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Födelse

Familj

Tolka ditt
eget öde
Den här nya tarotlekens kort har enastående bilder från Leonardo da Vincis
anteckningsböcker. De tjänar som redskap att kunna tolka sitt eget öde.
Leonardo hade en profetisk vision av
”saker som skulle komma” och om orsak
och verkan. Det är den visdomen som
kan vägleda oss att utforska vårt inre.

Befruktning

Vägvisaren

Förnyelse

renässansens ”nyhetsfrisör”
och politiske aktivist Niccolò
Machiavelli. Han hade nästan
inga nära relationer med
andra målare, och man vet
med säkerhet att han var
våldsamt oense med
Michelangelo. Leonardos
enormt uppblåsta ego avsatte
alla andra artister från storhetens topp. Men å andra
sidan var Michelangelo bara
en medelmåttig humanist
med fromheten hos en medeltida kristen, medan
Leonardos humanism å andra
sidan var sakligt nykter och
kallt resultatinriktad.
Leonardos vänskap med
Machiavelli byggde på ett
ömsesidigt och empiriskt
observerande av hur saker
och ting fungerade. Det var
bara den unge Rafaels verk
som berörde honom mot slutet av hans liv.
Efter en vacklande karriär
då han konstant sökte uppdragsgivare som kunde stödja
honom, trädde Leonardo år
1513 i tjänst hos påven Leo X.
Men här i Rom fördömdes
hans anatomiska studier som
”svartkonst” av de assistenter
som utlånades till honom av
påven. Leo X förbjöd honom
att fortsätta sina experiment.
Leonardo var lyckligt lottad i
och med att han hade sin karriär under en relativt liberal
period, men den kyrkliga
synen på humanism och
vetenskapliga experiment
skulle komma att bli mycket
mer inskränkt allt eftersom
tiden gick.

människor fortsätter vi att
fascineras av Leonardos profetiska förmåga när det gällde
”saker som ska komma”. Hans
intresse för naturen ledde
honom till att skarpsinnigt
observera och beskriva olika
livsformer och deras kvaliteter, inte bara på ett rationellt,
ytligt sätt, utan han påvisade
även harmonin, skönheten
och ordningen hos dess
inbyggda mönster.
Renässansvärlden tjänar
som kuliss för Leonardos lyskraft – det var en tid när nya
idéer som humanism, vetenskaplig förståelse av kosmos
och vårt personliga öde kom,
och man började ifrågasätta
den visdom man fått från kyrkan, som ju regerade med
stöd av dogmer snarare än
utifrån erfarenhet. Han la
grunden till många idéer och
företeelser som vi tar för
givna, till exempel flygplan,
ubåtar, dykarklockan, helikoptrar, stridsvagnar, ångmaskinen, avancerad hydraulik,
plast och kontaktlinser, liksom även camera obscura,
föregångaren till den moderna kameran. Leonardos högt-

Leonardo da Vinci föddes 15 april 1452 i
Anchiano nära Vinci, Toscana, Italien, och avled
67 år gammal i maj 1519 på slottet Clos Lucé i
Amboise, Indre-et-Loire i Frankrike. Leonardo var
en italiensk målare, arkitekt, ingenjör, uppfinnare
och naturforskare.

”Du har placerats i centrum av
universum så att du lättare
kan observera vad som finns
i världen. Vi har inte gjort
dig vare sig himmelsk eller
jordisk, vare sig dödlig eller
odödlig, så att du med
valfrihet och respekt,
såsom skapare och utformare av dig själv, kan ge
dig själv vilken form du
än önskar … Vem skulle
inte beundra en sådan
kameleont?”
– Pico della Mirandola i
”Tal om människans värdighet”

Leonardo upphörde aldrig
att fundera över hur han
upplevde universum.

