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1. INTRODUÇÃO

Tudo está no Todo 
e o Todo está em cada ser.

1.ª Grande lei do ocultismo

T odos fazemos parte da Grande Unidade Cósmica. O nosso 
mundo globalizado assim o evidencia, já que as diferen-
tes culturas estão cada vez mais próximas e integradas, as 

fronteiras se diluem e a interdependência a vários níveis é uma 
realidade. Esta consciência de que estamos todos ligados por-
que fazemos parte da mesma Unidade, é, em simultâneo, algo 
de reconfortante e assustador. Reconfortante porque claramente 
não estamos sós, mas assustador porque nos corresponsabiliza  
a todos. 

Estas ligações constituem uma rede na qual nos encontramos 
envolvidos e cuja complexidade frequentemente nos confunde e 
atordoa. 

Contudo, tornarmo-nos conscientes da existência destas liga-
ções é o primeiro passo para a sua compreensão, pois o processo 
de tomada de consciência é a base de toda a evolução individual 
e grupal.

Estamos, portanto, ligados uns aos outros por poderosos fios 
invisíveis através das espirais do tempo e das transformações do 
espaço. Tudo o que façamos em qualquer momento da nossa vida 
tem implicações com o Uno a que pertencemos, já que cada um 
de nós é uma manifestação da Diversidade desse Uno. Ou seja, o 
Universo não é mais do que a junção do Uno e do Verso, melhor 
dizendo do Uno e do Diverso, que é na verdade o seu outro lado.
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Em cada vida, a Alma que somos toma forma na matéria, 
trazendo assim para este plano o sopro divino e recebendo um 
nome que constitui a identidade do ego, a persona1 que irá desen-
rolar o fio da vida durante o tempo que lhe estiver destinado e o 
seu livre-arbítrio decidir.

Assim, cada um de nós é o Todo, pois somos centelhas divinas 
e fazemos parte dele.

Este livro pretende em primeiro lugar abrir portais para o auto- 
conhecimento e para o entendimento das ligações entre seres, re- 
movendo os véus temporais e desse modo aceder a vidas passadas.

Através da poderosa linguagem simbólica do Tarot iremos 
desvendar processos kármicos, entender padrões de comporta-
mento e perceber quais os caminhos a seguir para repor o equilí-
brio nos caminhos da vida.

 No desenvolvimento da abordagem ao longo da obra, iremos  
ver primeiramente como trabalhar karmas individuais, ou seja, 
como conhecer as heranças trazidas de vidas passadas que influen- 
ciam a presente vida, seja no momento atual, na altura do nasci- 
mento ou em qualquer outra fase anterior do desenrolar da vida. 
Iremos ver também como identificar a geração de Karma na 
vivência atual, bem como o processo de o evitar ou apagar.

Veremos seguidamente como identificar Karmas coletivos, 
ou seja, karmas grupais como, por exemplo, de famílias, locais, 
empresas e outras instituições.

Depois, iremos ver como se pode alcançar informação sobre 
karmas relacionais, o que significa que poderemos penetrar em 
relações que existiram em vidas passadas entre diversas pessoas 
e desse modo compreender quais os reflexos que ainda têm sobre 
os relacionamentos atuais, permitindo uma tomada de consciên-
cia mais profunda sobre as situações vividas. Do mesmo modo e 
como é possível fazê-lo individualmente, iremos também analisar 

1 A palavra grega persona significa «máscara» e constitui o radical de «personalidade».
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a forma de perceber se uma relação atual está a ser geradora de 
Karma relacional e como lidar com essa mesma situação.

O baralho que vai ser utilizado em todos os exemplos é o cha- 
mado Tarot de Waite, do qual serão utilizados os 22 Arcanos Maiores, 
as 16 Figuras dos Arcanos Menores (Rainhas, Reis, Cavaleiros e 
Valetes) e os quatro ases, mas estes apenas numa situação muito 
particular.

