
Pettrus 





ELEMENTO NAIPE DO TARÔ EXPRESSÃO CORTE 

FOGO PAUS ENTUSIASMO REIS 

ÁGUA COPAS EMOÇÃO RAINHAS 

AR ESPADAS INTELECTO CAVALEIROS 

TERRA OUROS CORPO FÍSICO PAJEM 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Frixo. 

 

ELEMENTO FOGO EM ESTADO INICIAL 

 

EXPRESSÃO INTERNA: FOGO 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: TERRA 



SEXO 

 

Sexo esporádico com um estranho, ou 

parceiro recente. “Uma noite e nada mais”, 

ou alguns encontros com o mesmo parceiro, 

mas nada garantido, relacionamento curto 

baseado em sexo. Muitas experiências, 

testando novas posições e brinquedos, sexo 

picante e nada monótono. 



•Não gosta de rotina e ama a liberdade.  

•Não está à procura de um relacionamento 

permanente, ele gosta de trocar de parceiro muitas 

vezes, às vezes ele sai com vários de uma vez. 

•Não suporta restrições, quer quebrar as regras.  

•Sempre disposto a fazer sexo, não é exigente quando 

se trata de escolher um parceiro.  

•Gosta de brincar e encara o sexo como 

entretenimento.  

•Constantemente buscando novos estímulos e novas 

experiências sexuais. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Sinceridade, veracidade, surpresas e 

encontros agradáveis, paixão sem amor, 

procurando aventuras sexuais, mensagem, 

encontros inesperados, contato, criatividade, 

pessoa jovem. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Delação, informações erradas, parceiro 

desleal, comportamento sem cuidado, 

estagnação, preconceito, sentimentos falsos, 

más notícias, ingenuidade, fofocas, coração 

partido. 



COMBINAÇÕES 

 

Louco: Um parceiro 

inexperiente que sai com todo 

mundo e que está ansioso, ele 

só quer ganhar experiência. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Belerofonte 

 

FOGO – MUTÁVEL: SAGITÁRIO 

 

EXPRESSÃO INTERNA: FOGO 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: AR 



SEXO 

 

Esta carta representa atração física enorme, um 

parceiro que literamente arde de desejo, 

impaciente e quer você aqui e agora. Paixão 

extrema e intenções entusiasmadas, mas não 

espere uma noite longa juntos.  



O sexo será rápido e selvagem, não importa em 

que posição, contanto que ocorra 

imediatamente. 

 

O sexo descrito nesta carta é como um avião 

voando baixo, muito barulho, agitação, mas 

antes que você possa perceber, já foi. 

 

Sexo em locais públicos. 



O cavaleiro descreve um parceiro que é 

imprudente, mas determinado, focado em 

atingir um objetivo e não aceita rejeição.  

 

Ele se excita rapidamente, tem muitas fantasias, 

que geralmente realiza. 

 

Ele ama sexo e os desafios.  

 

Competição por desempenho. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Mudança de casa, boa chance de encontrar o 

parceiro ideal, coragem, orgulho, carinho, 

desejo, paixão, atividade, ação, iniciativa, 

encontro, mensagens, parceiro forte e mais 

jovem, otimismo. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Ansiedade em impressionar o parceiro ou 

amante, ignorar o parceiro, argumentação, mal 

entendido, arrogância, egoísmo, vaidade, 

desentendimento, medo, amante ciumento, 

falta de energia, frustração. 



COMBINAÇÃO 

 

3 DE COPAS: Deseja bater seu 

próprio recorde e transar com o 

maior número de parceiros que 

conseguir. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Penélope. 

 

FOGO – FIXO: LEÃO 

 

EXPRESSÃO INTERNA: FOGO 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: ÁGUA 



SEXO 

 

O parceiro descrito nesta carta toma a 

iniciativa rapidamente, gosta de seduzir de 

uma maneira feminina, aprecia longos jogos 

eróticos, e criar a tensão gradualmente. 

