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Dedicatória
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orientado cedo a preservar o encanto da 
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Eu escrevo este “Notas” com a primeira unidade do Oráculo Alma Selvagem já em mãos. Essa 
talvez seja a maior beleza em ter escolhido uma versão digital para o nosso livro-guia. Passei por 
todas as cartas, palavras, letras, pontuações, adereços… sem o olhar crítico costumeiro. Passeei, 
e não passei. Com aquele suspense mágico ao perceber que não me recordava em ter escrito 
aquilo. Dando vazão ao encantamento inenarrável de não entender, a nível racional, como aque-
las palavras podem revelar diretamente meu atual momento de vida. De tudo aquilo que elas fa-

lam nas entrelinhas, nos espaços e nos silêncios guardados dentro de cada uma de nós.  

Com esse segundo processo criativo para tirar a prova, posso afirmar que criar um Oráculo é, de 
fato, algo muito maior que eu. Há algo maior e melhor que sintoniza, seja na criação das frases, na 
composição das artes, no tocar do rezo. Durante a criação de um Oráculo, o maior deles se torna 
quase palpável: a vida. Tudo, absolutamente tudo, te revela sobre o que é preciso saber. Sobre 
o que estamos prontas para conhecer sobre nós mesmas. De que fazemos parte de uma teia 
maior, com um potencial ainda desconhecido mas que este, aqui • agora, é um primeiro passo 

bastante significativo.

A coragem de adentrar seu universo interior e resgatar ali as partes abandonadas, esquecidas, 
negligenciadas, castradas, amaldiçoadas, rejeitadas, amedrontadas, deturpadas, apegadas… e ir 
recompondo assim os fragmentos da sua Alma Selvagem não é um trabalho simples. É preciso 
um profundo amor próprio para que ele se desenvolva com a verdade necessária de todo proces-
so de cura. Mas ainda bem que você chegou aqui. Sinta agora meu forte abraço que te recepciona 
neste lugar de muita honra à sua vulnerabilidade, gana e audácia. Que você encontre nas minhas 
palavras os sons da sua própria Alma, hora em sussurros, hora em uivos. Que você desbrave nes-
tas cartas uma jornada em direção a territórios inéditos dentro de si mesma. Que lá no final ou no 
começo, no tempo-espaço perfeito, você descubra que o tempo todo era você com você. E que 
nesse elo, estão todas as suas ancestrais. De mãos dadas, sem soltar por um segundo sequer. 

Lembrando que você nunca anda só. 

Caminhamos juntas.

Tenha uma travessia firme e amorosa,

Notas da Autora



Prefácio
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Não há nada mais selvagem do que conhecer-se. E na sociedade de acúmulos em que vivemos, o apro-
fundamento no conhecimento sobre o que somos, quase sempre, exige despir-se. Nós acumulamos muita 
sujeira, consumimos ideias pré-fabricadas do que é ser boa, suficiente, bonita, normal, adequada e atraente. 
Perdemos muito tempo voltadas para o consumo, de bens, ideias e pessoas. Simplesmente ser, tal como a 
água é, escorrendo entre os dedos e as pedras das nascentes, ou como o ar que passeia, ora vagarosamen-
te pelas brechas, ora estupidamente como flecha, torna-se muito raro. Esquecemos, por vezes, que temos 
sabedoria ancestral em nosso corpo capaz de solucionar problemas e proporcionar cura. Buscamos no ex-
terno tudo que o interior nos oferta de forma abundante e perene. Assim, ao invés de nos olharmos enquan-
to imensidão, acreditamos que compomos vazios, leia-se: vazios ansiosos para serem, desesperadamente, 
preenchidos. 

Saímos desembestadas pela busca do amor que, em teoria, saciaria todas as sedes: a metade da laran-
ja, a alma gêmea, a completude. No encontro com as outras pessoas: restam muitos incômodos. Inteiros 
complexos parecem não se encaixar, tão harmoniosamente, como contam as histórias de princesas e fadas 
encantadas. Mas ser bruxa também não é uma opção, afinal, aprendemos que são feias, velhas demais e sozi-
nhas, certo? Desta forma, vamos abrindo mão de nossas próprias alquimias. Delegamos a terceiros, quartos 
e estrangeiros o poder da nossa magia. Temos medo da autonomia, pois para corpos femininos, pretos e 
insurgentes, essa nunca foi uma postura bem vista. 

Nos enquadramos nos esquemas: mentais, corporais e institucionais. Nos esforçamos para sermos bem 
aceitas e, em tantas ocasiões, nos calamos diante do ultraje do sensor e da audiência. Tornamo-nos filhas 
da carência, a crença nas faltas e na necessidade de sair sempre às compras, nos blinda de enxergar a nossa 
própria potência. E será que tememos mais a violência a qual somos, diariamente, submetidas, ou a força da 
nossa magia?! 

Sabedorias de outros tempos nos deixaram instrumentos para acessarmos além do que alcançam as 
nossas viciadas vistas. Oráculos são portais de conexão ao que, por algum motivo, não queremos, não po-
demos ou tememos saber. São janelas que alicerçam o reconhecimento pelo nosso próprio poder. E posso 
testemunhar a respeito. 

Palavra, todo ímpeto de criação/transmutação vem da palavra. Uma folha com palavra é uma folha en-
cantada. Seja ela planta para adornar, erva para macerar, tomar banho ou fazer chá, ou papel para registrar. 

Eu sempre admirei, mas nunca tinha adquirido um oráculo. Sentava em frente ao altar de outras pessoas 
para consultar as cartas, mas me sentia incapaz de manuseá-las. Era confortável receber as leituras e os 
aconselhamentos de outras mestras, mas pensava ser “abusada” demais a ponto de ser a minha própria bús-
sola. Ainda que tivesse a consciência de que todas as orientações recebidas eram fruto de minha própria 
vibração e energia. Tudo coisa muito minha, tal como meu corpo gritando o uivo de dezenas de intuições/
ancestrais clamando para serem ouvidas. 

Em 2019, após passar por sucessivos lutos e participar de um encontro de mulheres, fui apresentada ao 
Oráculo Houhou e interpelada sobre a vontade levá-lo para casa. Ainda em meio ao coletivo fui provocada a 
tirar uma carta e lembro como se fosse hoje qual era: MESTRA.

- “Você é o oráculo, não procure por uma instrução externa antes de ouvir a si. No seu olho você enxerga 
esta mestra refletida, espelhando sua luz e sua sombra. Confie na orientação que você está se dando pois 
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ela sabe para onde deve ir. Seja mestre de si mesma. Respeite essa guiança dentro de ti e honre as mestras 
ao seu redor”.

A partir daí eu passei a me ouvir, diariamente, através das cartas, conversava comigo, ria e chorava através 
das orientações que me dava. Neste momento eu ainda acreditava que tinha um imenso vazio no peito, oca-
sionado pelo repentino falecimento da minha mãe e do meu pai, mas desde o instante que passei a me ouvir, 
entendi o quanto eu transbordava: de força, conhecimento, amor e também de medos, angústias e dores. 

Tem sido uma jornada e tanto dançar os ciclos de ser, simultaneamente, mestra e aprendiz. Nem sempre 
o movimento do autoconhecimento é confortável, pelo contrário, pode ser muito inconveniente. E também, 
profundamente, libertador. Nós nos acostumamos a passear pelas emoções, lugares e sentimentos já co-
nhecidos, sejam eles de sofrimento ou acolhida. Romper com as crenças limitantes que sustentam linhagens 
familiares inteiras e com os ciclos abusivos e tóxicos, que gestamos em nosso próprio ventre, é desafiador. 
Mas reproduzir as mesmas narrativas não nos amplia a consciência e nem os caminhos.