Em suma, através do Tarot iremos não só identificar os Karmas 
trazidos de outras vidas e o ponto em que nos encontramos relati-
vamente ao seu reequilíbrio/resgate, mas também os que vamos 
ou fomos gerando ao longo da vida atual, abrindo assim portas ao 
autoconhecimento e permitindo uma expansão da consciência.
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2. REENCARNAÇÃO  
E PROCESSO REENCARNATÓRIO

O que está em cima 
é como o que está em baixo 

e o que está em baixo 
é como o que está em cima.

2.ª Grande lei do ocultismo

A s Leis Espirituais que regem o nosso percurso na Terra 
são o reflexo da harmonia cósmica, pois o Macrocosmos 
é o grande modelo de todos os Microcosmos, o que é 

habitualmente formulado como «o que está em cima é como o 
que está em baixo e o que está em baixo é como o que está em 
cima». 

Essa harmonia cósmica reflete-se na sua Perfeição, que por 
sua vez se manifesta no Equilíbrio para o qual sempre tende.

O facto de as pequenas coisas terem uma estrutura análoga à 
dos Grandes Cosmos ajuda-nos a apreender questões a respeito de 
planos que estão para além da nossa capacidade de entendimento 
e desse modo acedermos à compreensão de realidades mais evo-
luídas às quais não temos capacidade para aceder diretamente. 

Assim, ao olharmos para as leis físicas que regulam o equi-
líbrio no plano material poderemos perceber as leis cósmicas, já 
que a tendência para o equilíbrio constitui a base de ambas. Dessa 
forma podemos formular como norma reguladora de todos os 
planos a orientação para o Equilíbrio Energético, o que significa 
que tudo tende de forma mecânica e automática para a reposição 
da igualdade das proporções de energia.

Tarot Karmico vale.indd   15 31/08/2017   12:30



CLARA DE ALMEIDA

16

Esta procura do equilíbrio é absolutamente inexorável, pois 
acontece independentemente da nossa vontade, como a lei da 
gravidade ou outras leis da física ou da geometria. Dado esse 
automatismo, a procura do equilíbrio não depende da vontade 
individual e transcende todos e quaisquer apegos que possam 
existir. O Universo não tem favoritos, a Lei é verdadeiramente 
igual para todos e não é necessário vendá-la, como os Homens 
fizeram à figura da Justiça que ornamenta os Tribunais da Terra; 
esta Lei tem os olhos bem abertos.

Sendo esse equilíbrio realizado de forma mecânica e auto-
mática, não existe lugar para a noção de um castigo atribuído 
individualmente, mas sim para a existência de uma consequên-
cia gerada pelo surgimento de um desequilíbrio da harmonia 
energética.

Um dos aspetos desta lei baseia-se na doutrina da Reencar- 
nação, a qual aceita que a Alma encarna várias vezes e desen-
carna outras tantas. 

O percurso das Almas nas suas sucessivas reencarnações é 
um misterioso novelo que se vai desenrolando até limites infi-
nitamente mais complexos do que a nossa mente consegue 
alcançar. Todavia, à semelhança da mecânica celeste que gran-
des sábios como Copérnico ou Galileu desvendaram, também 
nos processos reencarnatórios existe um movimento de repo-
sição de equilíbrio que ocorre sem intervenção da vontade ou 
escolha das Almas. Esta reposição do equilíbrio pode transitar 
de vida para vida e pode prolongar-se por várias vidas, pois uma 
morte não representa senão uma interrupção de um percurso 
realizado por uma Alma no plano material. Um aspeto muito 
interessante desta norma reside no facto de o equilíbrio não 
necessitar obrigatoriamente de revestir o mesmo aspeto que 
o criou, pondo em causa, por exemplo, a leitura literal da lei 
que os Homens criaram e que diz «Quem com ferro mata, com 
ferro morre».
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Este processo de desequilíbrio e reequilíbrio é normalmente 
designado pelo conceito de Karma.

