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Kapittel 2: Tarotstokken og de fire 
elementene

Luft - Sverdene

I den norske kortstokken har sverdene blitt til spar. 
Sverdene har med bevissthet og tankeprosesser å 
gjøre. De er knyttet til elementet luft. 

Sverdene og 
luftelementet 
har med tanker 
og kommuni-

kasjon å gjøre. Når vi sier noe, 
setter vi luften i bevegelse. Orde-
ne når mottagerens øre i form 
av luft som vibrerer i bestemte 
svingningstall. Luften er med 
andre ord det som gjør det mulig 
å snakke med hverandre. Også 
andre former for bølger, som 
radiobølger, tankebølger o.l., beveger seg gjennom luftelemen-
tet. Vi er også knyttet sammen gjennom luft. Ikke bare gjennom 
feles verdier og tanker, men fordi vi faktisk puster inn og ut av 
den samme luftmassen. Vi er uløselig forbundet med hverandre 
gjennom luften og det en person tenker/puster ut, er det en annen 
person puster inn. Det du tenker vil med andre ord påvirke andre 
mennesker rundt deg. Dette forteller om sverdenes tilknytning til 
det sosiale på et dypere plan. Ordet inspirasjon betyr også å puste 
inn. Med andre ord er en del av vår sosialitet og kommunikasjon 
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å bli in –spirert av det andre tenker og sier.
Sverdene tilkjennegir også en annen side av luftelementet. Det er 

bevisstheten som gjør at vi kan stå utenfor en opplevelse og se på 
den utenfra. Sverdene kan brukes til å dele opp virkeligheten, til 
å se på bitene i puslespillet og ta dem fra hverandre. Vår mentalt 
styrte vitenskap er tett knyttet til denne måten å fungere på. 

I tarotstokken er sverdene gjennomgående de mest problematiske 
og vanskelige. Dette kommer av at sverdene og bevisstheten skil-
ler oss fra opplevelsen. Når vi ser på noe og analyserer det, så kan 
vi ikke på samme tid være det. Sverdene gir oss en mulighet til å 
undertrykke våre spontane reaksjoner. Til å motsi våre følelser og 
instinkter. De hjelper oss til å være «siviliserte», men gir oss også 
smerte gjennom å la oss undertrykke følelser og behov. I en tid 
hvor vi er så stolte over å kunne tenke og analysere at vi holder på 
å ødelegge en hel verden i pur vitenskapelig selvforherligelse, er 
det viktig å se smerten ved å være atskilt fra helheten, til å forstå 
og analysere.

De kan gi klarhet og visdom, men de kan aldri tilfredsstille 
behovet for å oppleve den indre enhet. Sverdene peker på veien, 
men de er ikke veien.

Gjennom å erfare alle de situasjonene som sverdkortene i den lille 
arcana viser oss får vi muligheten til å utvikle visdom og komme 
i kontakt med bevissthetens essens.

Luftelementet viser oss veien til ren bevissthet og oppmerksomhet.
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Vann- Begrene

Begrene er knyttet til følelser og vannelementet. 
I den tradisjonelle kortstokken har de forståelig 
nok blitt til hjerter. Følelser er som vannelementet 
i konstant bevegelse. 

Begrene i tarotstokken er beholdere og kanaler 
som de indre opplevelsene kan strømme gjennom. 

Der sverdene er fornuft og tanke, er begrene vår subjektive opple-
velse og indre verden. Begrene forteller alltid noe om vårt behov for 
å tilhøre, for å oppleve kjærlighet og nærhet. Våre fysiske kropper 
er på mange måter slike begre som følelsene strømmer gjennom. 
Vi er bærere av opplevelser og behov. Begrene viser hvordan vi har 
det i vår indre sanseverden. Er vi fornøyde og lar vannet strømme? 
Eller har vi lagt det i rør, sperret det inne i en bakevje eller foru-
renset det med giftige stoffer? Befinner vi oss ved det store, åpne 
følelseshavet, feies vi gjennom en foss eller sitter vi kanskje og nyter 
stemningen ved et lite fjellvann?