Geralmente tem muita experiência e exige o 

mesmo dos parceiros.  

 

Apaixonado e sensual ama ser adorado, ser o 

centro das atenções, assim como ser 

dominador. 



A Rainha de Paus mostra sexo em posições em 

que a mulher domina e é ativa, com muitas 

“preliminares”, muita sedução e provocação 

com lingeries, no entanto promete muita 

paixão com orgasmo garantido para ambos. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Muitos contatos e reuniões sociais, amores, 

aventura, atração sexual e calor.  

 

Mulher nobre, parceiro amoroso, magnetismo, 

fertilidade, sucesso, uma mulher que 

consegue o que deseja. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Infidelidade, suspeita de traição, chantagem 

emocional, instabilidade de sentimentos, 

brutalidade, agressão, mentiras, ciúmes, 

pessoa vingativa, falta de autoconfiança. 



COMBINAÇÕES 

 

5 DE PAUS: Parceiro 

dominante, mas que pode se 

empolgar, sendo um pouco 

agressivo e até aranhar, 

morder o parceiro. 



COMBINAÇÕES 

 

5 ou 8 DE ESPADAS:  

 

Parceiro que gosta de 

Sadomasoquismo, ser 

amarrado, amordaçado, etc.  



COMBINAÇÕES 

 

DIABO:  

 

NINFOMANÍACA 

OU  

SATIROMANÍACO 



COMBINAÇÕES 

 

ÁS DE COPAS:  

 

Parceiro que se excita 

rapidamente. 



COMBINAÇÕES 

 

9 DE COPAS 

 

Parceiro que gosta de sexo 

oral. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Teseu 

 

FOGO – CARDEAL: ÁRIES 

 

EXPRESSÃO INTERNA: FOGO 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: FOGO 



SEXO 

 

Parceiro que toma a iniciativa, e mostra 

claramente que tem interesse em sexo com 

você. Ele é muito confiante e você dificilmente 

vai resistir a ele, tem muita experiência, ele 

sabe perfeitamente bem conde são suas zonas 

erógenas. Ele também gosta de preliminares 

longas, mas o orgasmo geralmente é rápido.  



Ele é forte e resistente fisicamente, então você 

pode contar com uma noite longa, é a carta do 

parceiro perfeito. 

 

Deixe-o tomar a iniciativa na cama e você não 

vai se arrepender, ele vai dar conta do recado. 

O sexo descrito nesta carta dá satisfação a 

ambos os parceiros, descreve uma noite longa e 

apaixonada, com longas preliminares. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

A relação é muito apaixonada, honesta, você 

pode contar com ele, é tradicional, bom pai, 

amigo confiável, sentimentos fortes e positivos, 

corajoso, honrado e generoso. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Abuso de poder, um déspota, critica o parceiro, 

promessas vazias, parceiro que é dominante, 

decisões difíceis, vingativo, coração frio, 

duplicidade de caráter, manipulação, 

controlador, cruel, intolerante, violento. 



COMBINAÇÕES 

 

2 DE COPAS: Sexo com 

envolvimento amoroso, 

sentimentos profundos. 



COMBINAÇÕES 

 

6 DE COPAS OU  

A ESTRELA:  

 

Sexo muito romântico, 

gentil e carinhoso. 



COMBINAÇÕES 

 

10 DE PAUS:  

 

Sexo intenso, até você ficar sem 

fôlego ou desistir pela exaustão. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Zephyrus.  

 

ELEMENTO AR EM ESTADO INICIAL 

 

EXPRESSÃO INTERNA: AR 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: TERRA 



SEXO 

 

Descreve um parceiro que tem muito 

conhecimento teórico, mas muito pouca 

experiência na prática. Ele está aberto a 

novas experiências, mas infelizmente ele 

pode ser muito crítico com relação ao seu 

parceiro. 

 

Ele também aprecia usar linguagem vulgar 

durante o ato sexual. Ele geralmente 

critica o parceiro o comparando ao seu 

ex. 



