
O CAVALEIRO

A Carta do Cavaleiro é uma carta de movimento rápido, de troca de informações e de

fluxo de ideias. Geralmente, indica que algo novo está chegando, que pode ser uma resposta

sobre algum posicionamento, notícias ou novidades a respeito de algo ou alguém. Também

diz respeito ao plano mental como fluxo rápido de pensamentos.

Como dito anteriormente,  esta  carta  é  movimento,  portanto,  pode apontar  pequenas

viagens, deslocamentos rotineiros, uma ação ou um deslocamento. Quando o Cavaleiro cai na

tiragem, sempre apontará algum tipo de movimentação rápida. 

Pode representar informações por meio de qualquer forma de comunicação, seja escrita

ou  falada.  Portanto,  quando  se  trata  de  comunicação,  esta  carta  se  comporta  como  um

mediador entre aquele que comunica e aquele que recebe a comunicação.

PRINCIPAIS PLANOS DA VIDA

Espiritual:  Uma  canalização  espiritual.  Mensagem  do  mentor  de  luz.  Colocar  a

espiritualidade em prática.

Mental: Clareza nos projetos, sabe o que quer e tem foco. Inteligência. Busca de solução dos

problemas. Objetividade.
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Sentimental:  Altamente  motivado  e  apaixonado,  seja  por  algo  ou  alguém.  Pode  indicar

alguém  sentimentalmente  independente  e  desapegado,  mas  que  se  entrega  de  coração  é

profundo.

Material: Ação efetiva e ousada que leva à realização. Indica o progresso, o sucesso e o

êxito. Se rodeado por cartas negativas, pode indicar precipitação e despreparo.

ÁREA AFETIVA

Na área afetiva, O Cavaleiro pode indicar a aproximação de um pretendente ou a vinda

de  uma  grande  paixão  que  abalará  as  estruturas.  Esta  carta  trará  paixões  fugazes  ou

sentimentos muito profundos e intensos.

Alguém poderá  entrar  em contato  ou  o  presságio  de  um possível  encontro  com o

pretendente ou com a pessoa amada.

Dependendo das cartas próximas, pode anunciar uma proposta de namoro, noivado ou

casamento.  Porém,  se  houver  muitas  cartas  negativas,  pode  indicar  uma  separação  ou

afastamento.

Sexualmente, descreve alguém que age por impulso, é bastante ativa e dinâmica. Tem

alta libido, é viril e gosta de sair da rotina. Costuma fazer jogos de conquista e satisfazer os

desejos do parceiro ou da parceira. Trata-se de um verdadeiro "Don Juan".

ÁREAS PROFISSIONAL E FINANCEIRA

No campo profissional e financeiro, O Cavaleiro indicará um crescimento na carreira,

nos negócios ou nas finanças, trará novas oportunidades de negócio e de investimentos. Algo

está mudando na área profissional, na empresa ou nos negócios.

Em casos de pessoas desempregadas, o Cavaleiro indica a resposta de uma entrevista

ou que um emprego chegará em breve. 

A carta marca entrada ou saída de dinheiro, a chegada de informações sobre o trabalho

ou sobre finanças em breve. Pode dizer respeito a informações sobre despesas, orçamentos,

investimentos ou capital.
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Aqui,  O  Cavaleiro  aconselha  o  consulente  a  fazer  “networking”  profissional  para

expandir  ideias,  projetos  e  abrir  possibilidade  de  parcerias.  Bem  como,  trabalhar  sua

habilidade comunicativa, pois ele representa o mediador entre empresa e cliente. Esta carta

anuncia que é hora de inovar com ousadia em alguns projetos.

De qualquer modo, não é o momento de ficar parado esperando cair do céu. Se quiser

crescer profissionalmente e financeiramente, O Cavaleiro aconselha a correr atrás, buscar o

que deseja e procurar solucionar os problemas desta área sem esperar pela ajuda de ninguém.

ÁREA DA SAÚDE E REPRESENTAÇÃO ANATÔMICA

O tema da saúde sempre é muito delicado e aqui, recomendo fortemente que só faça se

você tiver pleno domínio sobre as combinações de cartas.  Pela lei brasileira, não podemos

dar diagnóstico, mesmo que apareçam nitidamente nas cartas, devemos apenas aconselhar ao

consulente a procurar um especialista. Esta regra inclui a tão famosa tiragem para saber

se está grávida!

Portanto, peço encarecidamente, a sua ética e o seu bom senso em relação a este tema.

Considere este trecho como apenas um repertório complementar. Foque nos aconselhamentos

padrões.

O Cavaleiro,  como vimos,  diz  respeito  ao  movimento,  portanto,  o  conselho  é  nos

movimentarmos  mais,  sairmos  da  rotina  e  fortalecermos  os  músculos  e  articulações

inferiores. Estão aqui as caminhadas, corridas, alongamentos e levantamento de peso (com o

amparo de um especialista é claro).

Geralmente, quando cai num jogo com o tema saúde, ele indicará boa vitalidade. Caso

esteja rodeado por cartas negativas, O Cavaleiro poderá apontar ansiedade e esforços acima

do limite.

Representando partes do corpo, O Cavaleiro se refere às pernas, joelhos, tornozelos,

pés, tendões, articulações e músculos dos membros inferiores.
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