembrado que eles são autorizados a ser o que quiserem 

ou quem quiserem e tudo o que têm a fazer é se mover cada vez mais 

perto de seus objetivos. 

Esta carta é um abraço enorme do universo, cheio da aceitação, do amor 

e da afeição. Tudo, agora, está OK. O Consultante pode relaxar e se 

sentir seguro no doce abraço da Mãe  

Esta carta mostra uma necessidade de ser amado e olhad. O 

Consultante sente a necessidade de ser nutrido pela vida e a aparência 

desta Carta sugere que isso pode ser uma realidade. 

A carta The Mother também pode ser um sinal de gravidez, ou o início 

de um novo período na vida do Consultante, como novo emprego, 

novos relacionamentos ou nova casa. The Mother sempre anuncia o 

nascimento de coisas novas ao invés do fim das coisas velhas. 

 

MAGICK: 

The Mother é útil quando você precisa se sentir amado pela vida. Evoca The Mother para sentir o amor 

incondicional que está à disposição do Operador a qualquer momento. 

The Mother é muito útil para pessoas que desejam conceber ou formar uma família. Ofertar velas e 

novenas são sugeridas. The Mother é muito útil em todas as Magick sobre crianças e família. The Mother 

pode ser solicitada para manter as crianças seguras e fora de problemas e para se certificar de que se 

sentem amados e apreciados. The Mother pode ser invocada para ajudar a tornar-se um melhor pai ou 

guardião. 

The Mother é útil em todos os tipos de Magia da Fertilidade, incluindo a Magia do Dinheiro. Como um 

encarnação da Terra, The Mother pode ser invocada para ajudar com a estabilidade, crescimento e força. 
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THE OPPOSER 

Este Servo representa toda a Oposição e Restrições impostas por outros. 

 

DIVINAÇÃO: 

Enquanto a carta The Devil aponta restrições dentro do Consultante, 

The Opposer está apontando para restrições de fora do Consultante. 

Quando The Opposer aparece em uma leitura é uma indicação de que 

o Consultante está sendo restringido por forças ou influências externas. 

Alguém ou algo está impedindo o Consultante de conseguir o seu 

caminho - isto poderia ser leis, costumes sociais, obrigações familiares 

ou tradições ou pressão social, mas muitas vezes representa uma pessoa 

real na vida do Consultante 

O Consultante pode superar essa resistência, mas virá na forma de uma 

batalha. The Opposer nunca vai voltar para baixo, a menos que 

confrontado e mesmo assim pode piorar antes de que uma solução seja 

encontrada, o que muitas vezes resulta no Consultante desistindo - mas 

nem sempre; Este não é um cartão de fracasso ou derrota. É um sinal de 

que uma batalha está à frente e o Consultante deve se preparar para 

isso. 

A carda The Opposer lembra ao Consultante que, na maioria das vezes, essas restrições não são 

realmente reais em sentido absoluto, mas ir contra elas geralmente virá com uma pena ou punição. O 

Consultante pode dirigir seu carro a qualquer velocidade que eles desejam, mas se for pego eles terão 

que enfrentar as consequências e pagar a multa. 

 

MAGICK: 

O Servo The Opposer pode ser banido quando alguém aparece na vida do Operador que está ficando no 

caminho do que está planejado ou está colocando restrições sobre o Operador. Sigilos escrito em pedras 

e jogado no mar ou um rio, ou sigilos em papel queimado são métodos úteis. 

Em Magick de Banimento, The Opposer pode ser enviado para restringir um inimigo em seus planos. 

Também é útil quando se tenta impedir que novas leis sejam criadas, ou para parar as decisões. Útil em 

casos como restringir permissão de planejamento ou permissões. 
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THE PLANET 

Este servo nos lembra como imenso e inspirador o universo é realmente. 

