
© Lars Henrik Rasmussen 
www.kropsaand.dk 

 
 

1 
 

Tarotkort til overblik  
 
I det følgende trækker et kort, som giver et overblik over den situation, man er 
i. Det er altså ikke et handle kort, som giver råd til, hvad man skal gøre, men 
et kort som tilbyder en tur i helikopteren, så man bedre kan overskue, hvor 
man er henne i ens hverdag og i ens proces. 
 
Så jeg trækker altså et kort til alle dem, som ønsker det. Jeg har bedt om et 
kort til dig som læser dette, og som ønsker et overblik over din situation for 
resten af 2008:   
 
 

 
6 sværd trukket på hovedet: Der er mange 
tanker, om at du vil noget nyt. At der er brug 
for et kvantespring. Men måske er det ikke tid 
til den store rejse lige nu. Situationen er i 
hvert fald, at du kan føle dig fastlåst i en 
gammel tilstand, som synes svær at 
forandre.  
Kortet viser en båd med seks sværd i. En 
mand er ved at stage båden over på den 
anden side. I båden er der også to andre 
personer, en kutteklædt (kvinde) skikkelse og 
et barn. Hvis kortet trækkes retvendt, så vil 
sværdene blive i båden, tankerne er 
determineret, og båden kan med den 
harmoniske familie bevæge sig over til det 
nye land. Trukket på hovedet vil sværdene 
falde ud af båden, og den vil synke, hvis den 

kom ud i vandet, som tegn på at tankerne ikke har fundet ro. Derfor vil man 
drukne i sine alt for oprørte følelser og ikke komme sikkert over på den anden 
side.  
Kortet peger altså på, at resten af 2008 kan være en tid med en følelse af at 
sidde fast, og det kan medføre oprørske følelser. Måske er oplevelsen af det 
nye, du gerne vil nå hen til, ikke forkert, men tiden er tilsyneladende ikke nu. 
Måske er det bedste at lade sværdene falde til jorden, altså give slip på dine 
tanker om, hvordan situationen skal være. Tiden skal måske bruges til at 
reparere din båd, altså tage dig af de helt nære følelser, og så se hvad der 
sker.  
 