Visar harmonin
Leonardo var en renässansmänniska i alla bemärkelser:
en mångkunnig människa
begåvad med många olika
talanger som han utforskade
och använde sig av, och han
skapade en syntes av olika
ämnen som verkligen är
inspirerande. I en värld som
vänder sig till vetenskapen
för att förklara mysterier och
förbättra villkoren för oss

flygande sinne rörde sig över
dessa förbjudna områden i en
strävan att finna sanningen
om hur livet skulle kunna
levas. Det moraliska dilemmat mellan tro och användandet av vetenskap är fortfarande i dag ett välkänt ämne för
debatt.
Leonardo var en synnerligen motsägelsefull man.

▼

C

itatet här bredvid av Pico della
Mirandola som
Gud riktade till
Adam låter som
den ursprunglige
skaparens instruktioner till
den man vi känner som
Leonardo da Vinci. Han gjorde
i alla fall sitt bästa för att leva
upp till dem. Han var ju ett
mångkunnigt geni, och han
har inspirerat konstnärer,
vetenskapsmän och matematiker. Många har skrivit om
honom, men låt oss först minnas att han betraktade sig
själv som ”discepolo dell esperienza” – ”erfarenhetens lärjunge” – vilket var den verkliga källan till hans inspiration. I stället för att tro på vad
andra har skrivit om
Leonardo, kan vi själv läsa
vad han tänkte och trodde, för
vi har förstahandskunskap
om hans utforskande sinne
genom hans egna skrifter.
Han hade hela sitt liv anteckningsböcker, där han kastade
ner idéer, intryck, skisser,
observationer och projekt,
och de är ett talande bevis för
ett unikt sinne och en sökande själ, som aldrig upphörde
att fundera över hur han upplevde universum.
Leonardo da Vinci föddes
för över femhundrafemtio år
sedan. Modern var en
bondflicka vid namn Caterina
och han var den oäkta, förstfödda sonen till en florentinsk notarie, Piero da Vinci.
Han fick en dålig utbildning,
eftersom han inte förbereddes
för att arbeta på sin fars kontor. I stället fick han bli lärling vid konstnären Andrea
del Verrochios ateljéskola, där
hans utomordentliga skarpsynthet och skicklighet som
tecknare snabbt upptäcktes
av sådana som Lorenzo de’
Medici.
Leonardo var vän med
många av kändisarna på den
tiden, däribland Medicis favoritmålare Botticelli (vars målningar Leonardo hatade), och
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Döden

Han hatade krig men konstruerade förstörelsevapen. Han var vegetarian men dissekerade djur och
människor i sin anatomiska forskning. Han var en stor målare som
sällan fullföljde sina uppdrag.
Han var en begynnande humanist
som trodde på Gud. Han ifrågasatte den kunskap man fick från
klassiska författare men icke
desto mindre läste han dem med
iver. Han var en som tjänade mäktiga mästare, men vars mästerskap överträffade deras. Han såg
det gudomliga i människan men
uttryckte sig ofta föraktfullt om
mänskligheten.

Tolka själens gåta
I många av Leonardos målningar
är det ett gåtfullt drag som hela
tiden återkommer: det pekande
fingret. Det förekommer på några
av korten i tarotleken, till exempel
XI Erfarenheten och XVII
Vägvisaren. Vad står detta pekande finger för? På kortet XVII
Vägvisaren är det uppenbart att
Johannes Döparen gör sitt bästa
som profet för att visa vägen för
Herren. Men hur är det med den
mystiska pekande kvinnan på kortet XI Erfarenheten? Hon pekar på
det mysterium som är själens gåta
och som vi kan förstå enbart med
hjälp av vår unika livserfarenhet.
Vars och ens själ är en gåta som
väntar på att tolkas. Ödet är inte
en fast eller förutbestämd väg
utan en rullande plan som var och
en av oss upptäcker allt eftersom
vi upplever livet. Det finns en
skattkammare med gåvor inom
oss alla, och den hjälper oss att
tolka gåtan med vår unika kod.
Det sätt vi använder dessa gåvor
och väver samman dem hjälper
oss att avgöra vår slutliga väg
genom livet. Genom att lära känna