 

DIVINAÇÃO: 

The Planet se move em volta do Universo em uma órbita e trajetória 

precisas. Isso lembra o Consultante dos Padrões da vida e das 

diferentes estações pelas quais eles devem passar. The Planet também 

sugere ao Consultante para ver a vida no sentido cósmico por um 

momento. Para ver a enorme tapeçaria e maravilha da criação por um 

momento e ponderar sobre o que se trata.O Universo é um lugar vasto 

e antigo e tem experimentado mais do que os seres humanos poderiam 

imaginar. Mas dentro da criação majestosa com sua história e mistério, 

O Consultante encontra-se. The Planet pede ao Consultante para 

lembrar que eles são tanto parte da criação como os Planetas, os 

Sistemas Solares, os Sol e as Galáxias - eles são um filho das estrelas e 

devem tentar lembrar que quando a vida não vale a pena ser vivida, Vale 

o esforço ou é muito difícil. Há um mistério enorme aqui e O 

Consultante é uma parte importante disto. 

No entanto, se o Consultante está levando-se muito a sério ou sentindo 

que eles são de imensa importância para o Universo ou Humanidade 

como um todo, então The Planet chega para lembrá-los que a vida do Consultante é apenas uma 

minúscula fração de tudo o que tem Ocorreu e não importa o que eles fazem ou alcançá-lo realmente não 

equivale a nada na grande escala das coisas. The Planet lembra ao Consultante para lembrar-se de sua 

insignificância individual e parar de reivindicar ser mais do que realmente são. 

The Planet também fala com o Consultante para fazê-lo olhar para o que eles têm capturado em sua 

atmosfera e atração gravitacional. Tudo na órbita do Consultante é útil ou eles se cercaram de lixo? Nota 

extra deve ser tomado desta se este cartão aparece com The Monk 

 

MAGICK: 

The Planet é um servo extremamente útil em rituais onde o Operador precisa se sentir extremamente 

grande e poderoso. 
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The Planet é útil para magia grande onde os resultados maciços são necessários. A gravidade do planeta 

pode puxar para ele qualquer coisa que o operador precisa, mas com a ressalva para lembrar o quão fácil 

é para desordenar a atmosfera com coisas inúteis. 

The Planet pode ser usado em banir rituais para limpar a Órbita do Operador de detritos inúteis e lixo 

que eles têm acumulado ao longo dos anos. Um exemplo desse tipo de banimento seria obter uma caixa 

e colocar o Sigilo do The Planet nele - então preencha a caixa com itens que representam coisas que você 

não quer mais levar consigo. Quando estiver completo, leve a caixa para algum lugar que esteja fora do 

caminho do seu dia-a-dia e viaje (em algum lugar onde você provavelmente não voltaria) e jogue a caixa 

fora de sua órbita de volta para o universo. 

The planet também pode ser usado para ver os padrões e a estação da vida. Invocar The Planet para ver 

as órbitas e padrões que o Operador está girando em torno de dentro. Se o Operador encontra que eles 

estão apenas repetindo padrões repetidamente, The Planet pode ser útil em ver o que são e, em seguida, 

libertar-se deles. 
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THE PROTECTOR 

Este servo é tudo sobre proteção, segurança e segurança. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Protector aparece em uma leitura é um sinal que a 

proteção e a segurança são, ou devem ser uma preocupação para o 

Consultante. Embora não seja um chamado para se tornar 

excessivamente paranoico sobre questões de segurança, The Protector 

sugere que o Consultante deve fazer um esforço para se manter fora 

do caminho do dano, ou para se abster de fazer quaisquer movimentos 

tolos que poderiam aterrá-los em apuros. 

The Protector pode igualmente ser um sinal que alguém esteja olhando 

para fora para o Consultante, protegendo-os possivelmente dos 

bastidores, mas o protetor pode denotar uma pessoa do guardião tal 

como um pai, um sócio ou um oficial da lei. 

As verdadeiras implicações deste cartão, mais do que muitos dos outros, 

será mais conhecido pelos cartões que aparecem em torno dele ou pela 

pergunta feita. 

