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Introdução

Tremendo é o esplendor de uma pessoa que descobriu tudo o que 
existe dentro dela, porque, com esse saber, tudo o que é falso desa-
parece e tudo o que é real é cultivado.

Sem esse saber, nenhuma transformação radical é possível.

Nenhuma religião pode oferecer isso a você, nenhum messias pode 
oferecer isso a você.

Essa é uma dádiva que você oferece a si mesmo. – Osho

As cartas de OSHO Tarô da Transformação são instrumentos de auto-
descoberta. Cada carta aponta o caminho para um acesso à renova-
ção e à mudança que está ao alcance de todos nós, se ao menos nos 
dispusermos a nos tornar mais conscientes do nosso próprio poten-
cial oculto. Cada parábola contém um insight inestimável que nos 
incita a buscar a verdade dentro de nós mesmos e a cultivá-la com a 
dádiva que é a nossa própria consciência.

A origem dessas cartas e dos textos que as acompanham encontra-
-se no fio eterno que une todas as grandes tradições de sabedoria do 
mundo. Histórias do caminho de êxtase do Sufismo mesclam-se com 
parábolas cotidianas do Zen; a paixão e o amor de Jesus são comple-
mentados pela pureza e pela sabedoria de Buda. E como as verdades 
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dessas grandes tradições estão contidas em histórias e parábolas 
simples, elas penetram profundamente em nosso coração. Podemos 
nos lembrar delas com facilidade e vê-las refletidas nos aconteci-
mentos do dia a dia. Quando conhecemos e conseguimos entender 
os personagens de cada história, podemos ver suas tristezas e ale-
grias como reflexos das nossas. Lentamente, começamos a desvendar 
todos os “deverias” e “não deverias” interiores que nos comanda-
ram até agora. E, depois que nos livramos desse fardo, descobrimos 
o espaço interior aberto que é o solo onde a verdadeira transforma-
ção cria raízes e cresce.

OSHO Tarô da Transformação pode ser usado de várias maneiras. 
Você pode escolher uma carta e ler a história que a acompanha, usan-
do-a como tema de contemplação durante o dia. Ou pode dispor vá-
rias cartas em qualquer uma das tiragens simples sugeridas neste 
livro e, assim, obter insights sobre um dilema que está enfrentando 
em sua vida.
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Como Usar as Cartas

A mudança deve vir do núcleo mais interno, não deve vir da perife-
ria. E toda turbulência está na periferia; lá no fundo não existe ne-
nhuma turbulência. Você é assim como o mar. Observe o mar. Todo 
tumulto, as ondas se entrechocando, tudo isso está apenas na super-
fície. Mas, quando você mergulha, quanto mais fundo vai, mais cal-
mo o mar fica. Na parte mais profunda do oceano, não há turbulência, 
nem uma única onda.

Primeiro vá mais fundo no seu mar interior, até atingir uma calma 
cristalização. Depois disso você consegue chegar ao ponto em que 
nenhum distúrbio o agita. Fique aí. Dali vem toda mudança, toda 
transformação. Quando você estiver ali, vai se tornar um mestre de 
si mesmo. – Osho

OSHO Tarô da Transformação pode ser uma forma de meditação. Se 
você está tirando as cartas para si mesmo ou quer realizar uma leitura 
para outra pessoa, reservar algum tempo para se preparar é essencial. 
Encontre um espaço tranquilo onde não será incomodado. Assuma 
uma postura relaxada e aberta enquanto estiver embaralhando as 
cartas, esvazie a mente de todas as ideias preconcebidas que possa ter 
sobre a resposta à sua pergunta ou ao seu dilema. Deixe de lado 
quaisquer preocupações que possam distrair sua atenção da leitura. 
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Quando estiver tranquilo e relaxado, espalhe as cartas em leque e 
escolha uma ou várias delas. 

Ao analisar as cartas que escolheu, lembre-se de que as palavras 
são apenas indicadores da mensagem maior e do insight contidos na 
história ou na parábola correspondente. Até mesmo palavras aparen-
temente “negativas” apontam o caminho para um potencial oculto 
rumo à transformação e a uma compreensão maior. Isso fica mais 
claro quando são lidas as histórias ilustradas nas cartas.

Por fim, lembre-se da mensagem de Osho: encare com alegria e 
coração leve todos os aspectos da sua busca, tanto interior quanto 
exterior. Ele diz: “Viva a vida com alegria, viva a vida com facilida-
de, viva a vida com descontração, não crie problemas desnecessá-
rios. Noventa e nove por cento dos seus problemas são criados por 
você mesmo, porque leva a vida a sério demais. A seriedade é a 
origem dos problemas. Seja mais espirituoso... seja mais animado, 
viva sempre alegre. Viva cada momento como se fosse o último. 
Viva a vida intensamente! Mesmo que seja apenas por um instante, 
que ele baste. Um instante de intensa totalidade é suficiente para 
nos dar o gosto da eternidade”. 

