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Välkommen!
Hej och välkommen till den här distanskursen i Änglatarot.
För att kunna tillgodose dig den här kursen och för att kunna göra övningarna så behöver du ha
tillgång till dig egen Änglatarot kortlek. Det spelar ingen roll om använder de fysiska korten eller
använder appen.
Kursen är uppdelad på 4 veckor.
Vecka 1: Fokuserar vi på grunderna för att lägga tarot och på den Stora Arkanans 22 kort.
Vecka 2: Nu går vi igenom Lilla Arkanan och de första 2 elementen Eld (Fire) och Vatten (Water).
Vecka 3: Nu går vi igenom Lilla Arkanan och de sista 2 elementen Luft (Air) och Jord (Earth).
Vecka 4: Den här veckan handlar om keltiska korset och vilka rädslor man kan ha inför att lägga för
andra.
Genomgående i den här kursen så kommer jag skriva både de svenska och engelska namnen på
korten. Det är för att det inte ska spela någon roll om du använder dig av den engelska eller
översatta kortleken.

Lite kort historia
Människan har sökt svar och vägledning i sina liv sedan tidernas begynnelse. Den äldsta
nedtecknade spådomssystemet kommer från Kina och kallas I- Ching1.
I-Ching har använts – och används fortfarande – som ett orakel där man med hjälp av mynt eller
stjälkar kastar och läser av de slumpmässiga kombinationer av streck som tillsammans bildar ett
hexagram. Det finns 64 olika hexagram beskrivna i boken.
För 2500 år sedan skapades ett annat orakelsystem. Nu kastade man stenar med runor inristad i
stenarna som man sedan tolkade beroende på hur de föll. Sedan har vi också tarotkortleken som
innehåller 78 kort. Dessa läggs ut på olika sätt och tolkas utifrån vilken plats kortet hamnar på.
Tarot har rötter från 1500 talet och används fortfarande flitigt som orakel i dag. Det finns historier
om att tarot ursprungligen är från antika Egyptiern och det spreds till Europa via Romer som
använde dem för att spå på gatorna. Men det finns dock inga dokument som stödjer detta.
Det vi vet är att på slutet av 1800-talet så väljer några hemliga sällskap i Frankrike att använda
tarot i ceremonier och i deras arbete för att träna intuitionen för deras medlemmar. Det är det som
har fått tarot att bli stämplat som mystiskt och skrämmande. Men det var inte korten som var
skrämmande utan människorna som använde dem. Och tack vare detta så är tyvärr Tarot också
det system som har mest vidskepelse och rädsla kopplat till sig.
Två medlemmar av ett sådant hemligt sällskap, Arthur Edward och konstnären Pamela Coleman
Smith, skapade den mest kända tarotkortleken Rader-Waite Tarot. Den är full av symboler och
gömda meningar och bilderna är ofta skrämmande och grymma men också svåra att förstå.
Tarot är inte svårt men systemet är ju uppbyggt på symboler så det tar lite kraft, energi och vilja att
bli riktigt duktig på det. Och att du valt att arbeta med Ängaltarot är ett väldigt roligt och positivt sätt
att lära sig tarot.

1

http://sv.wikipedia.org/wiki/I_Ching
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Hur kortsystemet är uppbyggt
Stora Arkanan består av 22 kort som har nummer 0-21 och kallas också för trumf korten.
Dessa kort tar upp de Stora händelserna som händer i vårt liv.
Korten är uppdelade i 3 delar med 7 kort i varje del som ska symbolisera alla faser livet. Denna fas
kallas också för den spirituella resan eller dreamers journey.
Kort nr 0, The Dreamer, är födelsen och sedan är de 7 första korten barndomen de
nästkommande 7 korten är medelåldern och de 7 sista är ålderdomen och med den följer
visdomen.
Dessa kort är det som beskriver Stora händelser i livet men endast då det används ihop med Lilla
Arkanan. Dessa förändringar kan vara tillexempel Karriärbyten, flytt, bröllop, skilsmässa mm. Och
visst kan det bara hända Stora händelser i våra liv men det sker väldigt sällan. Väljer man att
endast använda sig av den Stora Arkanan så får de korten även representera vardagliga
händelser. Dessa vardagshändelser skulle annars representeras av de fyra sviterna i Lilla Arkanan.
De fyra sviterna i Lilla Arkanan som är representerade utav elementen Jord (Earth), Luft
(Air),Vatten (Water) och Eld (Fire), är strukturerad likt de vanliga spelkorten med Ess (Ace) till
kung (The King) med istället för 3 klädda kort så har tarot 4 klädda kort, Page (The page),
Riddaren (The knight), Drottningen (The queen) och Kungen (The king).

En bra sak att minnas är att när man använder sig av denna kortlek för att få svar på sina frågor så
är det ofta personen som man lägger för som är den som är gestaltad på kortet. Det kan vara
dennes energi eller karaktär och ska därför även (om det passar) ingå som en del av budskapet/
svaret. Det gäller speciellt korten i den Stora Arkanan då egenskaperna för den ärkeängel som är
avbildad på korten har koppling till personen som ställer frågan. Så glöm inte bort att känna in vad
personen på kortet har för känslor, uttryck och attityd i förhållande till budskapet.
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