 

MAGICK: 

The Protector é o Servo paraa qualquer momento que o Operador sente que estão em perigo ou sua 

segurança foi comprometida. O Sigilo pode ser desenhado no olho da mente, ou no ar em frente do 

Operador, como uma estratégia em tempo real de proteção durante ocasiões quando necessário. 

The protector também pode ser enviado para ocasiões no futuro (como o tempo de férias, para viagens 

seguras) ou para proteger itens específicos. Mantendo o Sigilo sobre a pessoa em todos os momentos, vai 

ajudar na proteção em curso do Operador, como colocando o Sigilo sobre a porta principal servir como 

uma proteção para a casa. 

Ofertas de Velas ao The Protetor são úteis no retorno de Maldição ou ataques mágicos longe do 

Operador e de volta para o conjurador. 
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THE PROTESTER 

Este servo é tudo sobre a raiva, e luta de encontro à injustiça percebida. 

 

DIVINAÇÃO: 

O Consultante sente que suas preocupações não são ouvidas. Eles 

sentem uma injustiça e não querem mais ficar de braços cruzados e 

deixá-lo acontecer. The Protester é sobre a ira direcionada e frustração 

contra o que o Consultante enfrenta. A Carta exige ao Consultante que 

faça mais do que apenas ficar zangado ou indignado com os eventos - 

sugere que o Consultante use essa poderosa energia para afetar a 

mudança. 

Esta carta também pode aparecer quando Consultante sente que uma 

grande injustiça ocorreu ou que eles estão sendo oprimidos ou restritos. 

Se este cartão aparecer com The Opposer, os meios ou os cartões 

similares, então é um sinal que o consultante tem que começar se 

levantar para se ou então será esmagado. 

Esta carta aparece quando as coisas se tornaram inaceitáveis e chegou 

a hora de agir e mudar. 

Como um futuro pode sugerir um argumento ou desacordo está à 

espera do Consultante ou algum tipo de injustiça é provável que ocorra que vai enfurecer o Consultante. 

 

MAGICK: 

The Protester é um Servo próximo da energia de Marte, o deus da guerra. Este servo é extremamente útil 

se o Operador precisa ir para a batalha ou ganhar uma luta. Invocando The Protester é extremamente 

útil durante as negociações comerciais, circunstâncias que exigem uma mão forte, ou lutas físicas reais. 

Muito útil também em esportes e jogos. 

Também é extremamente útil quando se está transformando raiva e raiva em uma poderosa força de 

mudança ao invés de levar à frustração. O Sigilo pode ser usado para canalizar energia irritada para saídas 

mais saudáveis, como exercício, ambição crescente, definição de metas ou autodeterminação. 

The Protester também é útil quando uma injustiça ocorreu e o Operador quer divulgar a notícia. Ofertas 

para The Protester pode ser feito para ajudar a incentivar a dissidência em companheiros de trabalho 

companheiros, amigos ou o público em geral e alistá-los à sua causa.  
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THE ROAD OPENER 

É tudo sobre limpar, banir e remover obstáculos. 

 

ADIVINHAÇÃO: 

Se The Road Opener aparecer em uma leitura, então é um sinal de que 

o futuro vai levar a lugares novos e interessantes para o Consultante. 

As oportunidades novas estão tornando-se agora disponíveis, e uma 

melhoria no trabalho, no amor ou nas perspectivas financeiras está 

literalmente nos cartões. 

The Road Opener é um sinal de que o caminho a seguir é claro e que 

o Consultante deve perseguir seus objetivos com todas as suas forças 

como nada pode agora impedi-los de alcançar o que eles querem. 

The Road Opener também pode ser um sinal de que um obstáculo que 

estava uma vez no caminho do Consultante agora foi removido (ou no 

caso de um Carta no Futuro - será) e o Consultante é agora melhor 

fixado para avançar. 

The Road Opener é sempre um cartão positivo e é um sinal de coisas 

melhores para vir. 

