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Unelte magice de explorare a genului 
 

Raționalul și logica sunt extrem de folositoare- însă ele nu ne pot oferi acces la 

întreaga informație. De aceea, practicile magice ce se bazează pe corp, arhetipuri și 

intuiție, pot aduce informații noi, folositoare despre noi și drumul pe care suntem în 

explorarea noastră de gen. E important de spus că nu toată lumea se va simți 

comfortabilx cu acest tip de practici, așa că ia ce îți este folositor, și lasă restul. 

    

1. Ritual de gen 

 O cale de a marca momente importante, tranziții, sau de a te conecta cu intuiția 

ta sunt ritualurile. Ritualurile dunt prezente în fiecare zi, însă cele mai cunoscute sunt 

probabil cele cu tentă religioasă. În cele ce urmează 

 

Ritual de gen de lună nouă 

 

Tradițional, luna nouă este utilă pentru setarea intențiilor. Ce este prezent 

pentru tine în călătoria ta de gen în acest moment? Ce dorințe ai? Poate că vrei să fii 

mai confortabilx cu expresia ta de gen, poate vrei să spui cuiva despre genul tău, să 

ai curaj să porți o rochie pe stradă sau să îți găsești numele potrivit ție. Orice ar fi, a 

pune energie cu intenție în acea dorință te poate aduce mai aproape de a o împlini. 

1. Curăță camera în care ești, în așa fel încât să elimini lucrurile ce te-ar putea 

distrage, și a avea un spațiu primitor. 

2. Dă-ți voie să respiri profund de câteva ori pentru a te conecta cu tine și a lăsa 

ziua ce a trecut la o parte. 

3. Ia o foaie goală și ceva cu care să scrii, și după câteva respirații ia câteva 

minute pentru a scrie pe foaie toate dorințele tale. Secretul este să le scrii ca și 

cum acestea ar fi o realitate. De exemplu, în loc să zici ”Vreau să am curaj să 

mă încep să folosesc numele nou la locul de muncă”, vei scrie ”Mă simt 

confortabilx să folosesc numele meu la locul de muncă” și/sau ”Colegx mei 

folosesc numele meu corect în interacțiunile cu mine” și/sau ”Mă simt 

binevenitx, că aparțin la locul de muncă ca persoană trans/non binară” etc. În 
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acest fel, declari o realitate în care vrei să trăiești, și te ajută și pe tine să fii gata 

pentru ea. 

4. După ce ai terminat lista, citește cu voce tare, încet, tot ce ai scris. Dă-ți voie 

să simți ca și cum aceste lucruri sunt deja reale. 

5. Pentru a încheia poți face ce simți tu mai potrivit pentru tine: poți împacheta 

foaia și să o ”plantezi” în pâmânt ca o sămânță, o poți pune afară pe pervaz 

sau în curte sun un pahar de apa, sau o poți păstra într-un carnet special pentru 

intențiile de lună nouă. 

 

Ritual pentru colaborarea cu viitorul 

 

 O altă cale de a te apropia de o relție mai împlinită cu genul tău este să 

construiești un altar de gen. Practica originală presupune să poți avea un colț în casă 

unde să pui diferite obiecte. Dacă lcuiești cu alte persoane și nu te simți confortabilx 

ca aceștia să vadă altarul tău, poți adapta practica și să îți construiești altarul într-o 

agendă personală, porin a scrie și lipi imagini acolo. 

1. Curăță camera în care vrei să faci altarul, și identifică un spațiu potrivit pentru 

acesta. 

2. Mergi la o plimbare în natură pentru cel puțin 30 de minute, și dă-ți voie să te 

focusezi pe nevoile și dorințele tale din acest moment. Cum vrei să relaționezi 

mai bine cu genul tău? Care e pasul următor? Să zicem, de exemplu, că vrei 

să cultivi curaj în interiorul tău pentru a fi tu însăți zi de zi, și a-ți asuma genul 

în toate domeniile vieții tale. Focusează-te pe scopul tău, gândește-te la dorința 

ta, fără a identifica deja soluții concrete, ci mai degraba pentru a simți și a te 

conecta cu posibile idei și răspunsuri pe care le poți primi din natură. Ce 

înseamnă pentru mine să fiu curajosx? Ce calități are acest curaj? Uită-te în 

jur, ce vezi? Cum ar răspune copacii, râul, lacul la întrebările astea? Dacă vezi 

lucruri ce te inspiră poți să le atingi sau să le iei- de exemplu o frunză, o creangă 

de brad, o castană, sau o piatră. 

