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Tarotkort
Ved at trække et tarot kort kan man få et billede, som i et symbol sprog taler
til os på et dybere plan. Denne gang vil jeg trække et kort ud fra spørgsmålet:
”Hvad er vigtigt for os i denne tid?”. Spørgsmålet og tarotkortet er naturligvis
som altid kun rettet mod dig som ønsker at
blive vejledt på den måde:
7 bægre: I denne tid kan der være mange
forskellige følelser, som byder sig ind. Nogle
af følelserne kan synes tillokkende og
attraktive, andre kan synes skræmmende og
dunkle. Uanset hvad så handler det om at
turde se på alle vores følelser men ikke
vurdere eller tage nogle store beslutninger på
grundlag af disse. Kast dig gerne ud i dem,
hvis du har lyst, prøv dem af men vid også at
der kan være mange illusioner. På et tidspunkt
vil du finde frem til det, som er vigtigst for dig.
Bægrene er på en grå sky et stykke fra os som
symbol på, at de endnu er noget fjerne og
uklare for os. Personen er vendt mod dem,
men det gør også, at vi kun kan se ryggen af
personen, som derfor fremstår mørk og ansigtsløs for os. Der er ingen
klarhed og det er vigtigt for os lige nu, at vi magter at være dette sted, hvor vi
føler mange ting og muligheder uden at have klarheden.
Hvad bliver du tiltrukket af? Er det ansigtet/masken (muligheden for at vise en
ny side af dig selv), den skjulte oplyste person (komme ind til det indre lys og
visdom), slangen (seksualitet og kraft), slottet (magt), juveler (rigdom),
laurbærkrans (succes men også forfald symboliseret ved kraniet i bægret)
eller dragen (eventyr og det farlige)? Eller ser du noget helt andet, end jeg
gør, og fortolker du det på en anden måde?
Måske står du et sted, hvor du føler, der er mange muligheder eller mange
følelser at forholde sig til. Giv dig lov til at være der, prøv dem af, mærk hvad
det bringer dig, voks med det og lad klarheden komme når tid er.
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