 

MAGICK: 

O The Road Opener pode ser usado para abrir novos caminhos para o Operador ou para eliminar 

obstáculos dos caminhos existentes. Esses caminhos podem ser carreira, relacionamento, criatividade, ou 

qualquer área que o Operador quer se tornar mais livre para prosseguir. 

Ofertas de Velas são muito úteis para ganhar novas oportunidades. Desenhe os Sigilos no ar e inspire a 

respiração em aplicações de trabalho, ou CVs. 

Se alguém ou algo está de pé em seu caminho The Road Opener pode ser solicitado para ajudar na 

remoção deste obstáculo. Ganesha aparece acima da estrada aberta e ele é o Grande Removedor de 

Obstáculos. Cantando "Aum Gam Ganapataye Namaha" sobre a Imagem do Servo enquanto vê o seu 

bloco ou obstáculo dissolver pode ser muito eficaz. 

Uma abertura geral da estrada poderia ser feita para abrir caminhos adequados para o Operador, o que 

pode levar a algumas inesperadas, mas surpreendentes novas direções. 
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THE SAINT 

Este servo é tudo sobre a intercessão e confiar em peritos. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Saint aparece em uma leitura é um sinal que o 

Consultante pôde ser servido melhor pedindo que alguém interceda 

em seu nome melhor que indo diretamente se. Por exemplo, o 

Consultante pode se beneficiar de alguém ao trocar uma boa palavra 

com um chefe em potencial antes de aplicar para o trabalho ou fazer 

contato com eles próprios. 

Se um argumento ocorreu entre o Consultante e outra pessoa, The 

Saint sugere que o melhor curso de ação é pedir a um terceiro mútuo 

para ajudar a suavizar as coisas com a outra pessoa antes de 

Consultante fala com eles próprios. 

The Saint também sugere que é muitas vezes melhor usar um 

especialista do que tentar fazer algo sozinho. Usando um especialista 

pode ser mais caro no curto prazo, mas vai salvar o Consultante muito 

mais a longo prazo. 

 

MAGICK: 

The Saint é um patrono da Magia e pode emprestar seu poder quando tarefas que seriam normalmente 

fora do intervalo de habilidade do Operador precisam ser realizadas. 

Se uma pessoa, um espírito, um demônio ou similar não respondeu à chamada dos Operadores ou a 

pedidos de ajuda, eles podem pedir ao The Saint para ajudar a fazer contato e colocar uma boa palavra 

para eles. 

The Sant pode interceder pelo Operador ao apresentar seus objetivos, orações, desejos, pedidos de cura 

ou quaisquer outras necessidades aos Poderes Superiores. Se o Operador sente que suas orações não 

estão sendo ouvidas, ou sua Magia não é tão eficaz como deveria ser, então uma Ofereça uma vela na 

frente da Imagem do Santo (Ou uma semana de Novena longa) é sugerido para ajudar a conseguir os 

poderes. The Sant também pode interceder com outras pessoas - se o Operador precisa de alguém para 

aquecê-las, eles podem enviar The Sant com antecedência para ajudar a tornar o alvo receptivo. 
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SEER 

É tudo sobre como usar sua intuição e ir com seu intestino. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Seer aparece em uma leitura é um sinal para o 

Consultante confiar em seu intestino e seguir seu instinto melhor que 

tentam resolver o problema à mão usando métodos analíticos. 

Se uma decisão grande deve ser feita, The Seer sugere que o 

Consultante vai com o que sente melhor que o que pode ser 

logicamente o mais efetivo. Um trabalho com menos dinheiro e menos 

perspectivas de futuro pode ser um ajuste melhor para eles a longo 

prazo do que um trabalho alto pago com perspectivas de progresso, 

por exemplo. O Consultante sabe em seu coração o que a decisão certa 

é e é muitas vezes o oposto do que parece ser a melhor decisão. 

The Seer sugere ao Consultante que eles devem sentir o seu caminho 

através da vida por um tempo ao invés de tentar mentalmente elaborar 

o melhor movimento disponível ou rigidamente planejamento. 

