OSHO
TARÔ DA
TRANSFORMAÇÃO

Tarô da transformação.indd 1

06/09/19 14:06

Tarô da transformação.indd 2

06/09/19 14:06

OSHO
TARÔ DA
TRANSFORMAÇÃO

Tradução
Denise de Carvalho Rocha

Tarô da transformação.indd 3

06/09/19 14:06

Título original: Osho Transformation Tarot.
Copyright © 1984, 1999 OSHO International Foundation, Suíça, www.osho.com/copyrights.
Copyright da edição brasileira © 2019 Editora Pensamento-Cultrix Ltda.
1a edição 2019.
O material que compõe este livro foi selecionado a partir de várias palestras dadas por Osho a uma
plateia ao vivo. Todas as palestras de Osho foram publicadas na íntegra em forma de livro e estão
disponíveis em gravações originais. As gravações e os arquivos de textos completos podem ser
encontrados na OSHO Library, em www.osho.com.
OSHO é uma marca registrada da OSHO International Foundation (www.osho.com/trademarks), usada
com as devidas permissão e licença.
Ilustrações das cartas de Pujan © OSHO International Foundation.
Texto de Osho e da OSHO International Foundation.
Capa: OSHO Art. Copyright © OSHO International Foundation.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou usada de qualquer
forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópias, gravações ou sistema de
armazenamento em banco de dados, sem permissão por escrito exceto nos casos de trechos curtos
citados em resenhas críticas ou artigos de revistas.
A Editora Cultrix não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais
ou eletrônicos citados neste livro.
Editor: Adilson Silva Ramachandra
Gerente editorial: Roseli de S. Ferraz
Produção editorial: Indiara Faria Kayo
Editoração eletrônica: Join Bureau
Revisores: Luciana Soares da Silva
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Osho, 1931-1990
Osho tarô da transformação / Osho; tradução Denise de Carvalho Rocha. – São Paulo: Cultrix, 2019.
Título original: Osho transformation tarot
ISBN 978-85-316-1533-7
1. Tarô 2. Vida espiritual I. Título.
19-29109

CDD-133.3242
Índices para catálogo sistemático:
Tarô : Artes divinatórias
133.32424
Cibele Maria Dias – Bibliotecária – CRB-8/9427

Direitos de tradução para o Brasil adquiridos com exclusividade pela
EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA que se reserva a
propriedade literária desta tradução.
Rua Dr. Mário Vicente, 368 – 04270-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 2066-9000
http://www.editoracultrix.com.br
E-mail: atendimento@editoracultrix.com.br
Foi feito o depósito legal.

Tarô da transformação.indd 4

06/09/19 14:06

Sumário

INTRODUÇÃO ..........................................................................

11

COMO USAR AS CARTAS .........................................................

13

AS CARTAS ................................................................................

21

1.

Não Mente.........................................................................
O Supremo e o Inexpressável

23

2.

Comunhão ........................................................................
Harmonia Interior e Exterior

25

3.

Iluminação ........................................................................ 28
Por que Buda Aguarda nos Portões do Céu

4.

Sinceridade........................................................................
A Busca de Bodhidharma por um Discípulo

31

5.

O Acidente Supremo .........................................................
Chiyono e seu Balde de Água

34

6-7. A Ganância/Além da Ganância .........................................
Uma Parábola sobre a Ambição e a Pressa

37

8.

Discipulado ...................................................................... 40
Os Vários Mestres de Junnaid

9.

O Maior dos Milagres ....................................................... 45
Sobre as Tentações dos Poderes Espirituais
5

Tarô da transformação.indd 5

06/09/19 14:06

10. Valores ...............................................................................
Sobre as Virtudes da Inutilidade

47

11. Reconhecimento ............................................................... 49
O Mestre, o Jardineiro e o Hóspede
12. Questionamento ...............................................................
O Professor e sua Sede de Respostas

52

13. Renúncia ao Conhecimento .............................................. 54
A Visão Assustadora de Naropa
14. Autenticidade ....................................................................
Milarepa e o Falso Mestre

57

15. Estado de Alerta ................................................................ 60
A Morte Repentina do Discípulo de Ekido
16. Imitação ............................................................................ 62
O Dedo de Gutei Apontando para o Uno
17. Uma Xícara de Chá ........................................................... 65
As Pálpebras de Bodhidharma e as Origens do Chá
18. Meditação.......................................................................... 67
De que Lado dos seus Sapatos Você deixou seu Guarda-Chuva?
19. Centrado ........................................................................... 70
O Monge e a Prostituta
20. Ego ....................................................................................
A Mulher e a Travessia do Rio

73

21. Consciência .......................................................................
Maria Madalena e o Perfume Precioso

75

22. O Coração Tolo ................................................................. 78
A Sabedoria Insana de São Francisco de Assis
6

Tarô da transformação.indd 6

06/09/19 15:37

23. Oração ...............................................................................
O Amor e a Lei de Moisés

81

24. O Mau Uso do Poder .........................................................
Como Vivekananda Perdeu Seus Poderes

83

25. Luz no Caminho ............................................................... 85
O Filósofo, o Místico e o Relâmpago
26. Singularidade .................................................................... 87
Além da Superioridade e da Inferioridade
27. Bênçãos Disfarçadas.......................................................... 90
As Venturas e Desventuras de um Aldeão
28. Autoaceitação .................................................................... 93
Amores-perfeitos no Jardim do Rei
29. Gratidão ............................................................................ 96
Uma Noite sem Abrigo
30. Aquilo que Nunca Morre .................................................. 99
A Mãe Inconsolável e as Sementes de Mostarda
31. Desprendimento ............................................................... 102
Hakuin e o Recém-nascido
32. Além da Família de Sangue ............................................... 104
“Ninguém é Minha Mãe ou Meu Pai...”
33. Renovação ......................................................................... 107
A Herança de Buda
34. Raiva ................................................................................. 112
O Monge de Temperamento Indomável
35. O Domínio das Emoções .................................................. 115
O Segredo do Anel
7

