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Tarotkort om det arabiske forår.  
 
I det følgende vil jeg trække et tarotkort, som giver et billede på det arabiske 
forår. Og husk på at det arabiske forår ikke kun er noget, som sker i fjerne 
lande, det er en strømning, som sker i alle mennesker på denne jord i 
øjeblikket, men med meget forskellige konsekvenser. Jeg trækker et tarotkort, 
som fortæller om det arabiske forår: 9 bægre 

 
For mig er det et overraskende billede på det 
arabiske forår. Det er ikke et kort, som fortæller 
om voldsomme forandringer, ild og undergang. 9 
bægre viser en mand, som sidder trygt på sin 
taburet. Veltilfreds har han et smil på læberne, og 
hænderne er lagt over kors. Bag ved ham er der 9 
bægre, som står på en række på en hylde med et 
forhæng, der hænger ned. Kortet kan virke meget 
lukket, men det er også vigtigt at se, at en stor del 
af kortet er åbent: de 9 bægre, hylden og 
forhænget er bag ved ham, men fortil er der 
åbent. Han har godt nok armene over kors, men 
ellers er hans stilling og hans position forholdsvis 
åben. 
9 bægre handler om at have følelserne på plads 

og være åben om, hvad man ønsker sig. Ved at komme i kontakt med det 
som virkeligt nærer én, vil man opleve at kunne modtage. Intentionen med 
det kort er, at vi skal lære, at vi er elsket uanset vores handlinger. Det, at stå 
ved sine behov og lære at modtage det, er udfordringen i dette kort.  
Min fortolkning af kortet i forhold til det arabiske forår er, at energien bag det 
arabiske forår er ønsket om at kunne blive næret følelsesmæssigt. Det har 
ikke primært været politiske, religiøse eller økonomiske grunde til oprøret 
men et simpelt ønske om kunne have en tryg tilværelse i ryggen. Måske har 
det været det, som har gjort, at folk har valgt at gøre oprør på trods af den 
usikkerhed, som det indeholder, fordi behovet for at række ud efter den 
tryghed og menneskeværdige tilværelse, som de ønsker, er større end den 
utryghed, som det giver at gøre oprør. At forblive i status quo var simpelthen 
for usikkert og næringsforladt. 
På samme måde er den arabiske strøm en bølge, som strømmer igennem os 
alle med ønsket om at blive følelsesmæssig næret. Og her taler vi om næring 
på et meget dybt plan. Hvad er dit dybeste ønske? Hvad klinger med din 
sjæl? Åben op for det og hav tillid til at universet møder dig med det. Hvilken 
form, det viser sig i for dig, er ikke til at vide, men hav tillid til at den største 
tryghed, du kan få, er at møde din sjæl, og at du i mødet med din sjæl vil 
møde overflod i form af universets ubetingede kærlighed. Det er ikke sikkert, 
at det er overflod på din bankkonto eller sikkerhed i dit ydre liv (men hvis det 
er, så husk at nyde det), for hvad der møder én er ikke vist på kortet. 9 bægre 
fortæller om en person, som har sat sig ned, skabt kontakt til hvad der 
gemmer sig bag forhænget (bag den ydre fysiske skal), har ladet det 
manifestere sig i nogle behov og ønsker (9 bægre på hylden) og nu er 
modtagelig for, hvad universet vil bringe.  
 