O sexo descrito nesta carta é sem muitas 

emoções, mas há a vontade de 

experimentar, de testar novas técnicas e 

posições. Geralmente as preliminares são 

recheadas de palavrões e expressões 

agressivas. 



AMOR E COMPROMISSO 

 

Mensagens inesperadas, convites para 

encontros, interesses em comum, timidez, 

SMS, e-mail, parceiro inteligente, mas um 

pouco frio e impulsivo, curiosidade, 

inocência. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Parceiro difícil, manipulador, não 

confiável, enganador, trapaceiro, 

chantagista em relacionamentos, 

fofoqueiro, vulgar, adiamentos, usa o 

parceiro, hesitação. 



COMBINAÇÕES 

 

5 de Paus 

 

Muita agressividade e 

sexo vulgar. 



COMBINAÇÕES 

 

DIABO 

 

Vício em sexo vulgar. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Castor e Pólux 

 

AR – MUTÁVEL: GÊMEOS 

 

EXPRESSÃO INTERNA: AR 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: AR 



SEXO 

 

Esta carta descreve um parceiro que é 

intenso e toma a iniciativa rapidamente, 

sendo às vezes violento. Ele não reflete 

muito, ele somente age. Infelizmente, é 

do tipo egoísta que está interessado em 

satisfazer somente suas necessidades.  



Ele não é interessado em uma relação 

duradoura, ele não se importa com amor, 

ele está sempre procurando novas 

aventuras sexuais. 

 

O Sexo com o Cavaleiro de Espadas é 

rápido, e não tão satisfatório para você, 

seu parceiro só se preocupa com seu 

próprio prazer. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Um parceiro que gosta de conversas 

inteligentes, ativo, esperto, corajoso, 

honesto, cura um coração partido, novos 

contatos sociais, fim de problemas nos 

relacionamentos, mensagens, movimentos 

rápidos. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Uma intenção de conseguir um objetivo a 

qualquer custo (com agressividade), 

prolixidade na fala, confiança, 

relacionamento de conveniência, parceiro 

fiel, arrogância, frieza e isolamento, 

tirania, impaciência.  



COMBINAÇÕES 

 

6 DE Paus 

 

Ele vai tentar te conquistar, 

custe o que custar, 

obsessivo. 



COMBINAÇÕES 

 

5 de Copas 

 

Falta de orgasmo, 

frustração. 



COMBINAÇÕES 

 

9 de Ouros 

 

Ele vai tentar pagar, ou 

recompensar 

materialmente para 

satisfazer suas fantasias. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Atalanta. 

 

AR – FIXO: AQUÁRIO 

 

EXPRESSÃO INTERNA: AR 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: ÁGUA 



SEXO 

 

Esta carta mostra um parceiro que tem um 

nível alto de exigência com uma visão estreita 

e opiniões radicalmente definidas com relação 

ao sexo que ele gosta.  

 

Ela vai te dar literalmente instruções do que 

fazer, como e aonde. Este parceiro tem um 

enfoque muito racional com relação ao sexo. 



O sexo descrito nesta carta também é sem 

emoções mais profundas, sem envolvimento e 

sem paixão, é ligeiramente frio no ato sexual, 

geralmente nas posições tradicionais, mas 

com pode haver muitos gemidos e gritos.  

 

Também representa muito diálogo durante o 

ato sexual, explicando ao parceiro o que ele 

deve fazer. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Parceiro inteligente, independente, 

experiente, relacionamento sem paixão, 

interesses em comum, resolvendo os 

problemas com o parceiro através da 

diplomacia, viúvo ou viúva. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Puritanismo, falsidade, falso moralismo, 

perda da pessoa amada, intriga, vaidade, 

presunção, maldade, crueldade, astúcia, 

frieza sexual, afastamento emocional, relação 

de conveniência. 



COMBINAÇÕES 

 

CAVALEIRO DE ESPADAS 

 

um parceiro egoísta que lhe 

dirá o que fazer para 

satisfazê-lo, e em retribuição 

você não terá nada. 