Tarô da transformação.indd 7

06/09/19 14:06

36-37. Os Portões do Inferno / Os Portões do Céu ...............
O Orgulho do Samurai

120

38. Transmutação ................................................................... 124
A Meditação do Coração de Atisha
39. Energia .............................................................................. 127
O Homem com uma Coroa de Dedos
40. Totalidade ......................................................................... 132
“Basta uma Simples Agulha...”
41. Fracasso............................................................................. 135
O Segredo Revelado do Verdadeiro Sucesso
42. Preocupação ...................................................................... 137
A Velha Senhora no Ônibus
43. Pensamentos Desejosos .................................................... 139
A Parábola da Árvore dos Desejos
44. Desejo ............................................................................... 142
A Tigela de Esmolas Mágica
45. Vivendo Plenamente ......................................................... 145
Alexandre, o Grande, Encontra Diógenes
46. A Busca.............................................................................. 148
À Procura da Casa de Deus
47. Esperança .......................................................................... 151
Perdido na Selva
48. Desafio .............................................................................. 154
A Parábola do Fazendeiro e do Trigo
49. Amor ................................................................................. 157
O Desafio do Rei aos Três Filhos
8

Tarô da transformação.indd 8

06/09/19 14:06

50. Compaixão ........................................................................ 160
Jesus e os Vendilhões do Templo
51. Adeus ao Passado .............................................................. 163
Deixe que os Mortos Enterrem seus Mortos
52. Arrependimento................................................................ 165
Quando Shibli Atirou a Rosa
53. Brincadeira........................................................................ 168
O Desafio de Krishna a Arjuna
54. Foco ................................................................................... 171
Saraha e a Arqueira
55. Sexo ................................................................................... 174
O Círculo de Mahamudra
56. Devoção ............................................................................ 177
A Dança do Templo de Meera
57. Inteligência........................................................................ 180
Rabia e o Enigma da Agulha Perdida
58. O Fazer .............................................................................. 185
Confie em Alá, mas Amarre seu Camelo Primeiro
59. A Jornada .......................................................................... 188
“Mesmo que Mil Vezes Tenha Quebrado seus Votos....”
60. O Riso ............................................................................... 191
A Última Surpresa do Místico Chinês
SOBRE OSHO ............................................................................ 195
OSHO INTERNATIONAL MEDITATION RESORT .................... 197
PARA MAIS INFORMAÇÕES .................................................... 199

9

Tarô da transformação.indd 9

06/09/19 14:06

Tarô da transformação.indd 10

06/09/19 14:06

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 desaparece 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 autodescoberta. Cada carta aponta o caminho para um acesso à renovação e à mudança que está ao alcance de todos nós, se ao menos nos
dispusermos a nos tornar mais conscientes do nosso próprio potencial 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 complementados pela pureza e pela sabedoria de Buda. E como as verdades
11
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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 acontecimentos do dia a dia. Quando conhecemos e conseguimos entender
os personagens de cada história, podemos ver suas tristezas e alegrias como reflexos das nossas. Lentamente, começamos a desvendar
todos os “deverias” e “não deverias” interiores que nos comandaram até agora. E, depois que nos livramos desse fardo, descobrimos
o espaço interior aberto que é o solo onde a verdadeira transformação 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, usando-a como tema de contemplação durante o dia. Ou pode dispor várias cartas em qualquer uma das tiragens simples sugeridas neste
livro e, assim, obter insights sobre um dilema que está enfrentando
em sua vida.

12
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Como Usar as Cartas

A mudança deve vir do núcleo mais interno, não deve vir da periferia. E toda turbulência está na periferia; lá no fundo não existe nenhuma turbulência. Você é assim como o mar. Observe o mar. Todo
tumulto, as ondas se entrechocando, tudo isso está apenas na superfície. Mas, quando você mergulha, quanto mais fundo vai, mais calmo 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.

13
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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 aparentemente “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 facilidade, viva a vida com descontração, não crie problemas desnecessários. 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
14
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como um lembrete. Repare nos acontecimentos que ocorrerem ao longo do dia e que possam estar relacionados à mensagem ou à compreensão oferecida pela carta.
2. Relacionando-se

Esta tiragem pode ser usada para proporcionar uma compreensão maior do seu relacionamento com outra pessoa, seja ela um
amigo, um namorado ou um colega de trabalho. Depois de embaralhar 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.

15
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3. A terceira carta representa a própria dinâmica do relacionamento, 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 dimensões 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 estão 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 tomando 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

16
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não estar ciente – em outras palavras, a semente de transformação 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 tornar 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.

17
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4. Consciência sem Escolha

Esta tiragem é útil quando você tem duas alternativas e quer examinar 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 voltada 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 coloque-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 oportunidades existentes, caso você faça essa escolha. Ela responde à pergunta:
“Que novo entendimento ou nova criatividade se tornará acessível se
18
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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 mudanças mais amplas na sua vida ou a compreensão que essa escolha provavelmente lhe trará.
4. Depois que você tiver analisado as implicações das duas alternativas, vire a primeira carta para ter uma ideia de qual
seria a “escolha sem escolhas”.
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