Eu, hoje, tenho a encruzilhada como parâmetro de existência. No meio dela, existem escolhas em múl-
tiplos trajetos e espero que a gente possa se respeitar e se conduzir da melhor maneira. Não teremos só 
acertos, mas estaremos construindo novos passos a medida em que nos movimentamos de forma honesta 
com nossos venenos, sombras, expertises e desejos. 

Quando acolhemos todas as nossas versões nos conectamos para realizar boas trocas, e nunca estamos 
sozinhas. 

Trazemos mulheres de outros tempos na fala
Uma intrépida dicção nos afaga
Há mais nós do que solturas
Em nossa conexão afiada
Pensou que estivéssemos mortas?
As nossas histórias são nítidas
Ainda que subestimadas
Vivemos na combalida
Memória de luta
Das nossas antepassadas
Nossa feitiçaria é sagrada
Mandinga boa é aquela que vinga
Nos recusamos a abolir a raiva!
Seremos as loucas

Fortemente armadas
E amadas
Pelas outras tantas
Que se sentirão chamadas...
Vamos recomeçar a estrada
Voltar ao centro da encruzilhada
Com espelhos, oráculos e adagas!
Em nossos ventres
Há mais vontade do que medo
E nem poderia ser diferente
Nossa responsabilidade é arar a terra
E espalhar as sementes
Somos fêmeas matriz
Cheias de garras, gritos e dentes!

DESPERTAMOS para contar a história, e não só. 

Que o Oráculo Alma Selvagem nos inspire.  AXÉ!

Dandara Suburbana
(Carolina Rocha é de Xangô, escritora, bruxa, ativista e historiadora. Doutora em sociologia. Autora do livro: O 
Sabá do Sertão: feiticeiras, demônios e Jesuítas no Piauí colonial. Publicou nas coletâneas: “Lâmina” (Arte Saba-
li, 2018); “Inovação Ancestral de Mulheres Negras” (Oralituras, 2019); “Ser Prazeres: transbordações eróticas de 
mulheres negras” (Oralituras, 2020); “Elas e as letras: insubmissão ancestral” (In-Finita, 2021); Cadernos Negros 
volume 43, Poesia (Quilombhoje, 2021) e O Livro Negro dos Sentidos (Mórula Editorial, 2021). Idealizadora da Ata-
ré Palavra Terapia, uma comunidade de incentivo à escrita criativa, política e terapêutica. Faz publicação de textos 
autorais na página Dandara Suburbana).



O que é um 
Oráculo?



A palavra oráculo vem do latim ōrāre, que significa “falar”.
Para os povos antigos, os oráculos eram utilizados como uma forma de se relacionar com a 

divindade, uma prática com o intuito de interpretar mensagens enviadas por deuses por meio 
de expressões da natureza. Essa comunicação poderia ser transmitida por meio de uma pes-
soa, um local, um ritual, um objeto, um sonho, a visita repentina de um animal, a leitura das 
mãos ou até mesmo a leitura das cartas. Consultar oráculos é, portanto, uma prática abrangen-
te e que acompanha a história da humanidade. 

Existem registros de oráculos em muitas culturas ao redor do mundo: os gregos criaram 
numerosos oráculos que eram visitados como templos físicos e consultados pelos dirigentes 
quando precisavam tomar decisões importantes, com espaços construídos exclusivamente 
a essas práticas. Encontram-se registros históricos de oráculos famosos como o Oráculo de 
Delfos (Grécia Antiga), de Zeus (Dodona), de Ámon (Líbia), de Trofônio, entre outros. Tal prá-
tica também é comprovada em religiões e filosofias antigas como o Cristianismo, Judaísmo, 
Hinduísmo, Budismo Tibetano, bem como em civilizações chinesas, astecas, maias, havaianas 
e africanas. Existem diversas ferramentas oculares sendo praticadas nos dias atuais, tais como 
o Tarô, o Baralho Cigano, as Runas, Búzios, I-Ching e Quiromancia. Os oráculos sobrevivem ar-
quivados em nosso inconsciente, unindo tempos em que todas já vivemos. 

Sob essa luz, um oráculo é aquilo que nos conecta a outros tempos e mais: com a relação 
ancestral da humanidade com o mistério. Como mensageiro, um oráculo sabe inerentemente 
como transitar entre as dimensões para transportar mensagens ao plano material. Sabe ouvir 
a sua voz interna e conectar-se com a sabedoria arquivada no seu coração. Pois, embora o ego 
seja um mecanismo em constante mudança, o coração permanece o mesmo em essência e 
clareza. O oráculo é tanto viajante do tempo quanto atemporal. É o Aqui • Agora – desde o prin-
cípio, hoje e sempre.  

De um jeito ou de outro, todas nós fomos e somos oráculos. Nesse caminho de reconhecer 
quem somos, sustentamos a verdade dessa busca – que já é o encontro em si. O tempo dos 
oráculos está retornando, ao passo que as caminhantes retomam o seu caminhar. As dimen-
sões dissolvem suas barreiras conforme recordamos que o Grande Mistério se comunica por 
diferentes meios quando nos abrimos para escutá-lo.

O oráculo é VOCÊ.

O que é um Oráculo?
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O “Oráculo Alma Selvagem” é um instrumento de amor-próprio para desafogar o peito, nutrir a alma 
e parir sonhos. Um baralho terapêutico composto por 50 cartas de poder, delicadamente ilustradas, te 
nutrindo com doses de encorajamento para você sustentar o propósito da sua alma e manifestar a vida 
dos seus sonhos.

Cada carta contém 1 decreto mágico e, virando o verso, o significado da carta. Todo o conteúdo é 
autoral, fortalecido por palavras libertadoras que servem como um lembrete a todas nós, todos os dias. 
Encantador e muito simples de usar, o segundo oráculo Houhou cria uma jornada mágica por meiodos 
aprendizados sobre deixar ir e deixar vir, nos inspirando a trilhar a vida com amor e coragem.

A caixa vem num formato prático: abra a tampa, puxe sua carta do dia e leia a frente e o verso da carta 
escolhida. Você pode tanto deixá-la em exposição ao longo do dia quanto devolvê-la à caixa após sua 
consulta. Todo o manuseio e a interpretação não demandam conhecimento prévio.

Além do cartão interno ensinando que utilizá-lo é muito simples, este Oráculo ainda conta com um 
e-book e um vídeo-ritual de boas-vindas, revelando a estrutura mística deste instrumento baseado em 
estudos sobre os 5 elementos para formular uma alquimia oracular única, como sua Alma.

O que é o “Oráculo Alma 
Selvagem”?

PARA QUE SERVE:
• Olhar para você mesma de forma amorosa;
• Criar coragem para superar obstáculos;
• Aflorar a intuição e a sensibilidade;
• Inspirar o autocuidado;
• Encantar a rotina diária;
• Praticar o autoconhecimento sem 

dificuldade;
• Aprender a dialogar com sua alma;
• Ser de fácil utilização, entendimento e 

transformação.