COMBINAÇÕES 

 

IMPERADOR 

 

O parceiro que domina, 

direciona você para lhe dar 

prazer. 



COMBINAÇÕES 

 

9 DE COPAS 

 

Sexo oral, mas com prazer 

apenas para um dos parceiros, 

geralmente a mulher. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Ulisses. 

 

AR – CARDEAL: LIBRA 

 

EXPRESSÃO INTERNA: AR 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: FOGO 



SEXO 

 

Este Rei fala sobre falta de emoção durante o 

sexo é um sexo muito frio onde geralmente um 

homem domina e infelizmente ele é egoísta. 

 

Esta carta pode representar, por exemplo, sexo 

oral, onde a mulher fica ajoelhada perante o 

homem. 



O parceiro descrito nesta carta é alguém que irá 

tomar a iniciativa, mas ele é muito dominante e 

frio.  

 

Ele não demonstra nenhum sentimento, porque 

ele raramente sente algo ou se envolve 

emocionalmente. Para ele, sexo não está 

associado com emoções, mas deve somente 

proporcionar prazer físico.  

 

Ele sabe o que quer e é um amante experiente, 

mas ele usa essa experiência única e 

exclusivamente para seu próprio prazer. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Parceiro sábio e maduro, comunicação, 

mensagens, um parceiro que procura e prefere 

uma relação conveniente, parceiro frio que não 

deseja mostrar suas emoções, família ou pais 

conservadores e preconceituosos, disciplina, 

razão, estratégia. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Promessas não cumpridas, brutalidade, relação 

fria, ingenuidade, egocentrismo, parceiro difícil, 

relação só de conveniência, críticas, egoísmo, 

perversão, crueldade, más intenções. 



COMBINAÇÕES 

 

IMPERADOR 

 

Parceiro controlador, 

possessivo, ciumento, mas 

que não demonstra nenhum 

carinho. 



COMBINAÇÕES 

 

DIABO 

 

Parceiro agressivo, 

manipulador e pode fazer 

ameaças e chantagens. 



COMBINAÇÕES 

 

9 DE OUROS 

 

Pessoa que não quer 

envolvimento e costuma 

pagar para conseguir sexo. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Narciso.  

 

ELEMENTO ÁGUA EM ESTADO INICIAL 

 

EXPRESSÃO INTERNA: ÁGUA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: TERRA 



SEXO 

Alguém muito tímido e retraído que pode ter 

vergonha de se despir na frente do parceiro, e 

pode ser muito inexperiente. Certamente ele 

não vai tomar a iniciativa, nem vai tentar 

dominar, e vai seguir obedientemente todas as 

instruções do parceiro entre quatro paredes. 

 

Ele pode também ficar excitado por ver outros 

casais fazendo sexo. Ele é também muito 

sensível a qualquer estímulo, toque, sabor, 

cheiro, estimular os sentidos é a chave do 

sucesso. 



O sexo representado nessa carta envolve muita 

sedução, paquera, e é um pouco tímido e de 

curta duração, onde alguns tapinhas podem 

ocorrer.  

 

Estimular o parceiro com vários brinquedinhos 

para acordar seus sentidos, toque, tapinhas, 

chicotinhos, massagem com o uso de óleos etc. 

Um strip-tease de um dos parceiros. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Um amigo que você sempre poderá contar, 

admirador secreto, carinhoso mas sem 

sentimentos profundos, mensagens, novidades, 

notícias, entusiasmo, espontaneidade, amigo 

gentil, um amante mais jovem. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Sentimentos profundos por alguém que não 

merece o seu amor, mentiras, indiscrição, 

sacrificar-se por um parceiro ingrato, 

sentimentos instáveis, fazer-se de vítima, 

desilusão no amor, sentimentos agitados, 

obstáculos, ignorar emoções, sedução. 



COMBINAÇÕES 

 

7 DE ESPADAS 

 

Voyeur, gosta de ver os 

outros fazendo sexo ou 

assistir pornografia. 