O Karma, palavra originária do sânscrito2, significa Ação, a qual  
sempre gera uma reação, o que significa que para todas as ações 
humanas existe reação por parte do Universo. Se o mal é prati-
cado, será recebido de volta um mal em intensidade equivalente 
ao que foi causado; se for praticado o bem, então será recebido de  
volta um bem em intensidade equivalente ao causado. Depen- 
dendo da doutrina e dos dogmas das diferentes religiões, o con-
ceito de Karma pode aparecer com designações diferentes, mas  
a sua essência foca sempre as ações e as suas consequências.

Assim, muitos dos nossos encontros são Kármicos, ou seja, 
são oportunidades para que o equilíbrio seja reposto. Mas, dado 
que existe Autonomia Espiritual, também chamada livre-arbítrio, 
a Alma tem capacidade de escolha, quer em planos menos den-
sos, quer no plano físico. Desse modo, a Alma pode escolher em 
cada momento da sua existência no plano material se quer ou 
não cumprir o proposto no seu Plano de Vida. Apesar da inexo-
rabilidade da norma do Equilíbrio Energético, existe espaço de 
manobra para que o livre-arbítrio, nossa prerrogativa no plano 
material, seja exercido.

Quanto maior o desenvolvimento espiritual tanto maior será 
essa margem de manobra, existindo sempre a possibilidade de 
que o livre-arbítrio seja transcendido, ou seja, que o sentido do 
dever3 substitua completamente a livre escolha. Nestas situações 
espiritualmente evoluídas, existe um completo alinhamento entre 
os desígnios da Alma e as ações no plano físico. O contrário disso 
reside nas situações em que o ego se sobrepõe e se dá um desli-
gamento dos propósitos da Alma, tomando assim o livre-arbítrio  

2  Uma das mais antigas línguas de raiz indo-europeia, usada ainda atualmente em ceri- 
mónias religiosas no Hinduísmo e no Budismo.

3  Em algumas religiões ou linhas filosóficas, como no Budismo, o dever espiritualmente 
elevado é designado por Dharma.
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o comando da vida sem vigilância superior e as pessoas tornam-
-se robots do ocasional e do fortuito.

O Karma pode ser resgatado de diversas maneiras, sendo para 
isso determinante o livre-arbítrio humano que deriva do estado 
de expansão de consciência individual e grupal.

Todos nós, na existência presente, estamos a receber a con-
trapartida do que semeámos em vidas anteriores e simultanea-
mente a semear o que colheremos em vidas subsequentes.

Esta norma do Equilíbrio Energético, regente do nosso mundo, 
é conhecida nas religiões como «justiça divina», mas não deve ser 
encarada nem como castigo nem como vingança, mas sim como 
compensação, uma espécie de remédio que nos é aplicado para 
nosso próprio bem, no sentido do alcançar da Perfeição.

Tudo isto justifica a aparente desigualdade de condições em 
que as pessoas nascem, umas em países desenvolvidos e ricos e 
outras em países pobres, umas em famílias equilibradas e outras 
em famílias desestruturadas. Todas estas desigualdades são ape-
nas aparentes, pois na verdade elas são justificadas pelas maiores 
ou menores cargas kármicas trazidas de vidas passadas. 

Compreender tudo isto é absolutamente indispensável para 
que possamos orientar a nossa existência de forma positiva, sem 
vitimizações nem revolta.
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3. A LINGUAGEM SIMBÓLICA DO TAROT

Nada está parado, 
tudo se move, 

tudo vibra, 
tudo circula.

3.ª Grande lei do ocultismo

HISTÓRIA DO TAROT

Vida é Energia. Chi, Prana, Ki, são algumas designações que se 
popularizaram na nossa cultura devido à introdução de linhas 
orientais de pensamento. 

E porque Vida é Energia, ela está em constante movimento 
e vibra em diferentes níveis, mais ou menos densos. No plano 
material a vibração é mais densa do que em planos subtis, mas 
em todos os planos a energia movimenta-se, provocando contí-
nuas mudanças e evoluções.

