
Det finns många vägar att försöka förstå tillvaron och framtiden blir hela tiden en del av nuet.
Tarotkorten används både som ett psykologiskt samtalsverktyg för att belysa en livssituation
och som ett sätt att sia om framtiden. Här får du veta varför tarotkorten fängslar oss och hur du
kan få ut det mesta och bästa ur den magiska kortleken.
Text och bild Per Frisk   Foto Magnus Werner

– Jag ser att du omger dig med
mycket papper, eller … Det
syns här, hmm … kan det vara
något du skriver? Kanske ett
problem, men det reder upp sig

ska du se. 
Spåkvinnan lägger ut fler kort, och inte i

någon speciell stjärna, utan hon fortsätter att
mata på med flera kort. Och ju mer jag nickar
och bekräftar desto fler klargöranden och mot-
frågor. Jag märker att hennes sätt att tolka
korten är intuitivt. Hon använder korten som
ett sätt att avleda sig egen roll och få mig att
slappna av. Hon är skicklig och jag hör mig
själv ge svaret på frågor jag inte varit medve-
ten om jag hade. 

BLAND OLIKA INRIKTNINGAR som astrologi,
handtydning, kristallkulor och spåkortlekar
används ofta tarotkorten i jakten på att förstå
sig själv lite bättre, kanske med en förhopp-
ning om att också få veta något mer om fram-
tiden. Numera finns det flera tusen olika tarot-
lekar, en del utgivna i exklusiva upplagor och
en del av berömda konstnärer som exempelvis
Salvador Dali.

– Den populäraste tarotleken i dag är Rider-
Waite och Thoth av Alister Crowley, säger Ane

Frostad på Vattumannens bokhandel i
Stockholm. Båda finns utgivna på svenska så
det underlättar för många. Utöver dessa har vi
nog över 60–70 olika tarotlekar i lager. På
senare tid har vi märkt ett ökat intresse för
udda tarotlekar. Vi har också en tarotkonsult i
butiken på tisdagar, som erbjuder tarottolk-
ningar på plats. 

REDAN SOM UNG börja-
de Linda Shamma intres-
sera sig för tarotkort och
deras symbolspråk. Linda
är till vardags forskare
på konstfack och som en
följd av sitt intresse för
symboler och bilder ger
hon tarotkonsultationer
på Vattumannens bok-

handel i Stockholm. 
– Jag har ett stort intresse för tecken- och

symbollära. Jag har haft ett antal olika lekar,
men sedan en tid tillbaka använder jag tarotle-
ken Medicine Women. Den är lite udda men
innehåller många lager av symboler. 

Linda använder sin intuition i själva läs-
ningen, men tycker samtidigt att bildernas
innebörd har en stor betydelse. 

– Jag kopplar inte upp mig mot något annat
väsen eller medvetande. Det handlar mer om
själva mötet och vad korten får för betydelse i
stunden. Tarotkorten är det faktiska verktyget
för samtalen, jag ser dem just som ett redskap
och inte att korten innehåller någon speciell
mystisk laddning. Den uppstår i själva läsning-
en, som en tredje dimension.

– Jag gör de här läsningarna i kombination
med att jag håller på med mitt forskningspro-
jekt på konstfack, säger Linda. Det finns väl-
digt mycket fördomar inom det här med sym-
boler och speciellt tarot. Många har föreställ-
ningar som inte stämmer med verkligheten.
Men visst händer det att vänner till vänner frå-
gar mig om jag kan läsa korten åt dem. 

EN ANNAN SOM GÖR tarotläsningar är Emilia
Andersson, främst via
telefon sedan fyra år till-
baka. 

– Jag använder
Crowleys tarotlek på
svenska. Jag valde den
från början för att den
har tydliga bilder vilket
underlättar för mig som
ser så dåligt. Oftast bör-
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I utläggningen ovan syns till vänster en av de mest använda tarotlekarna,
Rider-Waite och i mitten Crowleys tarotlek, båda finns på svenska. Leken
längst ner är Oshos Zen Tarot, också på svenska, men tillfälligt slut på förlaget.
Leken högst upp är en klassiker, Le tarot de Marseille och till höger en av de
lekar som sägs vara lik den ursprungliga, The Medieval Scrapini Tarot.
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jar jag konsultationen med att
göra en längre tarotläggning
med ganska många kort. De
berättar allmänt om hur de tolv
kommande månaderna kommer
se ut månad för månad. Därefter
kan kunden fråga mer specifika
frågor. 

FRÅGOR OM kärleksrelationer,
jobbet och kriser av olika slag är
gemensamma erfarenheter för
både Linda och Emilia. Många
tar kontakt när de befinner sig i
en kritisk situation, när man
ska fatta beslut eller står inför
svåra situationer.

En del tolkare av tarot utfor-
mar ofta sin egen version av
leken, dock utan att gå för långt
bortom den inre strukturen som
består av 22 kort i den så kalla-
de Major Arcana, den stora hem-
ligheten, och de 56 korten i
Minor Arcana, de mindre hem-
ligheterna.

Det är en grannlaga uppgift
för den som vill lära sig använda
tarotleken och sätta sig in i den
omfattande symboliken som
omgärdar leken. Varje kort inne-
håller ett flertal esoteriska sym-
boler och betydelsen av dessa
finns det många böcker att läsa.
En del tolkare väljer därför att
bara använda de 22 huvudkor-
ten. Här finns en kombination
av symboler som tillsammans
med tarotläsarens intuition ska-
par en berättelse, en så kallad
läggning.