The Seer é também sobre ir com o fluxo e ver o que acontece. Deixar a 

vida levá-lo por um tempo, ao invés de empurrar contra ele e tentar 

moldá-lo em sua visão. The Seer sugere que o consultante se sente para trás do assento de condução e 

veja-o onde as correntes e as marés naturais de sua vida trazem-nos. 

 

MAGICK: 

The Seer pode ser usado pelo Operador para aumentar sua intuição, sensibilidade ou sistema de 

orientação emocional. Invocando The Seer pode ajudar o Operador a se tornar mais em contato com as 

energias em torno deles, e dar-lhes uma melhor percepção dos eventos / pessoas / problemas em torno 

de um nível intuitivo, em vez de um intelectual. 

The Seer é um Servo maravilhoso para usar quando você sente que você está tendo decisões ou problemas 

demais. Ofertar velas para The Seer para ajudar a entrar em contato com o poder de conhecer 

interiormente pode ser extremamente benéfico. 

Invocar The Seer a qualquer momento que você precisa sentir em vez de pensar o seu caminho através 

de algo.  
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THE SUN 

Este Servo é tudo sobre energia, poder e Radiação. 

 

DIVINAÇÃO: 

A carta The Sun é tudo sobre energia. Quando este cartão aparece em 

uma leitura, é um sinal de que o Consultante está em, ou prestes, a 

entrar em um período de grande poder, vitalidade e sucesso. 

The Sun sugere radiação, abundância, força, sorte, bem-estar, saúde, 

entusiasmo, sucesso e iluminação. É uma grande carta a ver em toda a 

leitura porque anuncia sempre épocas excelentes. 

Todo poder vem do sol, o mesmo para crescimento e luz. A carta The 

Sun diz ao Consultante que eles têm uma enorme fonte de energia 

disponível para eles que eles podem bater em qualquer momento e 

agora é a hora de começar a utilizá-lo. 

 

MAGICK: 

O servo The Sun pode ser usado para aumentar a energia espiritual ou 

física do Operador, para o crescimento pessoal e aumento da luz em 

todas as áreas de sua vida. Invocar The Sun quando a fraqueza é sentida ou poder extra é necessário é 

extremamente eficaz. 

O Servo The Sun também pode ser usado para iluminar áreas ou eventos ocultados ao Operador. Peça 

ao Sol para mostrar o que está escondido na escuridão, ou para iluminação sobre um tópico que escapa 

ao Operador. 

The Sun é útil para invocar durante o exercício, o levantamento de peso e eventos esportivos para dar 

poder diretamente da Fonte. 

Um servo muito poderoso. 
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THE GURU 

É tudo sobre aprender com os outros ao invés de auto-aprendizagem. 

 

DIVINAÇÃO: 

O Guru sugere que um novo mentor entrou na vida do Consultante, ou 

está prestes a aparecer. Guru é um termo sânscrito que conhece alguém 

que é um "professor, guia, especialista ou mestre" de certo 

conhecimento ou campo. 

O Guru sugere mais um em um relacionamento que o professor típico 

e um sistema de classe, mas não o descarta totalmente. O Guru dará 

sabedoria, compreensão e conselhos práticos em vez de apenas 

conhecimento intelectual. 

O Guru é um professor, guia, amigo, mentor e conselho espiritual, mas 

um que tem um interesse muito pessoal na consolidação do 

Consultante para torná-los uma pessoa melhor e mais eficaz. 

 

MAGICK: 

O Servo The Guru é extremamente útil para o operador quando eles 

estão na necessidade de direção espiritual ou mentoring em alguma área de esoterica, magia ou 

espiritualidade. Uma Novena de um mínimo de três dias pode ser oferecida usando a imagem do Guru 

pedindo ajuda e orientação - diga ao Guru os problemas que você está enfrentando ou as idéias ou 

conceitos com os quais você está tendo desafios. 