O Tarot permite identificar os processos de movimento da 
matéria, seja em forma de pensamentos, intenções, emoções, 
sentimentos ou atos materiais.

O Tarot é um baralho de 78 cartas divididas em dois grupos:
— os Arcanos Maiores (22); 
— os Arcanos Menores (56). 
A palavra Arcano vem do latim Arcanum e significa Mistério. 
Os Arcanos Menores encontram-se nos baralhos de cartas 

vulgares e são constituídos por quatro naipes de cartas numera-
das e de figuras; dos Arcanos Maiores, a única que se encontra 
nesses baralhos é o Louco, representado pelo Joker.
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Cada lâmina do Tarot representa uma energia específica.  
Ao usá-la entramos no mundo dos símbolos, os quais constituem 
fortíssimos códigos de comunicação. Um símbolo é a condensa-
ção de uma ideia e ao mergulharmos na sua energia, encontrare-
mos a fascinação da descoberta de mistérios ocultos. Os símbolos 
do Tarot constituem, assim, portas para o aprofundamento do 
Conhecimento e para novos níveis de consciência.

Lançar o Tarot não é adivinhar o futuro, como pensam mentes  
espiritualmente menos esclarecidas, lançar o Tarot é entrar no fluxo 
contínuo das causas e efeitos, embora possamos usá-lo para ver  
os três grandes níveis do tempo: o passado o presente e o futuro.

A origem da palavra Tarot é obscura, pois não existe nenhum 
registo escrito que seja seguro. Em Portugal, é hábito usar a grafia 
Tarot, de influência francesa, enquanto 
no Brasil se usa normalmente a grafia 
Tarô. Todavia, justifica-se a utilização 
da grafia de origem francesa, pois a 
França está altamente ligada à divulga-
ção do Tarot pela Europa, como iremos 
ver. Vários autores ocultistas defende-
ram a teoria de que as cartas do Tarot 
são depositárias da sabedoria do Egipto 
antigo.  

O primeiro a propor essa teoria foi 
o francês Antoine Court de Gebelin no 
seu livro O Mundo Primitivo Analisado 

e Comparado com o Mundo Moderno,, 
obra publicada em 1781 e, infelizmente, 
não disponível nos dias de hoje.

O famoso ocultista parisiense co- 
nhecido como Eteilla (anagrama de 
Aliette) barbeiro de profissão, foi ar- 
dente seguidor das teorias de Gebelin 

Antoine Court de Gebelin

Eteilla
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nos livros que publicou entre 1783 e 1787. O seu livro mais conhe-
cido chamava-se Manière de se recréer4 avec le jeu de cartes nommées 

Tarot (Modo de se divertir/recriar com o jogo de cartas chamado 
Tarot). Nesses anos difíceis em que a Revolução cortava cabeças 
e mandava muita gente para a prisão, Eteilla ganhou fama e for-
tuna orientando o destino de muitas pessoas.

Parece ter sido por esta altura que o Tarot passou a ser usado 
na Europa como método de adivinhação. Até então, para além de 
puro divertimento como jogo de cartas, não existem registos de 
outras utilizações, provavelmente devido às perseguições religio-
sas que levaram a que tantos saberes fossem ocultados.

Mais tarde, as teorias de Gebelin fo- 
ram igualmente defendidas por Papus, 

pseudónimo de Gérard Encausse, mé- 
dico e ocultista francês que viveu entre 
1865 e 1917. O seu livro mais conhe-
cido foi Le Tarot Divinatoire (Tarot 
Divinatório), publicado em 1909, no 
qual propunha a adaptação das 22 car-
tas principais às 22 letras do alfabeto 
hebraico, o que ainda se vê nalgumas 
versões de baralhos de Tarot.

Papus acreditava que os ciganos eram de origem egípcia e que 
eram portadores dos conhecimentos esotéricos do antigo Egipto, 
os quais teriam espalhado pela Europa como arte divinatória. 