PROBLEMAS QUE VAI RESOLVER:
• Dificuldade de ouvir a própria intuição;
• Ser influenciada por pensamentos tóxicos;
• Confusão mental e emocional;
• Paralisação por medos e vozes 

autossabotadoras;
• Dificuldade na utilização de oráculos, tiragens 

e interpretação.

PARA QUEM QUER:
• Criar uma rotina inspiradora de amor-próprio;
• Se conectar consigo mesma de forma 

simples e prática;
• Desenvolver a intuição e aprender a ouvir a si 

mesma;
• Aprender sobre si mesma e a vida;
• Presentear a si mesma e a quem ama.

Tudo foi organizado para ser utilizado da for-
ma mais simples possível, de fácil interpretação e 
sem tiragens. Um precioso presente ou uma fon-
te atemporal de sabedoria, o “Oráculo Alma Sel-
vagem” é sobre a coragem de amar a si mesma.
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Estrutura do 
Oráculo Alma 

Selvagem



Cada carta tem o formato de um portal energético: um lugar simbólico que possibilita a tran-
sição de um estado de consciência para outro, como uma porta que divide dois cômodos de 
uma casa e quando aberta faz o ar circular. Essa movimentação do ar é um bom exemplo de 
como toda energia também precisa fluir para se manter saudável. O que permite essa fluidez 
é a nossa própria abertura aos inevitáveis e infindáveis convites da vida em direção ao novo. 
Atravessar portais é, portanto, um convite à evolução, um compromisso com nossa jornada de 
crescimento. O formato portal das cartas do “Oráculo Alma Selvagem” carrega esse lembrete 
de forma inconsciente e, agora, consciente. A cada vez que olhar para uma carta, imagine-se 
atravessando um portal energético que te conduz à consciência que aquela mensagem te con-
vida. 

 Cada carta vem com ilustrações que ancoram a energia do decreto mágico em questão, 
junto da energia do portal. Amuletos que emanam a energia dos raios de luz, das águas, da en-
trega, da proteção, do foco, da intuição, da resiliência. Amuletos são símbolos energéticos que 
canalizo desde criança, num constante estudo e descoberta da medicina que portam e ema-
nam a toda pessoa que se abre para recebê-la. Complementam, portanto, a força energética 
dos decretos mágicos de cada carta.

 Cada carta contém 1 decreto mágico, que é uma frase de poder que atua terapeutica-
mente como mantras de afirmação e/ou evocação de uma energia que deseja atrair para a sua 
vida. Carregam palavras-chave específicas para destravar padrões e aflorar potências, a de-
pender da leitura energética que o Oráculo fará do seu campo no momento da consulta.

 No verso, a Lua no topo do portal simboliza a nossa essência intuitiva e a conexão cícli-
ca de cada ser com a natureza ao redor e dentro de si. Ela atua também como um símbolo de 

O que contém cada carta?
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Por que 50 cartas?

Grupo das cartas

proteção pois, uma vez conectadas com a nossa intuição, inevitavelmente estamos mais pre-
paradas para as eventualidades próprias da vida. Dentro do portal do verso está o significado 
da carta, carregando inúmeros comandos de destravamento do nosso campo energético e fra-
ses-chave que aprofundam o decreto mágico, além de apresentar novos decretos que possam 
se alinhar ainda mais com seu atual momento de vida. 

 Além do significado da carta, o verso traz também a sinalização do grupo ao qual a carta 
pertence.

Os símbolos indicados são:

             fogo,            água,           terra,            ar e             éter.

O “Oráculo Alma Selvagem” foi estruturado seguindo a jornada xamânica pelos 5 elemen-
tos. Cada grupo de 10 cartas pertence a 1 elemento, somando um total de 50 cartas. 

O número 10 simboliza a completude, o encerramento de um ciclo, como um lugar de con-
quista e domínio sobre uma jornada proposta, trazendo o fim e o recomeço simultaneamente. 
Ou seja, cada grupo encerra a sua jornada por aquele elemento, mas inicia a jornada pelo próxi-
mo, numa espiral contínua, nos recordando que todo fim é uma ilusão e que o tempo da nossa 
Alma é eterno. 

O “Oráculo Alma Selvagem” é composto por 5 grupos de cartas.
 O número 5 simboliza a curiosidade, a busca por movimento, por liberdade e aventura 

em detrimento do medo e do confortável. Ele nos recorda que a vida não consiste em estabele-
cer metas e apegos, mas em explorar e experimentar o novo. É o número mestre da mudança, 
que nos convida a confiar e ir com o fluxo, conhecendo nossa natural capacidade de adaptar-se 
para prosperar em diferentes ambientes e situações sociais. Emana uma energia de frescor, 
trazendo com ela novas possibilidades. A mudança é essencial para nosso crescimento e felici-
dade.

O significado do número 5 na numerologia também está em sincronia com a expressão da 
verdade, já que é governado pelo planeta Mercúrio. 

Abaixo, apresento cada grupo e suas cartas correspondentes, bem como as características 
de cada elemento.
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Os 5
elementos



As cartas que fazem parte do grupo “Fogo” são regidas pelas características físicas e simbó-
licas do elemento Fogo.

O elemento Fogo - material

O Fogo é atribuído a poderes transformacionais e purificadores. Ele pode dar calor e permitir 
a vida, como também pode queimar e destruir. 

 O ser humano tem uma relação especial com o elemento fogo, geralmente atribuída a 
um processo de iniciação. O Fogo é iniciador. 

 Este elemento requer sabedoria e senso de limites para que você possa cuidar dele e 
alimentá-lo à medida que as brasas começam a diminuir, seja o fogo da lareira, que é a força e o 
coração do lar, ou o fogo ritual, com caráter simbólico de criador, aquele que rege a cerimônia. 
O Fogo consome, mas não sem devolver luz e calor. Brilha sem remorso, iluminando a escuridão 
com sua agitação alquímica, espontânea e dançante. 

 Por esta razão, começamos a jornada das cartas do Oráculo Alma Selvagem pelo ele-
mento Fogo, para que ela vá amadurecendo com a chegada dos outros elementos. Essa ordem 
é a mesma seguida pela jornada xamânica.

O elemento Fogo - simbólico 

Quando acontece de passarmos por um grande e repentino evento traumático, por exem-
plo, que nos deixa vulneráveis e que destrói os antigos aspectos do nosso eu, é esse um rito 
de passagem na nossa vida (mesmo que numa versão mais moderna). É por meio dessas mu-
danças que vamos sendo desafiadas  a deixar para trás antigos sistemas de crenças e formas 
de pensar desatualizadas. O Fogo faz isso, queimando aspectos antiquados do eu e retirando 
crenças limitantes que já não servem mais.

É um elemento que pode te trazer (e o trazer não é de fora, mas é despertar em você mesma) 
a coragem, o foco e o discernimento, um poder de concretização, de transmutação, de prazer. 
O Fogo também vai simbolizar a impermanência das coisas, a nossa capacidade inata de es-
pontaneidade e de improvisação. Ele vai ir te trazendo, seja em forma de um insight, uma visão 
ou canalização, uma inspiração no meio do dia ou no sonho à noite, muitas mensagens da sua 
Alma Selvagem; vai transmitir clareza de pensamentos e força de ação, e pode te ajudar muito 
a gerir novas ideias dentro de você. O elemento Fogo tem grande poder para clarear nossos 
desejos e forjar a nossa força de vontade. 