The Guru pode ser invocado durante momentos em que o Operador se encontra a ser solicitado a dar 

aconselhamento ou conselho espiritual, mas não tem certeza qual é o melhor conselho e está perdido para 

uma resposta. Usando o sigilo, o Operador pode chamar o guru em si mesmos e permitir que sua 

sabedoria e orientação para derramar através deles. 
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THE THINKER 

Este servo é tudo sobre análise e intelecto. 

 

DIVINAÇÃO: 

O Problema que o Consultante enfrenta será melhor resolvido usando 

razão e dedução. The Thinker pode ser um sinal de que o Consultante 

precisa deixar de lado os sentimentos ou necessidades emocionais de 

momento e, em vez disso, tentar focar nos pensamentos racionais e 

intelectuais. 

Há um tempo para sentir a vida e há um tempo para realmente pensar 

nas coisas . The Thinker pede que o Consultante pense em vez de 

intuir. Qual é a saída mais racional do problema? Qual será o melhor a 

longo prazo, mesmo que se sinta mal no curto prazo? Qual é a jogada 

inteligente aqui? 

The Thinker pede ao Consultante que pense tudo em vez de agir por 

impulso ou emoção. 

 

MAGICK: 

O Servo The Thinker pode ser usado pelo Operador para resolver problemas usando lógica quando uma 

decisão está sendo tomada que pode estar sendo obscurecida pela emoção e o melhor caminho a seguir 

precisa ser visto claramente.  

O Operador pode invocar The Thinker nos momentos em que as emoções estão correndo alto e uma 

mente lógica calma é necessária. O Sigilo é colocado no ar na frente do Operador, mentalmente ou 

fisicamente, pode ajudar a reduzir as emoções elevadas de uma situação ou evento e permitir que o 

Operador para ver o que está na frente deles racional e intelectualmente.  
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WITCH 

Este Servo é tudo sobre Magia e Feitiçaria. 

 

DIVINAÇÃO: 

Quando The Witch aparece em uma leitura é um sinal de que há um 

toque de magia no ar. A bruxa diz ao Consultante para estar ciente da 

sensação que algo destinado está no jogo - algo que parece ter uma 

vida própria. Algo especial está acontecendo ou está prestes a acontecer 

- algo que parece estranho e incomum. Pessoas, eventos ou coisas 

podem parecer como se a Magick - ou o consultor estará perfeitamente 

no lugar certo no momento certo. As coisas vão magicamente cair no 

lugar e boa sorte vai abundar. 

The Witch deixa o Consultante com um sentido da maravilha como um 

sorriso sabendo ou uma piscada do universo. A Magia está em jogo, e 

é uma alegria contemplar. 

Em circunstâncias extremas The Witch pode ser um sinal de que algo 

malévolo está trabalhando contra o Consultante. Olhe para os outros 

cartões na leitura para esclarecimento. 

 

MAGICK: 

O Servo The Witch é útil em quase todas as situações que o Operador precisa. Qualquer magia, ritual ou 

trabalho pode ser aumentado em potência, peticionando ou invocando The Witch. Ela é por um longo 

trecho o “Faz-Tudo” dos Servos. The Witch pode ensinar a magia ao Operador. Ofertas de Velas ou uma 

Novena é sugerida quando se pede à The Witch conhecimento ou ajuda. 

O sigilo de The Witch pode ser usado em tempo real para adicionar magick a qualquer evento, pessoa ou 

problema - mais efetivamente feito por desenhá-lo no ar com o primeiro dedo da mão esquerda ou com 

uma varinha. O Sigilo é muito útil para itens encantadores, banindo energia (veja o sigilo bloqueando a 

energia de vir até você) e em proteção geral. 

Invocar The Witch para sentir a Magia da área circundante, aumentar a potência ou para entrar no quadro 

correto para o ritual. The Witch é a mais versátil de todas as criadas e é extremamente proficiente em 

todas as áreas. 

 