Det är inte bara kortens bety-
delse utan också själva upplägg-
ningen av korten som har bety-
delse för läsningen. Och det
finns ett antal olika sätt att

lägga upp korten som gör att
läsningen i kombination med
den personliga tolkningen alltid
blir helt unik.

Psykoanalytikern Carl Jung
såg tidigt värdet i att använda
tarotkortens symbolspråk. Jung
tolkade dem som arketyper, per-
sonlighetsdrag och livssituatio-
ner som fick representera hela
mänskligheten. Tarotkorten
kunde öppna upp ett djupare
samtal efter det att klienten fått
välja en eller flera kort ur en lek. 

ANDRA ANVÄNDER tarotleken
som en dörröppnare i ett psyko-
logiskt samtal, som erbjuder en
möjlighet att snabbt kunna gå
djupare med en klients fråge-
ställning.

En nytänkande tarotlek som
lyfter fram den egna självinsik-
ten är Zen Tarot av Osho. Den
går att använda som ett eget
psykologiskt verktyg för att
tolka nuet. Leken har ett inne-
håll som gör att den lever och
tar användaren med på en helt
egen andlig och upplysande upp-
täcktsfärd. Varje kort har en tra-
ditionell beskrivning eller tolk-
ning, och kommenteras också av
den indiska mystikern och lära-
ren Osho. 

Det finns även andra kort som
öppnar upp till djupare samtal
som exempelvis olika sorters
änglakort, som också kan använ-
das för att tolka en livssituation
eller ställa frågor om hälsa och
relationer. 

Magisk lek eller inte, tarot-
kortens symbolik öppnar otvivel-
aktigt upp för ett djupare samtal
och det i sig är väl bra nog?

VViillll dduu oocckkssåå kkuunnnnaa ssee iinn ii ffrraammttiiddeenn??
VViillll dduu aarrbbeettaa pprrooffeessssiioonneelllltt mmeedd ddiinn ggååvvaa??
VViillll dduu oocckkssåå kkuunnnnaa pprraattaa mmeedd aannddrraa ssiiddaann?? 

VVii hhaarr kkuurrsseerrnnaa fföörr ddiigg!!
TTaarroott -- MMeeddiiuummsskkaapp -- SSttoorrsseeaannss

LLääss mmeerr ppåå vvåårr hheemmssiiddaa::

SSaammttaallsskkoossttnnaadd 1199..9900//mmiinnuutt   BBookkfföörrllaaggeett NNeeww PPaaggee AABB

VVii kkaann hhjjäällppaa ddiigg mmeedd::  MMeeddiiaall rrååddggiivvnniinngg,, hhiittttaa bboorrttsspprruunnggnnaa
ddjjuurr,, ttiiddiiggaarree lliivv,, kkoonnttaakkttaa aannddeevväärrllddeenn,, kkäärrlleekkssbbeekkyymmmmeerr,,

ddjjuurrkkoommmmuunniikkaattiioonn,, ttaarroott,, ttyyddaa ddiinnaa ddrröömmmmaarr,, ssee ddiinn ffrraammttiidd,,
hheeaalliinngg mm..mm.. FFrrååggaa vvåårraa dduukkttiiggaa oocchh eerrffaarrnnaa mmeeddiiuumm..

ÄÄNNGGLLAA--
VVIISSKKNNIINNGGAARR
ÄÄNNGGLLAA--
VVIISSKKNNIINNGGAARR

00993399--1100 4499 11440000993399--1100 4499 114400
wwwwww..nneewwppaaggee..sseewwwwww..nneewwppaaggee..ssee

Varje år kommer det ut nya tarotlekar och andra symbolkort. Antalet tarotlekar
är säkerligen över tusen (Frees reporter har själv över 200 lekar i sin samling).
De flesta lekarna har det traditionella innehållet med 78 kort varav 22 kort är
extra dekorerade och tydligare i sitt budskap. U.S. Games System i USA har
gett ut mer än 400 lekar, kolla deras hemsida: usgamesinc.com. En sökning på
tarot på internet ger mer än nio miljoner träffar. Intresserad av tarot? Besök
Vattumannens bokhandel på Drottninggatan i Stockholm och utforska deras
cirka 70 olika lekar och tarotböcker och se vilken som attraherar dig. Eller
kolla in utbudet på vattumannen.se.
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0939-10939-11 90 7001 90 700
VälkVälkommen till den Medmänskliga Linjenommen till den Medmänskliga Linjen

Våra duktiga Medium Vägleder Dig i livetsVåra duktiga Medium Vägleder Dig i livets
skeenden skeenden viavia Medial  Medial ochoch Andlig vägledning, Tarot, Andlig vägledning, Tarot,

Tidigare Liv Tidigare Liv och via och via Andevärlden,Andevärlden,
Djurkommunikation Djurkommunikation även även Borttappade SakerBorttappade Saker

 
  

 

wwwwww.sjalskristallen.se.sjalskristallen.se
Själs. Co TDAB, n 550. 252 79 HBG. 19.80 kr/min

LITE TAROTHISTORIA
Tarotens ursprung kommer från en lek i mitten av 1400-talet som går under
namnet Visconti-Modrone Tarot med 66 kort. Dess skapare är fortfarande
okänd och det dröjde ända till 1781 då mystikern De Gébelin gav ut tarotleken
Tarot de Marseille med andliga och mystiska betydelser från den egyptiska
mytologin. Tarotleken har sedan dess fascinerat ockultister och sökare i århund-
raden. Den populäraste tarotleken är fortfarande Rider-Waite-leken, som ska-
pades i början av 1900-talet av ockultisten Arthur Edward Waite, och full med
kabbalistiska esoteriska symboler.
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