Fogo
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Ele simboliza a nossa luz interior, bem como um símbolo vivo do fogo divino que queima em 
cada Alma. São essas informações arquetípicas que compõem o nosso universo inconsciente, 
ainda que atuando na nossa vida ainda de forma muito oculta.

As cartas que correspondem a este grupo são:

✦ 1. Ser eu mesma é o meu único destino.
✦ 2. Encerrar ciclos é um ato de amor próprio.
✦ 3. Estabelecer limites me traz integridade.
✦ 4. O desconforto é impulso para minha transformação.
✦ 5. Liberto-me do que não me aprecia.
✦ 6. Paro de fazer coisas que eu odeio.
✦ 7. Confio em mim para construir a vida que sonho.
✦ 8. Foco em quem me tornarei, e não em quem me aprovará.
✦ 9. Eu respeito minhas vontades, vivo por elas.
✦ 10. Não estou perdida, estou na minha própria rota.

O símbolo do elemento Fogo é um
triângulo apontando para cima,

e você pode notar que é o símbolo da Terra, invertido.
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As cartas que fazem parte do grupo “Água” são regidas pelas características físicas e simbó-
licas do elemento Água.

O elemento Água - material

Água é vida. Onde quer que a vida surja, a água deve estar presente. É por isso que a água 
não é somente a substância presente em maior quantidade na Terra, como também é uma 
substância essencial para que exista vida no planeta. 

Nós, humanos, sobrevivemos de 30 a 40 dias sem comida, mas não sobrevivemos muito 
mais de uma semana sem água. 

Para trabalhar com a Água, precisamos antes aprender como esse elemento funciona, uma 
vez que ele assume diferentes formas. Como a água também é adaptável, podemos aproveitar 
essa habilidade em nós para nossa própria jornada de autodesenvolvimento. Essa resiliência da 
água é extremamente útil na nossa vida cotidiana, em que temos que nos adaptar a diferentes 
situações - o fluxo da nossa energia deve ser visto e explorado na nossa vida como o fluxo da 
Água.

A Água também é usada para limpar. Uma prática diária que você pode incluir na sua rotina 
é, durante o seu banho, pedir para a água lavar emoções e pensamentos tóxicos, energias não 
desejáveis, preocupações e problemas.

O elemento Água - simbólica

É símbolo do sonho, da cura, da fluidez, da regeneração, da fertilidade, da devoção, da recep-
ção e do amor incondicional. Quando nos concentramos no elemento Água, estamos nos con-
centrando na qualidade de nosso relacionamento com nossas próprias emoções. Elas fluem ou 
não? Emoções antigas rejeitadas ou emoções futuras temidas não fluem. Como força transfor-
madora, a Água é aquela guerreira que deseja mudar de forma, fazer o que for preciso para criar 
liberdade de fluxo e transformar os inimigos em aliados. 

O elemento Água também está intimamente associado à fluidez.
Quando trabalhamos com esse elemento, aprendemos tanto a seguir com o fluxo da vida 

que nos conduz sempre em direção ao novo, mas também podemos dominar nossas águas a 
ponto de aprender a tocar em nossos sentimentos mais profundos sem se perder ou se afogar. 
Mesmo quando esses sentimentos são dolorosos e nos fazem chorar. As nossas ilusões vêm 
das grandes profundezas das nossas águas internas, por isso a importância de poder acessá-

Água
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-las de forma consciente e com fins curativos. 
Desta mesma forma, a Água representa os nossos próprios mistérios internos, aquelas par-

tes de nós mesmas que mal conhecemos mas que muitas vezes são as razões para nosso com-
portamento padrão, as nossas memórias genéticas, as nossas emoções involuntárias. A Água 
representa a forma como essas coisas são passadas de geração em geração, especialmente 
através da linhagem materna. Quando o elemento Água é equilibrado dentro de nós mesmas, 
se torna uma força calmante, nutridora, artística, flexível e que oferece clareza. Mas quando 
está desequilibrado, no entanto, pode resultar em profundos medos e comportamento melan-
cólico. Por isso a importância de sempre darmos vazão aos nossos sentimentos, sem acumular 
ou rejeitar. 

Este elemento está sempre em busca de movimento constante, mesmo que lento.
Considerando que o elemento fogo é sobre intensidade e o elemento ar, como veremos 

adiante, é sobre velocidade, a Água é sobre a constância, a sustentação da progressão da vida.

As cartas que correspondem a este grupo são:

✦ 11. A fluidez irá me levar a lugares onde a força jamais sonhou existir.
✦ 12. Precisar de coragem não me faz mais fraca.
✦ 13. Troco preocupação por confiança e medo por amor.
✦ 14. Não posso me amar me tratando como inimiga.
✦ 15. Mereço perdoar a mim mesma, me absolvo.
✦ 16. Ouso manter meu coração aberto, mesmo em situações desafiadoras.
✦ 17. Tudo aquilo que eu nutro, me nutre.
✦ 18. Cuidar de mim liberta todas as minhas relações.
✦ 19. Amo todas as minhas versões, inclusive aquelas que superei.
✦ 20. Eu sou o maior amor da minha vida.

O símbolo do elemento Água é um triângulo apontando para 
baixo, e você pode notar que é o símbolo do Fogo, invertido.
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As cartas que fazem parte do grupo “Terra” são regidas pelas características físicas e simbó-
licas do elemento Terra.

O elemento Terra - material

A Terra sobre a qual pisamos tem um senso de inteligência e memória. Acima de tudo, o ali-
mento que você come vem da Terra, é pura vidapura vida, puro prana vital. A base de todos os elemen-
tos é a Terra. É o elemento de estabilidade, fundamentos e do corpo. É o reino da sabedoria, do 
conhecimento, da força, do crescimento e da prosperidade. 

A Terra pode ser vista como nossa mãe, com suas terras férteis e nutritivas, fornecendo a 
todas as criaturas nutrição e abrigo. Não poderíamos existir desta forma sem a Terra. Essa é a 
importância desse elemento, fora e dentro de nós.

O elemento Terra - simbólica

O elemento Terra está comumente relacionado à estabilidade, ao aterramento e à resistên-
cia. Ele trabalha em conjunto com todos os outros elementos para sustentar a vida neste pla-
neta. Vivemos na Terra, nossos pés e casas estão plantados no solo, e cultivamos nossos ali-
mentos nela. A Terra é sobre nutrir, aterrar, amar, crescer, reabastecer, mover, semear e colher.

A Terra é considerada o elemento da concretização, da manifestação e sem o seu corpo você 
não se manifestaria e nem manifestaria os seus sonhos. Nosso corpo é nosso elemento Ter-
ra. Por isso, é importante explorar o trabalho com este elemento para cultivar as qualidades 
de presença na sua vida e a responsabilidade nos seus planos. Uma grande medicina pode ser 
encontrada na conexão com o elemento terra para criarmos um maior sentimento de pertenci-
mento, conexão interior e interconexão com a realidade maior.

Então, é importante destacar que o elemento Terra está conectado à manifestação dos 
nossos desejos, criando raízes fortes a partir das quais nossos sonhos crescem na realidade 
material.