Todos estes autores acreditavam que os 22 Arcanos Maiores 
seriam representações do «Livro de Thoth», deus egípcio da 
Magia, Sacerdote Supremo do culto de Ísis e deus protetor dos 
escribas, já que é considerado como o inventor da Escrita, um 
presente que deu à Humanidade.

4  Existe aqui um duplo sentido, pois a palavra recréer tanto pode significar divertir-se 
como recriar-se, ou seja, evoluir para um novo estado de consciência.

Papus
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Segundo a lenda, foi Thoth quem 
ajudou Ísis (a Lua) a fugir da prisão 
onde Seth (as Trevas) a encerrara para 
a possuir, depois de assassinar o seu 
esposo Osíris (o Sol) e deitar, ao Nilo, 
o seu cadáver esquartejado. Thoth teria 
ensinado a Ísis as palavras mágicas que 
ressuscitaram Osíris e é, portanto, a 
ele que devemos a recuperação do Sol. 
Outra versão da lenda, conta que terá 
sido o filho de Osíris e Ísis, Hórus, que 
foi ressuscitado pela palavra de Thoth, 
depois de ter sido morto pela picada de 
um escorpião, enquanto a sua mãe andava pelo mundo tentando 
reunir os restos do cadáver de Osíris, esquartejado por Seth.

Thoth é o deus possuidor do segredo da morte e da ressurrei-
ção, dono da Palavra que reina nos três mundos, o Céu, a Terra  
e o Inferno. Sendo o Tarot o Livro de Thoth, ele seria na realidade 
a compilação da sabedoria iniciática egípcia.

Court de Gebelin fez amplas ligações dos Arcanos Maiores a 
personagens mitológicas egípcias e se a origem egípcia do Tarot 
não for historicamente verdadeira, não andará certamente muito 
afastada dos conhecimentos mágicos dos antigos egípcios.

Para os que acreditam na origem egípcia do Tarot, não é tam-
bém difícil de acreditar que a sua designação venha da junção das 
palavras TAR (Via) e RO (Real, Verdadeiro), como propôs Court 
de Gebelin.

Outras propostas, dizem que a palavra Tarot terá vindo dos vo- 
cábulos Tarocchi ou Tarocchino, de origem italiana e que designa-
vam os antigos jogos de cartas.

Outra teoria diz que o termo resulta da palavra francesa tarotée,  
que era aplicada ao desenho do verso das cartas antigas, as quais 
traziam uma série múltipla de linhas cruzadas.

Thoth
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Depois de a imprensa ser difundida na Europa, a França foi 
um dos países onde foram divulgados, de forma mais ampla, 
a fabricação e o uso de baralhos de cartas. Curiosamente, nos 
Estatutos da Associação dos Fabricantes de Cartas de Paris, no 
ano de 1594, os fabricantes e vendedores de cartas de jogar cha-
mavam-se a si próprios tarotiers.

Seja como for, há muito que o Tarot também está ligado às car-
tas de jogar. Todavia, tal como as simples cartas de jogar também 
não é muito clara a sua origem. Um dos mais antigos registos 
acerca da existência de cartas de jogar na Europa data de 1392, 
época em que Jacquemin Gringonneur terá pintado três baralhos 
para divertimento do rei de França, Carlos VI. Nos livros de conta- 
bilidade do tesoureiro real, existe uma referência a um pagamento 
de 56 soldos a Gringonneur por esse trabalho.

Muitos autores deram a Gringonneur o mérito de ter inventado  
as cartas de jogar e nos arquivos da Biblioteca de Paris existem 
atualmente 17 cartas que supostamente pertenceram a esse bara-
lho. Estas cartas não possuem inscrições, números ou letras que 
sirvam para indicar de que forma devem as cartas ser organiza-
das; apesar desta lacuna, estas podem ser, facilmente, identifica-
das com os símbolos atualmente utilizados no Tarot.