3. După această plimbare, adu obiectele adunate și pune-le în spațiul ales. Ce 

altceva ar mai putea să te ajute în acest drum? Poate fotografia unei persoane 

care te inspira și care întrupează acele calități. Poate o plantă, sau un pahar cu 

apă ce simbolizează pentru tine transparența sau fluiditatea. Poate un colier, 

un cristal, un parfum. Poate niște bancnote ce sunt conectate cu abundența 

financiară ce ți-ar permite să te simți mai în siguranță. Poate un citat pe care îl 

poți scrie pe o foaie. Dă-ți voie să stai puțin în acest tărâm metaforic, și identifică 

elementele care te pot sprijini pentru a ajunge la țelul tău. Nu există răspunsuri 

bune sau rele. Intuiția ta are răspunsurile, atâta timp cât ești deschisx să le 

primești. 
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4. După ce ai printat, așezat, și ornat altarul, dacă îți e accesibilă, adu o lumânare 

și aprinde-o pentru a da energie acestei intenții. Dă-ți voie să stai câteva clipe 

pentru a te conecta cu intenția ta, cu altarul, și pentru a simți realitatea cea nouă 

în care vrei să pășești. Dacă intuitiv simți să te miști, să faci sau să spui ceva, 

fă-o. Dacă nu, poți sta în tăcere câteva clipe. 

5. Pentru a încheia, mulțumește naturii pentru răspunsuri și resurse. Apoi 

mulțumește-ți ție pentru că ai inițiat acest proces, și ești deschisx intuiției tale și 

necunoscutului. 

6. Când termini poți să mai ții lumânarea aprinsă, și, de asemenea, să o aprinzi 

de fiecare dată când poți și vrei. Însă ai grijă să nu o uiți aprinsă când dormi 

sau pleci de acasă. 

 

 

 

2. Tarotul 

 Tarotul este o practică arhetipală folosită în multiple culturi. Pe tărâmurile țării 

noastre, multă din această înțelepciune a fost cultivată și dată mai departe de femei 

Rome. În zilele noastre tarotul a fost reinterpretat în multiple feluri, incluzând 

perspective queer și feministe, sau care să provoace binaritatea de gen, rasismul, și 

abilitismul. Există nenumărate pachete de tarot dezvoltate, și dacă vrei să explorezi 

tarotul, îți recomand să cercetezi și să vezi cu care te conectezi mai bine. 

 

La ce poți folosi tarotul: 

• Pentru a-ți răspunde la o întrebare (nu neapărat da sau nu, ci pentru a primi 

nuanțe și răspunsuri din intuiția ta) 

• Pentru a lua o decizie 

• Pentru a explora un subiect (ai câteva exemple dedesubt pentru a-ți explora 

călătoria de gen) 

• Pentru a te conecta cu tine și intuiția ta (de exemplu poți trage o carte te tarot 

în fiecare zi) 

 

Cum folosim tarotul 

 E important să dezvoltăm o relație cu tarotul nostru. Dă-ți timp să te uiți la cărți, 

să citești despre ele, sa interpetezi, să vezi ce trezesc în tine. Tarotul nu e prescriptiv, 

el doar ne aduce perspective noi cu care putem lucra. Fie că alegi o carte de tarot pe 

zi, sau folosești o etalare de mai multe cărți ca cele de mai jos, ia-ți un moment să 

respiri și să te conectezi cu tine, apoi începe să amesteci cârțile având în minte 

întrebarea, intenția sau nevoia cu care vrei să lucrezi. Când ești gata, fie pui pachetul 

jos și alegi cartea de deasupra, fie împarți pachetul de cărți în 3 și apoi intuitiv vezi 
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care din ele te atrage, fie împrăștii cărțile pe jos sau pe masă cu fața în jos și alegi 

cartea care te atrage. Nu există o cale ”perfectă” de a folosi tarotul, în timp îți vei da 

seama singurx cum să faci asta într-un mod potrivit pentru tine. 

Simbolurile din tarot pot fi uneori înspăimântătoare pentru unx, de exemplu ”moartea” 

sau ”diavolul”. Însă nicio carte nu e bună sau rea, ele doar arată niște simboluri cu 

care putem lucra. Moartea poate însemna ceva ce trebuie să închei pentru a merge 

mai departe, de exemplu.  

După ce alegi cartea/cărțile, poși folosi ghidul care a venit la pachet sau site-uri online 

pentru a da sens cărții. Ia ce e util, lasă restul. 

 

Câteva pachete de tarot incluzive: 

• Next world tarot 

• Numinous Tarot (creat de o persoană non-binară) 

• Queer tarot 

• Modern Witch Tarot 

 

Mai jos poți găsi 3 etalări de tarot cu tema de gen. Poți să le adaptezi în funcție de 

nevoile tale. 

 

După ce folosești una dintre etalări ia niște timp pentru a reflecta: 

 

Ce a fost relevant pentru tine din această etalare? Ce informații noi ai primit? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cate sunt pașii următori pentru tine? 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://littleredtarot.com/product/next-world-tarot/
https://numinousspiritpress.com/numinoustarot
https://www.bookdepository.com/Queer-Tarot-Ashley-Molesso/9780762474882?redirected=true&selectCurrency=EUR&w=AF4UAU9S69NXK8A8VTZN
https://www.bookdepository.com/Modern-Witch-Tarot-Lisa-Sterle/9781912634033?ref=pd_detail_1_sims_b_p2p_1
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