Terra
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As cartas que correspondem ao grupo Terra são:

✦ 21. O passado não pode me machucar mais
✦ 22. O medo de perder me impede de receber.
✦ 23. É sim para o outro quando é sim para mim.
✦ 24. Paro de pedir desculpas por ser eu mesma.
✦ 25. Está tudo bem precisar de tempo para estar bem.
✦ 26. Eu honro o caminho que abandonei.
✦ 27. Acolho minhas ansiedades e confio no tempo divino.
✦ 28. Admiro quem eu tenho me tornado.
✦ 29. Permaneço fiel ao caminho que eu mesma abri.
✦ 30. Cada passo da jornada, sou eu.

O símbolo do elemento Terra  é um
triângulo apontando para baixo

com uma linha horizontal atravessando ele
 e você pode notar que é o símbolo do Ar, invertido.
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As cartas que fazem parte do grupo “Ar” são regidas pelas características físicas e simbóli-
cas do elemento Ar.

O elemento Ar - material

Onde o elemento Terra é “estável”, o Ar é definitivamente um motor de movimento. Também 
está conectado à mente, à sabedoria e às mudanças. 

O elemento Ar é uma excelente representação da fé espiritual, nos lembrando que há muito 
mais neste mundo do que podemos vere também ensina que devemos crescer e mudar, pois é 
o que está acontecendo com toda a natureza. 

O impacto do elemento Ar na nossa vida é imediato: podemos ficar sem comer por oito a dez 
dias (sem causar danos ao nosso sistema), podemos ficar sem água por até três dias, mas só 
podemos ficar sem ar por no máximo cinco minutos. 

Respiramos o oxigênio que obtemos do Ar e depois expiramos o dióxido de carbono - que 
as plantas precisam para fabricar seus alimentos por meio da fotossíntese. As plantas, por sua 
vez, liberam oxigênio durante a fotossíntese. O elemento Ar nos ensina sobre a troca. 

Embora o Ar seja invisível (e na maioria das vezes esquecemos que ele está lá), ele existe. 
Essa característica nos ensina sobre tudo o mais que ocupa um lugar de poder em nossa vida, 
mas muitas vezes não percebemos e, portanto, não usamos em toda a sua capacidade. 

Como por exemplo a nossa voz: ela é nossa fonte natural de poder e liberdade, quando tra-
zemos consciência à nossa voz, ela nos ajuda a reconhecer nossa verdadeira vontade e que 
temos um enorme potencial de mudar nossa realidade pela maneira como nos comunicamos 
com o mundo.

Os próprios decretos mágicos presentes nas cartas deste Oráculo: frases de poder que 
possuem uma forte fórmula mística e ritual quando recitadas em voz alta. Mais do que apenas 
uma frase repetida, é uma reprogramação energética escolhida em alinhamento com os bene-
fícios procurados (seja físico, mental ou espiritual). Os decretos atuam para trazer coragem e 
firmeza, para energizar, para dissolver ou despertar, para desenvolver chakras ou vibrar canais 
energéticos a fim de desobstruí-los. Não é necessariamente só a frase escolhida que faz o tra-
balho - mas a energia, intenção e vibração criadas à medida que você vocaliza que faz o decreto 
ter efeito. Justamente pela presença mágica do elemento Ar.

Ar
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O elemento Ar - simbólico

O Ar é o elemento visionário nos processos de transformação, mostrando-nos como en-
volver o poder de nossa visão por meio da clareza de nosso coração. Trabalhar com o Ar é uma 
forma de cultivar uma percepção aguçada e um insight, permitindo-nos ver o obstáculo assim 
como ele é (inteligência) e superá-lo. Trabalhar com ele nos treina para racionalizar e expressar 
exatamente quando necessário, sem excessos ou escassez. 

O elemento final da jornada xamânica é o Ar. Ele é o elemento que fornece uma conexão com 
os reinos superiores, divindades e os espíritos, representando assim um lugar para obter maior 
compreensão e comunicação com o plano maior da existência, colocando tudo em perspectiva. 

Nós estamos, de forma involuntária, aceitando e doando esse elemento agora. Neste mo-
mento, o Ar está entrando em nosso corpo, o oxigênio está se dissolvendo na corrente san-
guínea, sendo levado para as células para fornecer energia e o dióxido de carbono está sendo 
expirado em seguida. Portanto, não há fronteira entre o ar interior e o ar exterior. Há apenas um 
elemento Ar e o que está dentro de nós é simplesmente emprestado por alguns momentos. 
Não é possível reter o elemento Ar mais do que conseguimos segurar. Na verdade, só podemos 
viver soltando, nunca segurando. Segurar é morrer. 

Quando atingimos esse nível de consciência própria do elemento Ar, começamos a dar lugar 
na nossa vida para a natureza impermanente e transitória não só de absolutamente tudo o que 
acontece na nossa vida, mas também à natureza do nosso próprio corpo. Deixar ir é reconhecer 
como as coisas são em sua natureza pura: MOVIMENTO. 

Quando isso ocorre, ou seja, quando abrimos espaço para isso se revelar, há aqui um senti-
mento de curiosidade, admiração e abertura. O mundo fica mais vivo. Ficamos menos apega-
das à nossa forma física e nosso senso de identificação se expande para todas as direções. Não 
sou mais separada e pequena, mas uma parte íntima de um mistério imensurável.
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O símbolo do elemento Ar é um
triângulo apontando para cima

com uma linha horizontal atravessando ele,
e você pode notar que é o símbolo da Terra, invertido.
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As cartas que correspondem ao grupo Ar  são:

✦ 31. Mudar minha perspectiva muda toda a realidade.
✦ 32. Aceito experienciar a vida sem tanto controle.
✦ 33. Não perco o que não era para ser meu.
✦ 34. O que está por vir é melhor do que aquilo que passou.
✦ 35. A vida ainda tem muito mais para me dar.
✦ 36. Não deixo a crítica parar a minha dança.
✦ 37. Eu respiro amor próprio e exalo coragem.
✦ 38. Todas as coisas e pessoas estão a meu favor.
✦ 39. Se a jornada é minha, eu não irei encontrá-la. Eu irei criá-la.
✦ 30. Cada passo da jornada, sou eu.



As cartas que fazem parte do grupo “Éter” são regidas pelas características físicas e simbó-
licas do elemento Éter.

O elemento Éter - material

De acordo com a ciência antiga e medieval, este elemento é conhecido como o quinto ele-
mento ou “quintessência”. “Quintessência” é o nome usado pelos alquimistas medievais para 
um meio semelhante ou idêntico ao que compõe os corpos celestiais, o material que preenche 
a região do universo acima da esfera terrestre, o que popularizou consideravelmente este ter-
mo. Este sistema elementar se espalhou rapidamente por toda a Europa e tornou-se popular 
entre os alquimistas, especialmente na alquimia medicinal que procurou, então, isolar a quin-
tessência como uma panaceia e incorporá-la dentro da medicina. Devido à sua qualidade pura e 
celestial, pensou-se que seu consumo purifica os corpos de quaisquer impurezas ou doenças. 
Ao longo dos anos, o termo quintessência tornou-se sinônimo de elixires, alquimia medicinal e 
a própria pedra filosofal. 

A Força, o Prana, o Éter... todos se referem à mesma coisa: a energia vital, a força vital, a es-
sência divina que mantém tudo unido e fornece a energia espiritual, aquilo que chamamos de 
vida. No Antigo Egito era chamado de ka. Os chineses chamam de energia ki ou chi. Mais tarde, 
como Éter pelos alquimistas, metafísicos e astrólogos. 

Éter é a energia espiritual essencial que permite que a vida, em todas as suas formas, exista, 
funcione, coexista e interaja em harmonia entre todos os reinos e dimensões. 