COMBINAÇÕES 

 

6 DE ESPADAS 

 

Sexo em local escondido 

ou no escuro.  



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Perseu 

 

ÁGUA – MUTÁVEL: PEIXES 

 

EXPRESSÃO INTERNA: ÁGUA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: AR 



SEXO 

 

Esta carta descreve um parceiro que não é 

nada monogâmico, troca de parceiro 

frequentemente, tem tendência a muitas 

traições.  

 

Geralmente tem muitos parceiros ao mesmo 

tempo. Apesar desses inconvenientes, o sexo 

com ele é a verdadeira terra de prazer, ele 

sabe como satisfazer o seu parceiro e às vezes 

pode ser romântico quando necessário.  



Ele saboreia o corpo de seu amante, e 

costuma se esforçar para agradar. 

 

O sexo neste arcano é muito apaixonado, na 

medida certa, prazeroso para ambos os 

parceiros.  

 

Geralmente sem muitas preliminares, mas 

com muita criatividade. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Mensagens, amor à primeira vista, 

sentimentos fortes e românticos, mas não 

duradouros, propostas, sedução, expressão 

carinhosa, encontros. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Obsessões e perversões, vinganças, 

escondendo os desejos do parceiro, falta de 

bom senso, revolta, irresponsabilidade 

emocional, mentira, caos, bipolaridade, 

ilusões.  



COMBINAÇÕES 

 

DIABO 

 

Um amante perverso, 

cruel. 



COMBINAÇÕES 

 

9 DE COPAS 

 

Muito sexo oral 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Helena de Tróia 

 

ÁGUA – FIXO: ESCORPIÃO 

 

EXPRESSÃO INTERNA: ÁGUA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: ÁGUA 



SEXO 

 

Sexo combinado com sentimentos profundos, 

com amor, onde o homem domina e a mulher 

obedece e procura dar prazer ao parceiro, seu 

próprio prazer não é tão importante para ela. 

Posições de costas, onde o homem domina. 



Em combinação com cartas negativas, 

geralmente mostra manipulação do parceiro 

com intenção de punição. 

 

Se não perdoar e se perdoar, o sexo não flui. 

 

Um parceiro em que o sexo sem amor não 

existe e que cuida do prazer do parceiro, 

tendo uma atitude maternal. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Sentimentos fortes e profundos, conexão 

intensa, parceiro cuidadoso, amor, alegria, 

satisfação, prazer, parceiro que apoia. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Ilusões, narcisismo, desejos não realizados, 

pessimismo, sentimentos não correspondidos, 

amor platônico, covardia, humor instável, 

perversões, bloqueios. 



COMBINAÇÕES 

 

JUSTIÇA  

 

Sexo como uma 

obrigação conjugal. 



COMBINAÇÕES 

 

7 DE PAUS  

 

Manipulação do 

parceiro para conseguir 

o que quer. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Orfeu 

 

ÁGUA – CARDEAL: CÂNCER 

 

EXPRESSÃO INTERNA: ÁGUA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: FOGO 



SEXO 

 

Sexo tradicional sem muita criatividade, 

mas conectado, com sentimentos, com 

envolvimento, geralmente em uma 

posições mais tradicionais, como o famoso 

“papai-mamãe”, sem grandes 

malabarismos. 

 

As cartas próximas vão indicar alguma 

outra situação, mas aqui não há sexo 

selvagem. 



O Rei de Copas é um parceiro constante nos 

sentimentos, mas ele não tem muitas 

expectativas com relação ao sexo, só pretende 

ser bondoso, gentil e com emoções.  

Ele se contenta com o parceiro, não exige 

demais e está sempre satisfeito.  

No entanto, ele pode ser orgulhoso de sua 

conduta e por isso se ofende facilmente, com 

qualquer tipo de crítica.  