Vila

oss själva och genom att se noggrannare på skälen till att vi föddes, upptäcker vi vår unika själs
signatur och blir intonade till universum på ett mer harmoniskt
sätt. Under en tidsålder när betydelsen av vår fysiska dna är allmänt erkänd, är det anmärkningsvärt att själens unika kod är så
bortglömd. Leonardos vision om
ett integrerat makrokosmos och
mikrokosmos tycks peka mot
hans kamp för att förstå det ömsesidiga beroendet mellan kropp och
själ.
Inom Leonardo finns en änglalik tvilling, den själ som sträcker
sig längre ut än den fysiska formen når. Denna inre dualitet mellan människan och hennes geni
avbildas många gånger i hans
konst, i sådana målningar som
Madonnan i grottan där Kristus
och Johannes Döparen visas tillsammans som barn. En del av
Leonardo är som Johannes
Döparen – en vägvisare som tittar
framåt och förbereder vägen för
någon som är större än han själv.
Men den andra delen av Leonardo
är som Kristus, som kämpar med
sin mänskliga sida för att förverkliga sin gudomlighet, samtidigt
som han strävar efter att uppnå de
högsta principerna om klarhet
och upplysning.
I sin skrift ”Tal om människans
värdighet” citerade Pico della
Mirandola den kaldeiska profeten
Zoroaster: ”Själen har vingar men
när fjädrarna faller av överbringas
hon omedelbart till kroppen. När
vingarna åter växer ut, flyger hon
upp i himlarna.” När Zoroaster
tillfrågades av sina elever hur de
skulle få själsvingar så att de
kunde flyga bra, rådde han dem
att ”väta vingarna med livets
vatten”.

▼
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Pröva Orsak- och verkan-läggningen
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Leonardos utforskande av de
grundläggande principerna om
orsak och verkan har inspirerat
denna läggning. Han skriver:
”Vilken underbar, märklig nödvändighet, vilken av ett högre skäl
tvingar all verkan att bli det direkta resultatet av dess orsak! Genom
dess suveräna och oåterkalleliga
lag lyder varje naturlig handling
nödvändigheten genom att ta det

9

7

kortaste möjliga förloppet.”
Använd denna läggning till att
se närmare på hur du är upphovet
till att saker och ting händer i ditt
liv – du kommer att vägledas till
en djupare förståelse och en ökad
vaksamhet för hur du handlar,
tänker och planerar. Formulera din
fråga, blanda korten och lägg ut
dem i positionerna 1–10 som
visas. Betydelserna är som följer:

1. Förfäder/ursprung/rötter: det är här problemet är rotat i det förflutna.
2. Det du för med dig från det förflutna om detta problem.
3. Orsaken eller den utlösande faktorn hos problemet i nuet.
4. Problemet i sig.
5. Den påverkan som problemet har på allting runt omkring dig.
6. Det du tar med dig till framtiden av detta problem.
7. Avkommor/frukt/utfall: hur problemet påverkar framtiden.
8. Hopp. Din positiva inställning. Självhjälp.
9. Farhågor. Din negativa inställning. Självsabotage.
10. Sanningen om problemet: den grundläggande intentionen som
behöver förändras.

När du tolkar korten, notera kopplingarna mellan korten 3 och 8, 5 och
9, 4 och 10 samt 1 och 7.
Anm.: Du kan använda den tarotlek du har till hands för att testa denna läggning.
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Dröm dig bort ...
Lyssna på havets vågor och på delfinernas sång.
Låt regnskogsduschen skölja över din kropp. Njut av den
tropikfuktiga ångbastun med doft av cederträ.
Tag en sinnenas resa till fjärran länder –
i

Spa Celebration
Njut i vårt dagspa!

Hos Leonardo urskiljer vi en
själ vars vingar föll av. Han sökte
efter dem hela sitt liv med en
längtan efter att flyga igen. Och
om någon någonsin har förtjänat
att flyga, var det denne komplexa,
lysande, otåliga man som vätte
sina drömvingar i livets vatten så
väl att hans flygande fortfarande
inte är över. Han har givit vingar
åt alla som har höga ambitioner,
vill utforska och observera.
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