É ele o Quinto Elemento sagrado e secreto que foi pesquisado a fundo por Pitágoras e seus 
alunos, percebendo que éter era a força vital invisível que permitia que todos os quatro elemen-
tos (Fogo, Água, Terra e Ar) funcionassem, interagissem e criassem. Foram os pitagóricos que 
escolheram a estrela de cinco pontas como seu símbolo, cada ponta representando então cada 
um dos 5 elementos.

E como entramos em contato com esse elemento? 
Cada vez que inalamos, ingerimos o oxigênio em nós, que é simplesmente um elemento ter-

reno. No entanto, dentro do oxigênio está contida a essência espiritual do Éter. Como Éter é a 
força universal que se conecta e flui através de todas as coisas, é através deste elemento que 
nós também fazemos parte do Todo e somos capazes de interagir com toda forma de vida.

O elemento Éter - simbólico

O elemento Éter também é análogo ao “Espírito”, que é a energia celestial que preenche to-
dos os espaços.

23

Éter



✦ 50O símbolo elemento Éter é uma
estrela de 5 pontas envolta em um círculo.

Também é encontrado como somente um círculo,
somente a estrela ou uma espiral.
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Os valores simbólicos básicos do elemento Éter na magia incluem transmutação, proces-
sos alquímicos, intervenção divina, a natureza eterna e a energia em movimento. Como ele não 
tem uma presença física, é por isso que é um dos símbolos usados para descrever o Espírito. 
Também é explicado como uma ponte entre a Terra/Corpo e o Céu/Espírito e, dentro de nós é o 
canal entre nossa alma e todos os nossos corpos. 

Onde os quatro elementos tradicionais têm locais fixos na roda da vida, o Éter é o fator sur-
presa: proporciona dinâmica, faísca e outro nível de consciência. Dependendo de sua filosofia, 
todos os seres vivos têm Éter dentro de si  – aquela “parte” indescritível que nos conecta a algo 
maior.

Forças e acontecimentos extraordinários residem em um espaço diferente da realidade ma-
terial e muitas vezes é difícil para nós entender seus propósitos e motivações. No entanto, há 
momentos em que somos capazes de ir além e tocar algo maior do que nós mesmas. Isso é Éter.

As cartas que correspondem ao grupo Éter  são:

✦ 41. Confiança é desalinhar a minha vida para alinhá-la ao Universo.
✦ 42. Paro de brigar com o que quer me transformar.
✦ 43. O medo é a minha oportunidade de transcender.
✦ 44. Abandono crenças de que sou incapaz.
✦ 45. Estar em paz é minha posição de poder.
✦ 46. Eu renasço em tudo aquilo que supero.
✦ 47. Me dou a honra de minha presença.
✦ 48. Leva tempo conhecer a imensidão que eu sou.
✦ 49. O universo é infinito, há espaço para mim.
✦ 50. Quando nada está definido, tudo é possível.



Como funciona 
este Oráculo



O “Oráculo Alma Selvagem” faz uma leitura energética do seu ser com base no que está 
acontecendo agora na sua vida e aflora as situações em que, por você estar inserida nelas, não 
consegue ter uma visão tão clara. 

Ele traz para o consciente informações relevantes do que está atuando no seu campo ener-
gético ainda em nível inconsciente. Por meio de um mecanismo metafísico definido como 
“sincronicidade” (que segundo Jung quer dizer “coincidência significativa”), este Oráculo se 
conecta ao que precisa ser revelado a você no momento da consulta e traz a mensagem com 
precisão, clareza e poesia.

 As respostas de um oráculo estão sempre corretas ao momento da consulta. Em linhas 
gerais, as soluções estão dentro de cada ser e este Oráculo atua revelando respostas que, me-
tafisicamente falando, você já sabe, pois todas as experiências que viveu, vive e viverá são com-
preendidas em um nível que sua alma alcança. Portanto, as respostas obtidas por meio desta 
consulta oracular não se tratam de adivinhação e sim, de revelação. Parece-nos magia, apenas 
porque raramente observamos à nossa volta as manifestações desta e de outras leis cósmicas, 
então as poucas que são captadas pelos nossos olhos parecem-nos algo raro e extraordinário. 
É extraordinário, apenas não é raro: é a forma como este maravilhoso universo se ritmiza.

Quando trabalhamos com este Oráculo, nos abrimos em confiança ao que ele deseja apre-
sentar sobre nós mesmas naquele instante e ele nos revela em forma de carta aquilo que cor-
responde a uma mensagem da nossa própria Alma, oferecendo assim uma ponte de conexão 
ao universo interior. 

Portanto, siga sempre sua intuição durante a prática, pois as formas de utilização de um orá-
culo são ilimitadas e com o tempo vocês aprenderão juntos, criando assim a sua própria cone-
xão com ele. 

Como funciona
este Oráculo?
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✧ Quando buscar clareza e firmeza neste caminhar em direção a quem você é;
✧ Quando precisar se conectar com a sua Alma e relembrar que seu poder pessoal é o mesmo 
de todo o universo;
✧ Quando precisar aflorar sua intuição e coragem;
✧ Quando quiser conhecer seus desafios e quais habilidades precisa desenvolver para superá-
-los;
✧ Quando precisar de auxílio para fortalecer seus propósitos e objetivos;
✧ Quando sentir a necessidade de se autocuidar e criar um tempo de escuta de si mesma.
✧ Todas as manhãs, como o primeiro ritual do dia.
✧ Todas as vezes que intuir.

Podemos pedir esclarecimentos a um oráculo sobre o passado, o presente ou o futuro. Mas 
é geralmente mais útil tentar compreender algo do presente ou um aspecto não resolvido do 
passado, porque relativamente ao futuro um oráculo só pode apontar uma direção que pode-
rá levar-nos a um determinado caminho ou acontecimento se as tendências do momento se 
mantiverem.

No momento da consulta, é importante ter bem clara a pergunta que deseja que ele te res-
ponda. Essa pergunta pode vir em forma de frase, de sentimento, ou simplesmente em uma 
abertura confiante para qual mensagem ele gostaria de te trazer. Confie e parta do princípio de 
que no momento da consulta a pergunta sempre está presente no seu campo energético e a 
resposta que ele te traz é sempre correta ao que você precisa tomar consciência no momento. 

Quanto mais você amar e cuidar do seu Oráculo, mais ele saberá como amar e cuidar de 
você. Os oráculos são instrumentos altamente sensitivos. Quando for utilizá-lo pela primeira 
vez, faça uma limpeza profunda seguida de uma energização. Aqui, compartilho algumas das 
minhas formas favoritas, mas sinta-se à vontade para utilizar outra técnica que já domine e 
confie.

Como utilizar
este Oráculo?

Como limpar e energizar
este Oráculo?

Quando utilizar
este Oráculo?
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✧ Para limpar: abra seu Oráculo, 
retirando e espalhando todas as cartas sobre 
uma mesa. Faça defumações com incensos ou 
bastões naturais de arruda, palo santo, sálvia 
branca, guiné, cedro ou outra erva de limpeza, 
cuidando para não queimar o Oráculo. Permita 
que a fumaça purifique toda energia acumula-
da no seu Oráculo até então e restaure-o para 
que ele possa reconhecer e apoderar-se da sua 
energia. Você também pode visualizar uma luz 
violeta atravessando-o ou utilizar de técnicas 
terapêuticas como o Reiki.