Também de Itália chegam informações históricas de bara-
lhos de cartas existentes em vários locais, os chamados Tarocchi.  
Os Tarocchi de Mantegna compreendem 50 cartas divididas em 
séries de 10 cartas cada, representando cada uma delas uma figu- 
ra, parecendo haver uma certa hierarquia entre elas. O British 
Museum possui um conjunto de 46 destas 50 cartas, que se crê 
serem datadas de uma época entre 1470 e 1485. Todavia, da utiliza-
ção efetiva das cartas não existe qualquer informação. Em outros 
locais de Itália existem baralhos em que se encontram Arcanos 
Maiores e Arcanos Menores, como os Tarocchi de Veneza, de 
78 cartas, com 22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos Menores.  
O Tarocchino de Bolonha tem 62 cartas, das quais 22 são os Arcanos 
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Maiores, mas possui apenas 40 cartas numeradas dos quatro nai-
pes convencionais.

Um dos mais antigos baralhos é o de Milão, do 4.º Duque 
desta cidade, Francesco Sforza. Data do século xv e é atualmente 
conhecido como o Tarot Visconti-Sforza, contendo as 78 cartas 
regulamentares. 

Este baralho terá sido pintado algures entre 1432 — quando 
o contrato de noivado entre Francesco Sforza e Bianca Maria 
Visconti uniu as duas famílias — e 1466, ano em que o Duque 
Sforza morreu.

Um dos Tarocchi mais completos que chegou até aos nossos 
dias, é o Sola Busca, também com 78 cartas. Supõe-se que terá 
sido concebido em Ferrara ou Veneza, no final do século xv. Os 22 
Arcanos Maiores representam guerreiros da antiguidade clássica.

A partir do século xv, com os progressos da imprensa apare-
cem, na Europa, baralhos de cartas um pouco por todo o lado. 
O famoso Tarot de Marselha terá aparecido por volta de 1780  

O Louco, Arcano 0  
– Tarot Visconti-Sforza

A Estrela, Arcano XVII, designada 
IPEO – Tarot Sola Busca
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e deve o seu nome ao facto de ter sido nesta cidade que surgiu a  
maioria dos editores de Tarot e de cartas de jogar. Não se sabe 
exatamente quem o desenhou, embora muitos autores indiquem 

O Mago, Arcano I  
– Tarot de Marselha

O Eremita, Arcano IX  
– Tarot Golden Dawn

O Louco, Arcano 0  
– Tarot de Aleister Crowley

Salvador Dali, o pintor surre-
alista espanhol também pintou 

um Tarot.
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o nome de Jean Pierre Payen, descendente de uma família de 
fabricantes de cartas de jogar. 

 Mais recentemente, no ano de 1888, e de acordo com notas 
deixadas pelo fundador da Fraternidade, Mac Gregor Mathers, foi 
pintado em Inglaterra por Robert Wang o Tarot Golden Dawn. 

Em 1910, surgiu o Tarot de Waite. E mais tarde, em 1938, Frieda 
Harris desenhou as 78 cartas de um Tarot concebido por Aleister 
Crowley, personagem controversa que viveu entre 1875 e 1947, tendo 
pertencido também à Ordem Golden Dawn, da qual se afastou 
por discordâncias com a sua orientação. Trata-se de um Tarot de 
inspiração surrealista e de tendências eróticas, para o qual James 
Wasserman escreveu um livro de acompanhamento.

Atualmente existem inúmeros baralhos de Tarot, uma vez que os 
autores que concebem as suas próprias versões têm proliferado, 
inspirando-se nas antigas tradições que lhe deram origem.

O TAROT DE WAITE

O chamado Tarot de Waite foi criado 
por volta de 1910 pelo ocultista anglo-
-americano Arthur Edward Waite.