AMOR & COMPROMISSO 

 

Um parceiro amoroso e protetor, mas às vezes 

ciumento, família é o mais importante para ele, 

pai amoroso, ele não costuma mostrar afeto, 

homem sábio, futuro marido. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Escândalo, críticas, desentendimentos, relação 

difícil ou conflituosa, manipulação, falsidade, 

sentimentos falsos, problemas emocionais ou 

mentais, homem forte, mas violento, injustiça, 

abuso. 



COMBINAÇÕES 

 

6 DE PAUS  

 

Ele espera elogios, 

recompensas, falar de 

suas habilidades é a 

chave para o prazer. 



COMBINAÇÕES 

 

DIABO, TORRE OU 7 DE 

PAUS 

 

Se houver cartas negativas, 

ele pode ser manipulador 

que chantageia 

emocionalmente o parceiro 

para satisfazer suas 

necessidades. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Triptolemo  

 

ELEMENTO TERRA EM ESTADO INICIAL 

 

EXPRESSÃO INTERNA: TERRA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: TERRA 



SEXO 

 

O Pajem de Ouros descreve um parceiro que é 

curioso a respeito de novas práticas e posições e 

tem vontade de experimentá-las.  

 

Ele ama se conhecer, lê sobre sexo, assiste 

filmes eróticos, etc.  

 

Ele tem muito conhecimento teórico e busca 

oportunidades para testar na prática. Ele gosta 

de ser enaltecido e apreciado, odeia críticas. 



O sexo demonstrado nesta carta é de longa 

duração, onde os amantes estão testando novas 

formas e posições. Juntos, eles amadurecem 

suas habilidades e estão afoitos para desenvolver 

novas técnicas.  

 

Não há muito sentimento aqui, é uma 

experiência puramente física, sem emoções. 

Sexo em lugares públicos, como escola, lugar de 

treino, eventos, delegações, sexo com colegas 

no local de trabalho. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Parceiro que calcula se o relacionamento vale a 

pena, bom pai, parceiro muito leal, mas os 

sentimentos não são mais importantes do que o 

dinheiro na relação, razoável, generoso, boas 

notícias, circunstâncias favoráveis, amante mais 

jovem, novas ideias, aprendizado. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Atividades caóticas, avareza, indiferença, sem 

atividade romântica, falta de sentimentos e 

paixão, materialismo, especulação, parceiro que 

se aproveita materialmente e em seguida 

abandona. 



COMBINAÇÕES 

 

MAGO  

 

Testando 

brinquedinhos para 

adultos. 



COMBINAÇÕES 

 

RODA DA FORTUNA 

 

Trocas de posição 

frequentes. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Aristeu 

 

TERRA – MUTÁVEL: VIRGEM 

 

EXPRESSÃO INTERNA: TERRA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: AR 



SEXO 

 

Cavaleiro de Ouros como parceiro sexual é 

muito paciente, mas também muito lento, 

sem pressa, ele gosta de longas 

preliminares. Sexo para ele pode ser 

combinado com sentimento, com amor 

porque ele conta com um relacionamento 

duradouro, ele está em busca de 

estabilidade, ele quer formar uma 

família. Pelo menos, ele é bem dotado. 



O sexo representado nesta carta é 

prático, sem pressa, sem muito esforço de 

ambos os lados.  

 

Muito cauteloso, sempre com proteção, 

por medo de uma gravidez não planejada. 

Infelizmente, também pode ser tedioso, 

monótono, sem muitas loucuras e sem 

vontade de experimentas coisas novas, 

geralmente posições conservadoras, como 

“papai-mamãe”. 



AMOR 

 

Um parceiro leal, mas emocionalmente 

distante, sentimentos estáveis e 

duradouros, confiante, fiel, tradicional, 

um relacionamento para toda a vida, 

estável, mas sem paixão, pragmático. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Conservadorismo, coloca pressão sobre o 

parceiro, materialismo, 

desentendimentos, negligenciar um 

parceiro, criticar um parceiro, frieza 

emocional, falta de compromisso, 

preguiça, estagnação, descuido, 

irresponsabilidade. 