✧ Para energizar: Coloque suas 
mãos em cima do Oráculo (completo, caixa fe-
chada com as cartas dentro) e o abençoe ema-
nando amor, gratidão, confiança, poder e qual-
quer outra intenção que sinta vontade. Você 
também pode deixá-lo tomando banho de lua 
cheia em alguma noite específica (retire-o an-
tes do amanhecer).

Guarde-o em um local sagrado e de fácil acesso. Esse lugar 
deve ser seco, arejado e protegido da luz e da umidade.

Você pode fazer estes rituais sempre que intuir, principalmente antes de utilizá-lo em uma 
“Consulta para outra pessoa” (veja mais na página 3232). Quanto mais você se relacionar com seu 
Oráculo, mais pessoal e potente será sua experiência. Faça dele uma extensão sua, pois você é 
parte dele.

Dica Houhou: por se tratar de um instru-
mento de amor-próprio, deixe um cristal de 

Quartzo Rosa ao lado do seu Oráculo.
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Este não é um Oráculo convencional, portanto você não precisa necessariamente emba-
ralhar as cartas a cada nova consulta. Todas as cartas ficam guardadas dentro da caixa e você 
escolhe e devolve a sua carta escolhida deste lugar. Quando for devolvê-la, faça questão de en-
caixá-la num lugar diferente de onde foi retirada, abrindo assim espaço para as surpresas - tão 
características de ferramentas oraculares. A prática de não embaralhar as cartas garante uma 
maior durabilidade ao seu Oráculo por evitar o atrito entre as mesmas.

De tempos em tempos, pode surgir a vontade de embaralhar as suas cartas. Para isso, há 
diferentes métodos de embaralhar as cartas e esse manuseio ficará cada vez mais fluido com 
a prática. Importante sempre manuseá-lo vagarosamente, com delicadeza e evitando forçar o 
intercalar das cartas para não as danificar. Você pode tanto embaralhar todas as cartas juntas 
como dividi-las em três pilhas e embaralhar cada uma delas separadamente. O método que 
eu mais utilizo é embaralhar as cartas enquanto me concentro na questão que desejo elucidar. 
Caso esteja consultando para uma outra pessoa, embaralhe enquanto solicita que ela se con-
centre na questão. 

Em algumas ocasiões, uma ou mais cartas podem simplesmente saltar inesperadamente 
da sua mão enquanto você embaralha. Esta situação indica que há uma mensagem importante 
para você nestas cartas que saltaram, então é importante que também consulte o significado 
delas no seu verso.

Como embaralhar
as cartas?
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Por se tratar de um Oráculo de encorajamento, todas as cartas trazem como estrutura de 
conteúdo o objetivo de destravar o potencial da sua Alma. Portanto, independente da pergunta 
ou momento de vida, o trabalho terapêutico deste Oráculo é apresentar qual tema precisa ser 
olhado de forma mais profunda no momento da consulta.

Sendo assim, a interpretação das cartas precisa sempre vir acompanhada deste contexto 
maior: o que a minha Alma deseja me contar sobre mim mesma para que eu destrave os obstá-
culos do momento e siga firme na minha jornada? 

Este Oráculo funciona como um espelho, refletindo na carta a resposta ao que lhe for apre-
sentado em forma de pergunta ou simplesmente por uma pura abertura à mensagem que ele 
deseja lhe trazer em resposta ao momento da vida em que você está experienciando. Essa in-
tenção inicial precisa estar bem clara no momento da consulta:

Como interpretar
as cartas? 
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Você tem uma pergunta específica para fazer ao Oráculo?
Mentalize-a ou expresse-a em voz alta antes da consulta. 

Você deseja simplesmente se abrir à mensagem que ele deseja 
te trazer naquele momento? Diga mentalmente ou em voz alta: 
“Oráculo Alma Selvagem”, qual a mensagem que a minha alma 

deseja me trazer nesse momento?”

E escolha uma carta do baralho. Essa carta trará uma mensagem que pode ser muito clara ou 
precisará ser compreendida a um nível mais profundo, a depender da pergunta feita ou do mo-
mento da vida. Para isso você pode consultar seu significado no verso e ir se abrindo para que 
novas mensagens possam te chegar. Lembrando que os Oráculos Houhou não são ferramen-
tas de adivinhação e não respondem “sim” ou “não”, se firmando, portanto, como instrumentos 
de autoconhecimento que despertam em você o poder, a responsabilidade e a potência criativa 
sobre o seu próprio destino.

As mensagens são claras quando naquele momento já estamos conscientes da atuação da-
quela energia em nossa vida, ou seja, ela já está presente de forma explícita como por exemplo 
num relacionamento específico ou um acontecimento recente. Por vezes, a mensagem não se 
torna tão clara no momento porque aquela energia ainda está atuando em nossa vida de forma 
sutil e inconsciente, ou ainda temos alguma resistência em admitir a sua presença por conta de 
algum padrão ou crença. 

Ainda assim, caso você apresente algum tipo de resistência ou a resposta ainda se encontre 
a um nível mais profundo e inconsciente, pode ser que leve um tempo para que a compreensão 
aconteça e pode ser que ela aconteça aos poucos. Confie no tempo da vida e respeite o seu 
tempo. Uma vez que a resposta tenha chego até você, e isso só acontece quando estamos pre-
paradas para ela, ela já começará a atuar na sua vida trabalhando para criar o espaço necessário 
para que aquela energia ocupar.

A interpretação da carta pode ir além do que está descrito nos textos do verso, então se abra 
a insights pessoais e aos sinais da vida. Não existe uma maneira correta ou errada de interpre-
tar a carta, pois a significância dela diz respeito a você e ao seu repertório de vida. Mesmo que 
uma mesma carta já tenha saído anteriormente para você, não deixe de observá-la e consultar 
o seu significado novamente, pois interpretações inéditas certamente surgirão. 

A seguir, sugiro algumas dicas para consultar o “Oráculo Alma Selvagem” tanto para você 
como para outras pessoas. Fica a seu critério de escolha intuir sobre qual técnica utilizar.



O Oráculo pede que você esteja presente e conectada ao que deseja saber. Atenção plena 
em todos os momentos da consulta.

1. Procure um local onde você se sintasinta-se confortável, segura e não seja incomodada. Se 
puder, acenda uma vela, um bastão de ervas, coloque uma música calma;

2. Abra a tampa do Oráculo e fique em silêncio por alguns minutos, faça respirações profun-
das com os olhos fechados até sentir sua mente aquietar-se;

3. Coloque as mãos no coração, se conecte com sua Alma e concentre-se no que deseja ver-
dadeiramente saber sobre si mesma naquele momento.

4. Faça mentalmente a pergunta ou a expresse em voz alta, em direção ao Oráculo.

5. Abra o coração sem medo, julgamento, preconceito ou qualquer outra resistência para 
que possa receber o significado da carta de peito aberto. É você falando para você mesma. Seja 
honesta com você, tanto ao formular a pergunta quanto na interpretação da resposta; 

6. Escolha e retire 1 carta de dentro da caixa. Observe atentamente os detalhes do Amuleto 
e o decreto mágico, fazendo inicialmente uma interpretação livre em relação à sua pergunta 
ou qual a relação com seu atual momento de vida. Consulte no verso da carta os significados a 
respeito da carta escolhida. Consulte neste e-book a qual grupo a carta pertence (página 1313), 
identificado em marrom pelo símbolo do elemento e localizado no canto inferior direito do ver-
so da carta.