Arthur, filho de mãe inglesa, 
Emma Lovell, e do capitão da Mari- 
nha americana Charles Waite, nasceu 
em Nova Iorque em 1857. Em 1858,  
depois da morte do marido, Emma 
regressou a Inglaterra, levando o fi- 
lho consigo. Embora tenha recebido 
uma educação católica, pelos seus 
20 anos, Arthur começou a interessar-se pelo espiritismo e pela 
magia. Conheceu então duas pessoas que tiveram uma enorme 

Arthur Edward Waite
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influência na sua vida: MacGregor Mathers, um dos fundadores 
da Golden Dawn (Aurora Dourada) e o doutor Berridge, segui-
dor da mesma Fraternidade. Esta Ordem foi uma das mais impor-
tantes escolas de pensamento ocultista do século xix, quando a 
rigidez religiosa ainda dominava tudo o que não era considerado 
pensamento científico. A esta Ordem, fundada em Londres em 
1888, pertenceram grandes vultos da literatura como, por exem-
plo, Oscar Wilde.

A filosofia de base da Golden Dawn encontrava-se na fusão do 
conjunto de ensinamentos da Cabala judaica com a Magia Greco- 
-Egípcia, largamente influenciadas pela Numerologia, estudo da 
simbologia dos números. Os seus rituais inspiravam-se na tradi-
ção medieval europeia. 

Arthur fez, nesta organização, os seus estudos de ocultismo  
e acabou por ser acolhido como neófito na Ordem. Aí prosseguiu 
o seu caminho iniciático, passando por vários outros graus, até 
que, nos finais do século xix a Ordem foi extinta devido a desaven-
ças internas. Arthur afastou-se das discussões entre os membros 
da Fraternidade e em 1901 entrou para a Maçonaria.

Depois de várias passagens por tentativas de constituição de 
grupos a partir de dissidentes da Golden Dawn, Arthur e dez 

outros ex-membros da Ordem, criaram 
em 1913, a Fraternidade Rosa-Cruz. 

Por esta altura, já Arthur tinha 
idealizado um baralho de cartas Tarot, 
no qual pretendeu espelhar a filoso- 
fia condutora desta nova Fraternidade. 
A primeira edição do seu baralho Tarot 
foi publicada em 1909 pelo editor in- 
glês Rider, razão pela qual esta versão do  
Tarot passou a ser conhecida como Rider- 
-Waite. Foi a artista anglo-americana  
Pamela Colman Smith quem desenhou Pamela Colman Smith
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e pintou as 78 cartas que Arthur concebeu, tendo este acompa-
nhado todo o seu trabalho.

Segundo Arthur Waite, as cartas do Tarot nasceram da combi-
nação dos Arcanos Menores, ou seja, as vulgares cartas de jogar, 
com a «série filosófica», que se utilizava para prever o futuro e  
que é conhecida como Arcanos Maiores. Artur Waite dedicou 
grande parte da sua vida ao estudo das diversas formas de adivi-
nhação, as quais, segundo ele, estariam ligadas à evolução espi-
ritual de quem as praticava. Publicou várias obras acerca destas 
matérias, nomeadamente o livro O Tarot e a Rosa-Cruz, onde des-
crevia com detalhe a ligação dos Arcanos Maiores aos caminhos 
da Árvore da Cabala, também chamada Árvore da Vida ou Árvore 
Sefirótica.

Em Os grandes símbolos do Tarot, Arthur Waite escrevia:

«Cada um deve poder encon-
trar os significados superiores, 
manipular as mensagens e modi-
ficar a sua combinação, de modo 
a construir um conjunto orgânico 
cuja representação se deve fazer 
na mente. Sem o caleidoscópio 
das coisas exteriores, a Quieta Luz 
pode surgir no interior da mente, 
naquele estado de pureza que é  
a Vida da Alma em Deus.»

Waite escreveu várias obras de temas variados sobre o Oculto, 
tais como Adivinhação, Esoterismo, Rosacrucianismo, Maçonaria, 
Magia negra e Magia cerimonial, Cabala e Alquimia.

Arthur Waite morreu em 1942, aos 85 anos de idade, sendo 
considerado um dos maiores mentores do pensamento ocultista 
na Europa. 

Emblema da Ordem  
Golden Dawn
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