COMBINAÇÕES 

 

10 DE OUROS 

 

Sexo para procriação. 



COMBINAÇÕES 

 

PAPA 

 

Sexo convencional, no 

escuro, em silêncio . 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Onfale. 

 

TERRA – FIXO: TOURO 

 

EXPRESSÃO INTERNA: TERRA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: ÁGUA 



SEXO 

 

O parceiro descrito nesta carta tem habilidades 

extraordinárias de sedução. Ele ama estar rodeado 

de beleza e ser belo, ele cuida de si mesmo. Ele 

pode diversificar a sua vida sexual interpretando 

papéis, vestindo fantasias ou com uma lingerie 

sexy, ele ama fazer papel de policial, enfermeira, 

médico, etc. Ele gosta de conforto, então, sem 

chance de uma “rapidinha” no banheiro ou carro, 

será de preferência na cama, com um belo espelho 

de teto. Ele pode ser lento e fleumático na cama. 



O sexo representado nesta carta é gentil, em um 

lugar confortável, geralmente em um quarto com 

muitos espelho s para ser possível admirar a si 

mesmo e ao parceiro durante o ato sexual. Longas 

preliminares, com uma massagem gostosa, cercada 

de velas aromáticas. Ocasionalmente, estes 

parceiros gostam de fantasias com brincadeiras, 

personagens, estórias, roupas e fantasias. 



AMOR & COMPROMISSO 

 

Relacionamento com uma pessoa rica, um parceiro 

cuidadoso, confiança, honestidade, lealdade, 

fidelidade, liberdade, relacionamento estável, 

sentimentos profundos e duradouros, conforto. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Falta de confiança, avareza, ganância, ciúme 

exagerado, traição, falta de sinceridade, 

preocupação com o futuro da relação, suspeitas. 



COMBINAÇÕES 

 

IMPERATRIZ  

 

Sexo prazeroso, com 

muito carinho para 

ambos, mas que deve 

receber muitos elogios, 

para não ferir a 

vaidade do parceiro. 



COMBINAÇÕES 

 

DIABO  

 

Sadomasoquismo, 

sabores picantes, ou 

sexo pago. 



SIMBOLISMO ASTROLÓGICO 

 

Referência mitológica: Midas. 

 

TERRA – CARDEAL: CAPRICÓRNIO 

 

EXPRESSÃO INTERNA: TERRA 

 

EXPRESSÃO EXTERNA: FOGO 



SEXO 

 

O parceiro descrito nesta carta é um amante 

com muita experiência, com bom desempenho, 

ele sabe como proporcionar prazer ao seu 

parceiro, mas às vezes pode ser egoísta e se 

preocupar somente com o que precisa. Em 

compensação, ele não gosta de experiências, 

ele se concentra no que ele sabe e gosta.  



Ele exige bastante de seu parceiro e prefere 

parceiros experientes e amantes mais maduros. 

 

O sexo descrito é como quando a mulher 

permite que o parceiro a domine, em posições 

onde a mulher é focada em dar prazer ao 

homem. 

 

Sem muita paixão ou experimentos, aqui não há 

muita aventura ou emoções.  



AMOR & COMPROMISSO 

 

Parceiro sólido e confiante, parceiro rico, 

relacionamento estável, generosidade material, 

parceiro mais velho, responsabilidade, calma, 

futuro marido, uma chance de relacionamento a 

longo prazo, ambição. 



INVERTIDA OU EM CASA NEGATIVA 

 

Relacionamento por dinheiro, ser 

financeiramente dependente do parceiro, 

materialista, viciado em trabalho, suborno, 

egoísmo, solidão, relacionamento incerto, 

parceiro ganancioso, maligno, amante perigoso, 

depravação. 



COMBINAÇÕES 

 

9 DE COPAS 

 

Sexo oral. 



COMBINAÇÕES 

 

9 DE OUROS  

OU  

6 DE OUROS 

 

Patrocinador, 

parceiro rico, 

provedor. 
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