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CURSO	  DE	  TAROSOFIA	  ICTYS	  0	  (a)	  
	  

É	  nosso	  ponto	  de	  vista	  que	  um	  verdadeiro	  tarósofo	  consiga	  
duas	  metas	  ao	  término	  do	  Curso.	  A	  	  primeira	  é	  chamada	  de	  “A	  
Jornada	  Arquetípica”,	  e	  foi	  já	  bem	  exposta	  e	  compreendida	  em	  
outras	  unidades	  do	  Curso.	  	  A	  segunda,	  que	  foi	  deixada	  de	  lado	  
nas	  unidades	  anteriores	  do	  Curso,	  para	  mim	  é	  tão	  importante	  
quanto	  a	  primeira.	  Consiste	  em	  saber	  identificar	  em	  cada	  
situação	  vivida	  QUAL	  A	  CARTA	  QUE	  A	  REPRESENTA	  e,	  em	  
seguida,	  apresentar	  uma	  resposta	  adequada	  à	  situação-‐
problema.	  

Então,	  vamos	  figurar	  a	  nossa	  Iniciação	  como	  se	  fôssemos	  
um	  viajante	  percorrendo	  uma	  estrada,	  cuja	  margem	  direita	  nos	  
apresenta	  a	  sequência	  dos	  arquétipos	  (como	  afirmou	  Jung),	  e	  
cuja	  margem	  esquerda	  apresenta	  uma	  outra	  sequência:	  
situações-‐problema	  que	  vivenciamos	  ao	  longo	  de	  toda	  a	  nossa	  
vida.	  

Arquétipos	  são	  modelos	  já	  vividos	  pelos	  nossos	  ancestrais	  
que	  são	  arquivados	  no	  Inconsciente	  Coletivo,	  de	  onde	  passam	  
para	  o	  nosso	  Inconsciente	  Pessoal,	  e	  através	  do	  Subconsciente	  se	  
afirmam	  no	  campo	  da	  nossa	  Consciência.	  Todas	  as	  culturas,	  
civilizações	  e	  povos	  SEMPRE	  SE	  ESTRUTURARAM	  de	  acordo	  com	  
tais	  modelos	  inconscientes.	  São	  esses	  modelos,	  portanto,	  que	  
constituem	  a	  norma	  pela	  qual	  se	  estrutura	  um	  povo:	  suas	  leis,	  
costumes,	  instituições	  etc.	  Os	  arquétipos	  sempre	  podem	  ser	  
decodificados	  através	  de	  palavras-‐chave,	  como	  por	  exemplo	  :	  O	  
LOUCO	  –	  liberdade,	  busca	  de	  algo	  importante;	  O	  MAGO	  -‐	  	  
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disciplina,	  organização,	  uso	  dos	  sentidos	  de	  relação;	  A	  PAPISA	  –	  
abstração,	  introversão,	  mistério	  (ou	  segredo	  bem	  guardado).	  
Todos	  os	  arquétipos	  representam	  noções	  intelectuais	  
importantes	  para	  a	  sociedade,	  por	  isso	  temos	  de	  conhecê-‐los,	  
desvendá-‐los,	  compreendê-‐los.	  Todas	  as	  escolas	  iniciáticas	  lidam	  
com	  os	  arquétipos	  ou	  imagens	  do	  inconsciente.	  

Já	  as	  situações-‐problema	  são	  a	  grande	  descoberta	  de	  Thot:	  
ele	  percebeu	  que	  os	  alfabetos	  sagrados	  antigos	  possuíam	  22	  
letras;	  que	  essas	  22	  letras,	  em	  tempos	  mais	  antigos,	  eram	  
desenhos	  representativos	  de	  situações	  que	  o	  ser	  humano	  vive,	  
queira	  ou	  não,	  saiba	  ou	  não.	  Assim,	  nossa	  vida	  inteira	  se	  resume	  
à	  vivência	  (consciente	  ou	  inconsciente)	  de	  22	  situações	  que	  se	  
repetem	  incessantemente.	  	  Estar	  atentos	  para	  essas	  situações,	  
estudá-‐las	  e	  treinar	  uma	  resposta	  adequada	  para	  cada	  uma	  delas	  
é	  da	  maior	  importância	  para	  o	  Iniciado.	  Nenhuma	  situação-‐
problema	  deve	  nos	  apanhar	  de	  surpresa:	  todas	  têm	  uma	  
resposta	  desejável,	  adequada.	  A	  esta	  segunda	  via	  do	  Tarot	  os	  
rosacruzes	  chamam	  “O	  Domínio	  da	  Vida”.	  

Aplicando	  o	  que	  acabamos	  de	  ler,	  se	  estamos	  estudando	  a	  
lâmina	  ZERO,	  teremos	  de	  saber	  que,	  na	  coluna	  dos	  Arquétipos,	  
ela	  nos	  mostra	  que	  nascemos	  livres	  para	  buscar	  o	  que	  
desejamos;	  o	  que	  consideramos	  importante	  para	  nossa	  
realização	  como	  pessoas.	  As	  escolas	  de	  esotero-‐misticismo	  
figuram	  este	  processo	  representado	  na	  Lâmina	  ZERO	  como	  “A	  
Busca	  do	  Graal”.	  O	  Graal,	  então,	  simboliza,	  para	  cada	  escola,	  o	  
objetivo	  colimado	  pelo	  iniciado	  e	  que	  deve	  ser	  possuído	  pelo	  
Adepto.	  Na	  nossa	  Escola,	  o	  nosso	  Graal	  é	  a	  Verdade	  e	  a	  Justiça,	  
que	  decidimos	  representar	  pela	  deusa	  egípcia	  MAAT.	  
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A	  par	  dessa	  capacidade	  de	  buscarmos	  a	  Verdade	  e	  a	  Justiça,	  
que	  o	  Estado	  deve	  ser	  capaz	  de	  nos	  assegurar	  e	  ajudar,	  temos	  O	  
LOUCO	  como	  uma	  situação.	  Qual?	  Liberdade	  sem	  limite,	  sem	  
considerar	  o	  “outro”	  nem	  as	  possibilidades	  reais;	  impulso	  sem	  
freio;	  deixar-‐se	  levar	  pelo	  instinto,	  emoção	  ou	  sentimento;	  
inconsequência;	  escolha	  errada.	  DEVEMOS	  EVITAR	  ESSA	  
SITUÇÃO-‐PROBLEMA,	  porque	  não	  há	  resposta	  adequada	  a	  ela.	  

Contudo,	  esse	  Arquétipo,	  com	  a	  sua	  equivalente	  situação-‐
problema	  é	  o	  INÍCIO	  DA	  NOSSA	  JORNADA.	  

Cro-‐Maat	  !	   	  

Professor	  Marlanfe	  -‐	  	  27	  de	  julho	  de	  2012.	  

	  

Todos	  os	  direitos	  reservados.	  


