Os Tarôt presentes no nosso espaço

Tarôt Marselha
Ele se caracteriza pelo desenho simples das figuras dos Arcanos Maiores e dos Arcanos
Menores. Aos Arcanos Maiores atribuem-se significados mais ou menos flexíveis, abrangentes,
genéricos, mantendo-se restritos e particularizados os significados dos Arcanos Menores.
O baralho clássico é composto de 78 cartas, divididas em dois grupos: os 22 Arcanos Maiores
(ou Grandes Arcanos) e os 56 Arcanos Menores (ou Pequenos Arcanos). Os Arcanos Maiores
são representações figurativas e incluem 21 cartas numeradas de I a XXI e mais a figura do
Bobo, correspondente ao curinga dos baralhos comuns. O bobo não tem número ou é
representado pelo número zero.

Tarôt Waite
Dr. Arthur Edward Waite foi o criador deste excelente baralho em colaboração com uma
artista americana chamada Pamela Colman Smith.

Na construção deste baralho, Edward Waite deu primazia ao simbolismo, considerandoo de máxima importância.
Assim, pode-se dizer que as cartas de Rider-Waite foram criadas para
comunicar princípios esotéricos através de símbolos.
Waite fez algumas alterações ao baralho quebrando as tradições da altura, renomeou a
carta Força para Justiça e vice-versa.
Tarôt Osho Zen
Trata-se de um jogo que privilegia o momento presente e incita a meditação e o uso da
intuição como instrumentos para se atingir o equilíbrio e a integridade pessoal. É um
tarô contemporâneo que foi criado a partir dos ensinamentos deixados pelo líder
espiritual indiano Osho Rajneesh
O Baralho Zen, baseado no legado de Osho, segue a estrutura do tarô tradicional,
porém adiciona uma carta às 22 denominadas arcanos maiores: a carta O Mestre (sem
número), que simboliza a transcendência do individuo após ter trilhado todo o caminho
da viagem iniciática, marcando a dissolução final do “eu” no oceano da consciência
cósmica.

Tarôt dos Anjos
Os Anjos são criaturas celestiais dotados de inteligência, de perfeição, de sensibilidade e
de vontade, seres puramente Espirituais e imortais, sem egoísmo, estão em uma

frequência mais elevada que a nossa, embora nós não podemos vê-los, mas os sentimos
fortemente e eles também a nós.
O Baralho dos Anjos é um dos instrumentos para você se ligar mais de pertinho com a
magia celestial. Ele é composto por 72 cartas e cada uma delas corresponde a um Anjo.