Mens luften er det element som vår ytre kommunikasjon beveger 
seg gjennom, så er vannet det element vår indre kommunikasjon 
beveger seg gjennom. Vannet er det element som gjør at et hjerte 
kan snakke direkte til et annet uten ord. Det er vanndråpene som 
er atskilt, men som flyter sammen til en klar, rennende bekk. Og 
som til slutt samles i det veldige havet. Vannet og begrene er knyttet 
til det som gjør oss i stand til å føle hva andre føler. Til å kjenne 
i vårt eget indre hva de opplever (også kalt empati ). Hvis vi ikke 
kan beskytte vannet i våre begre, vil vi bli overfølsomme. Legger 
vi lokk på begrene, blir vi ufølsomme, og livet surner, råtner og 
blir bittert og ensomt.

Begrene bærer med seg den enkle sannhet at i dypet av oss selv 
er vi aldri alene.
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Gjennom å erfare de situasjonene som beskrives av begerkortene i 
den lille arcana utvikles vår evne til kjærlighet, og vi gis mulighet 
til å erfare kjærlighetens essens og komme i kontakt med kjærlig-
hetens kilde.
Begrene viser oss veien til indre åpenhet, nærhet og enhet.

Ild - Stavene

Stavene er knyttet til ildelementet og handling. De har 
med makt, kraft og vilje å gjøre., men også livskraft 
og livsglede. Stavene er energi i seg selv. De er som 
sverdene knyttet til maskulin handlingsenergi. 

Stavene er aktive der begrene er reaktive. Stavene 
er hva vi vil, hvordan våre handlinger springer 
ut fra oss selv. Vi kan si at mens begrene viser til 

hvordan vi tar i mot og bearbeider inntrykk og følelser, så viser 
stavene hvordan vi uttrykker våre behov og følelser i handling. De 
er ekspressive i sin natur.

Selve livskraften flyter gjennom stavene. Blodet fosser som ild 
gjennom blodårene. Hvordan bruker vi vår kraft, flyter energien 
fritt – eller står den fastlåst? Dette er spørsmål som stavene forteller 
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om. Stoler vi på vår egen kraft, eller knyter vi oss? Kan vi rette vår 
kraft mot et mål – og følge det? Stavene er knyttet til evnen til å 
kunne visualisere.

 Å se et mål for sitt indre øye, og så gjøre det som er nødvendig 
for å realisere det. Det er lyset som treffer øyene som gjør at vi kan 
se, og stavene er forbundet med lys og energi.

Sverdene var mental bevegelse, begrene bevegelse i det indre land-
skap, stavene er bevegelsen i seg selv. Det at ildelementet er knyttet 
til staver og trær forteller oss noe. Trærne er i evig bevegelse (om 
enn noe langsom sett med menneskenes øyne ) – de kan ikke la det 
være. De små bladene på stavene er blitt til kløver i den ordinære 
kortstokken. Treet beveger seg hele tiden mot å bli mer og mer av 
seg selv. Mot å fullbyrde det mønsteret som ligger nedlagt i hver 
og en av treets celler. Det samme gjelder for mennesket, selv om 
vi kan ta med oss røttene våre og bevege oss gjennom rommet på 
en annen måte.

Ildenergien er det i oss som gjør at vi aldri kan bli der vi er. 
Det evig forandrende øyeblikk, som gjør at vi alltid er i bevegelse. 
Flammen som brenner, og som i det neste er slukket eller blitt en 
helt ny flamme.

Gjennom å erfare den energetiske situasjonen som vises gjennom 
de ti kortene i den lille arcana får vi mulighet til å komme i dyp 
kontakt med vår egen kraft og styrke og nærme oss essensen av 
glede og tilstedeværelse.

Ildenergien viser oss veien til glede, mening og væren.