Aqui estão algumas tiragens simples que podem ser usadas em 
suas leituras.

1. Meditação do Dia 

Escolha apenas uma carta, sem nenhuma pergunta em mente. Leia 
a história e absorva-a tão profundamente quanto conseguir, de modo 
que possa mantê-la ao longo do dia. Você pode levar a carta com você 
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como um lembrete. Repare nos acontecimentos que ocorrerem ao lon-
go do dia e que possam estar relacionados à mensagem ou à com -
preensão oferecida pela carta.

2. Relacionando-se

Esta tiragem pode ser usada para proporcionar uma compreen-
são maior do seu relacionamento com outra pessoa, seja ela um 
amigo, um namorado ou um colega de trabalho. Depois de embara-
lhar as cartas e espalhá-las em forma de leque, escolha um total de 
quatro cartas.

1. A primeira carta representa você e a sua contribuição para o 
relacionamento ou as lições que ele tem a lhe ensinar.

2. A segunda representa a outra pessoa e a contribuição dela 
para o relacionamento.
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3. A terceira carta representa a própria dinâmica do relaciona-
mento, a qualidade da interação entre vocês dois. 

4. A quarta e última carta representa o insight esclarecedor que 
vai elucidar o relacionamento e que contém a chave do seu 
potencial mais elevado. 

3. Interior e Exterior – A Cruz Simples

Osho fala sobre a cruz como um símbolo das dimensões interior 
e exterior do ser – a linha horizontal do tempo e dos eventos do 
mundo exterior e a linha vertical do crescimento, desde os hábitos 
inconscientes e as suposições até a consciência propriamente dita. 
Essa tiragem fornece uma leitura “momentânea” de ambas as dimen-
sões e de como elas estão influenciando sua vida agora.

Escolha cinco cartas, como se segue:

1. A primeira carta deve ser colocada no início da linha horizontal 
e representa acontecimentos recentes e as circunstâncias da sua 
vida. Pode também representar as influências externas que es-
tão afetando você ou a sua pergunta, das quais você pode não 
estar totalmente ciente.

2. A segunda carta deve ser colocada no final da linha horizontal 
e representa ou o rumo que os eventos externos estão toman-
do ou as influências externas de que você está ciente.

3. A terceira carta deve ser colocada ao pé da cruz e representa 
as influências ou qualidades interiores das quais você pode 
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não estar ciente – em outras palavras, a semente de transfor-
mação que agora está se preparando para criar raízes dentro 
de você.

4. A quarta carta deve ser colocada no alto da cruz e representa a 
direção do crescimento da sua percepção interior ou os novos 
níveis de compreensão que só agora estão começando a se tor-
nar acessíveis a você. 

5. A última carta deve ser colocada no centro e representa a 
chave da integração das dimensões horizontal e vertical da 
sua vida. Também pode simbolizar o que é mais importante 
você compreender no momento.
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4. Consciência sem Escolha

Esta tiragem é útil quando você tem duas alternativas e quer exa-
minar todos os aspectos de ambas, para conhecer o potencial oculto 
encerrado em cada uma delas, antes de fazer sua escolha.

OBSERVAÇÃO: A primeira carta que você escolher deve ficar vol-
tada para baixo até que todas as cartas tenham sido escolhidas e 
analisadas.

1. Escolha uma carta e coloque-a à esquerda, voltada para baixo.

2. Escolha três cartas para representar a “alternativa A” e colo-
que-as voltadas para cima, como mostra o diagrama.

3. Agora escolha três cartas para representar a “alternativa B” e 
coloque-as voltadas para cima.

A primeira carta de cada fileira representa os desafios e oportuni-
dades existentes, caso você faça essa escolha. Ela responde à pergunta: 
“Que novo entendimento ou nova criatividade se tornará acessível se 
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eu fizer essa escolha?”. A segunda carta representa as influências 
emocionais que essa decisão trará – o que acontecerá na esfera dos 
sentimentos –, e a terceira carta, da manifestação, indica as mudan-
ças mais amplas na sua vida ou a compreensão que essa escolha pro-
vavelmente lhe trará.

4. Depois que você tiver analisado as implicações das duas al-
ternativas, vire a primeira carta para ter uma ideia de qual 
seria a “escolha sem escolhas”.
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