7. Agradeça por tudo e todes que colaboraram para que essa mensagem pudesse chegar até 
você;

8. Devolva a carta ao baralho e o guarde-o em local seco, arejado, protegido do calor, da luz 
e da umidade. 

Consulta para si mesma
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Qualquer pessoa que chegue até você solicitando uma leitura oracular depositará uma enor-
me confiança nas suas palavras, então esteja consciente da sua responsabilidade e do impac-
to da sua leitura. Não imponha nada a ninguém, apenas se reserve na função de intermediar a 
mensagem e permita que a própria pessoa reflita e conclua sobre ela. Apesar da leitura ser uma 
abordagem de autoconhecimento, não atue como uma terapeuta caso não esteja apta a isso. 
Se notar que a pessoa necessita de ajuda terapêutica, aconselhe-a amorosamente.

Lembre-se sempre de que a leitura revela somente os potenciais baseados nas energias do 
momento presente. O Oráculo pede que você esteja presente e conectada ao que a pessoa 
deseja saber e tenha atenção plena em todos os momentos da consulta. 

Por não se tratar de um Oráculo de tiragens, é aconselhável utilizar o “Oráculo Alma Selva-
gem” como uma consulta prévia, antes de qualquer tipo de atendimento terapêutico, solici-
tando a ele um aconselhamento de algo importante a ser elaborado e aprofundado durante o 
atendimento. Ou ainda, como uma consulta de fechamento, ao final de qualquer tipo de aten-
dimento terapêutico, solicitando a ele um aconselhamento final que sintetize o que a pessoa 
levará adiante a partir do que foi trabalhado no atendimento. Ou também, em companhia com 
outros Oráculos e tarot’s da sua preferência, solicitando um esclarecimento maior para alguma 
questão específica, principalmente se tratando de perguntas relacionadas à amor-próprio, in-
segurança, dificuldade em impor limites, falta de coragem, padrões limitantes, etc. 

O aconselhável é fazer a consulta de uma pessoa por vez, com intervalos previamente agen-
dados para não misturar as energias. Jamais atenda a pessoa quando você não se sentir apta, 
conectada, presente e segura para tal prática. É normal que se sinta fatigada depois de um lon-
go tempo. Só pratique enquanto permanecer presente e lúcida. Aos poucos, você saberá qual o 
tempo limite da sua sessão e/ou a quantidade de perguntas a serem feitas. 

Antes e depois dos atendimentos, limpe e proteja seu campo energético por meio de medi-
tações, defumações, Reiki, rezos e outras técnicas que já utilize e confie. Faça o mesmo no seu 
espaço de atendimento.

1. Procure um local onde você e a pessoa sintam-se confortáveis, seguras e não sejam incomo-
dadas. Se puder, acenda uma vela, um bastão de ervas, coloque uma música calma;

2. Abra a tampa do Oráculo, fiquem em silêncio por alguns minutos e façam respirações pro-
fundas com os olhos fechados até sentirem suas mentes quietas;

Consulta para 
outra pessoa
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3. Explique para a pessoa sobre como funciona este Oráculo, de que forma será realizada a 
consulta e a interpretação das cartas. Para isso, consulte a opção “Como funciona este Orácu-
lo?” (página 2525)

4. Enquanto suavemente embaralha as cartas, solicite à pessoa colocar as mãos no coração, se 
conectar com sua Alma e concentrar-se no que deseja verdadeiramente saber sobre ela mes-
ma naquele momento.
Quando sentirem-se prontas, peça à pessoa verbalizar o que deseja consultar nas cartas e peça 
que faça mentalmente a pergunta ou a expresse em voz alta, em direção ao Oráculo. Aconselhe 
a pessoa para que faça uma pergunta por vez;

5. Devolva o baralho para a caixa e peça para a pessoa escolher e retirar 1 carta de dentro da 
caixa.  Em uma consulta presencial, é importante que ela as escolha e não você;

6. Peça à pessoa que abra o coração sem medo, julgamento, preconceito ou qualquer outra 
resistência para que possa receber o significado da carta de peito aberto. É ela falando para ela 
mesma. Peça que seja honesta com ela mesma, tanto ao formular a pergunta quanto na inter-
pretação da resposta;

7. Quando a carta se apresentar, vocês duas podem observar atentamente os detalhes do 
Amuleto e o decreto mágico, fazendo inicialmente uma interpretação livre em relação à per-
gunta ou qual a relação com o atual momento de vida da pessoa. Consultem no verso da carta 
os significados a respeito da carta escolhida. Confira neste e-book a qual grupo a carta perten-
ce (página 1313), identificado em marrom pelo símbolo do elemento e localizado no canto inferior 
direito do verso da carta;

8. Quando começar a leitura, atente-se ao assunto em questão e não mude o rumo da conver-
sa. O convite é sempre aprofundar e não dispersar. Comunique-se de forma lúcida e compreen-
sível. Faça a interpretação da carta com sabedoria e comprometimento, de forma que não deixe 
de mencionar o que for importante de ser comunicado. Algumas interpretações são mais fáceis 
de serem reveladas do que outras, mas encontre um meio amoroso de entregar a mensagem; 

9. Não manipule o Oráculo a fim de receber alguma resposta esperada ou premeditada. Seja 
digna de receber e doar a verdade;

10. Informe à pessoa que é comum precisarmos de um tempo para absorver, digerir e acolher 
os ensinamentos que o Oráculo traz. Que a partir de agora é responsabilidade dela colocar em 
prática os conselhos recebidos. Não existe milagre, existe prática;

11. Agradeça por tudo e todes que colaboraram para que essa mensagem pudesse chegar até 
vocês. Agradeça pessoalmente à pessoa por confiar em você, nas ferramentas e técnicas es-
colhidas para a sessão;

12. Devolva a carta ao baralho e o guarde-o em local seco, arejado, protegido do calor, da luz e 
da umidade. 
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Sobre
SOBRE A AUTORA

Verônica Alves é criadora de instrumentos de cura. 
Curandeira de almas, artista e escritora, compartilha 
diariamente suas fórmulas alquímicas autorais com 
uma comunidade de mais de 250 mil pessoas, heran-
ça de suas iniciações em linhagens ancestrais como 
Xamanismo, Budismo e Bruxaria Natural. Em incessan-
te busca por libertar potências internas para a liberta-
ção da alma, deu à luz Houhou em 2015.

SOBRE HOUHOU

Houhou é um microcosmo criado por Verônica 
Alves e tecido em uníssono com uma comunida-
de de mais de 200 mil pessoas enredadas na re-
construção do ser. Aqui você encontra um espaço 
seguro para libertar suas múltiplas facetas e ciclar 
suas potências, por meio de produtos, serviços e 
experiências mágicas: uma meditação ritualística 
para libertar poderes adormecidos, um amuleto 
para plasmar intenções, um oráculo para te guiar 
peito adentro, insights pra te encorajar e antigos 
saberes pra te recordar. Recuperando a autoria da sua jornada, firmando passos no propósito 
único de ser quem você é e merece usufruir.
Uma guiança para reafirmar diariamente a magia da vida, num desvelar poético que nos pre-
senteia as verdadeiras riquezas da existência cósmica.
Nossa missão é servir de estrela-guia para as almas selvagens.
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