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Prolog

En kall novemberdag för några år sedan
besökte jag en new age-butik i Stockholms
innerstad. I butiken såldes böcker om allt
från kristendom till hinduism, schamanism
till kanalisering, auratolkning till tarotkort.
Där fanns även affischer om kristallterapi,
healing och frigörande andning. Ett anslag
vid kassan meddelade att en av Sveriges mest
kända tarottolkare kunde träffas i ett av butikens inre rum. Jag anmälde mig genast.
Tolkaren var drygt 50 år gammal och bar
en grå träningsjacka med huva och blå jeans.
Hon hälsade mig välkommen genom att ta
min högra hand i sina båda samtidigt som
hon tittade granskande på mig. Vi satte oss
ner vid ett bord, mitt emot varandra. Hon
betraktade mig intensivt.
Jag fick uppge mina födelsedata. Siffrorna skrevs ned i en bok och omvandlades
med en räknedosas hjälp till egenskaper. Hon
berättade att jag var noggrann och hade lätt
för att få kontakt med människor. Hon frågade om min familj.

Tolkaren tog fram en ask där jag kunde
läsa The Haindl Tarot Deck och frågade om
jag fått tarotkort lagda för mig tidigare, vilket
jag erkände. Hon drog ett kort från leken.
Det stod Emperor, Kejsare, på kortet. Hon
drog ytterligare två kort och förklarade att
mitt liv handlar mycket om pengar, om att
börja om på nytt och att jag fått en position
som jag ibland känner att jag ska hävda och
som jag borde hävda mer. Därefter tog hon
fram en mindre kortlek och drog kortet Ess
i Bägare. Kortet var mitt huvudkort under
tolkningen, menade hon.
Hon bad mig nu att blunda. Jag skulle
sätta tre fingrar mot tummen och luta mig
tillbaka. Mitt inre skulle tänka sig olika rum
där jag skulle placera det jag ville att tolkningen skulle handla om. Under tiden blandade hon korten. Efter några minuter fick jag
kupera leken. Jag skulle kupera med vänster
hand vilket hon förklarade med att intuitionen styrs av höger hjärnhalva för dem som
är högerhänta. Höger hjärnhalva styr vänster
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hand, berättade hon.
Hon lade nu några av lekens översta kort
på bordet i vad hon kallade en allmän läggning. Där kunde hon se vad som varit, vad
ning
som var just nu och vad som skulle komma.
Hon tyckte att korten såg bra ut, att jag
hade ett bra liv och en intressant framtid. Jag
skulle dock ha mer distans till mitt arbete.
En Drottning i Svärd visade framtiden. Det
tolkades som att jag antingen skulle arbeta
med något där jag skulle bejaka mina kvinnliga sidor eller att jag skulle möta den stora
kärleken. I förbifarten nämnde hon även att
jag under 1700-talet levt som bonde på en ö
i Småland. Jag hade haft många barn.
Nu följde den specifika läggningen. Hon
tog fram en annan kortlek. Även denna lek
förvarades i en ask. Det var kortleken Rider
Waite Tarot. Jag bads dra tre kort med vänster
hand. Vi gjorde tre sådana läggningar. Den
första handlade om mitt arbete. Det är jobbigt just nu, sa hon, men det kommer att
bli bättre. Den andra läggningen visade relationen till mina systrar och jag ombads dra
ytterligare ett kort för varje syster. Tolkaren
ville även ha deras födelsedata som hon skrev
in i sin bok. Hon menade att min äldsta
syster var målinriktad och hade barn. Min
andra syster sades vara omvårdande och hade
ett livsprojekt. Min yngsta sades vara känslig
och omvårdande. Beskrivningen av systrarna
stämde si så där tyckte jag, vilket jag sa till
henne. Då bad hon mig meditera och tänka
på systrarna. Jag skulle återigen sätta tum-
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marna mot tre fingrar och blunda. Hon sa till
mig vad jag skulle tänka på. Jag fick aldrig
någon förklaring till varför den andra läggningen handlade om mina systrar.
Den sista läggningen berörde kärleken.
Hon sa att jag förmodligen inte talat ut tillräckligt om gamla relationer, men att det
inte skulle påverka framtidens. Min nya position på arbetet har gett mig ökad säkerhet,
menade hon, vilket skulle ge resultat även i
kärleken. Jag skulle lyssna på vad jag själv
ville, lyssna till min inre guide och försöka att
inte oroa mig.
Som avslutning uppmanade hon mig att
bejaka den positiva känsla jag hade just nu
och den säkerhet jag kände. Hon sade sig
citera C G Jung när hon sa ”det som sker är
alltid det bästa”. Tarottolkningen tog drygt
en halvtimme och kostade mig 200 kronor.
Efter tolkningen gick jag åter runt i butiken. Jag observerade och lyssnade samtidigt
som jag försökte repetera för mig själv vad
som skett i rummet bakom kassan. Tolkaren
stod nu vid ett litet bord i butiken tillsammans med två kvinnor. Hon tuggade på ett
äpple. På bordet låg en tarotlek. En av kvinnorna tog ett kort och tolkaren sa: ”det verkar
som om du går omkring och bär på någonting just nu”. Kvinnan höll nickande med.
Lite längre in i butiken hörde jag en ung
kvinna säga: ”Jag fick mina energier rensade”.
Hon bar på ett litet barn samtidigt som hon
diskuterade musik med en rökande expedit.
Hon skulle leda en kurs i skapande dans och

föreslogs en skiva med ”schamantechno”.
Två kvinnor i tidiga tjugoårsåldern pratade
om att de skulle köpa auraljus och en man i
samma ålder frågade efter rökelse. En man i
sextioårsåldern letade efter böcker på hyllan
för ”Psykologi, personlig utveckling”.
Lite förbryllad gick jag ut ur butiken och
funderade över hur jag under den dryga halvtimmen förflyttats djupare in i nuet, framåt
och bakåt i tiden, med magins och tankens
hjälp. Resan hade skett i mitt inre och jag
hade fått höra mycket som jag borde fundera över. I alla fall enligt kvinnan som tolkat
korten. Vi hade samtalat om förnuft, stora
och små förändringar, drömmar, fantasier,
känslor, barndomsminnen, relationer, resor
och smärta. Det kändes som om tiden stått
stilla.

Tarot. New age i bild och berättelse

9

