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10 BEGER

De ti begrene er i balanse. 
Følelsene er kommet i har-
moni. Den forelskelsen som 
begynte i toerne har nå gått 
gjennom utallige stadier. 

Romantiske illusjoner er 
skrellet bort. Tiltreknin-
gen har møtt hverdagen 
og virkeligheten. Skuffelser, 
kjedsommelighet, følelse av å 
være fanget og grumsete følel-
ser har boblet opp til overflaten. 
Gjennom denne prosessen har 
en dypere og mer moden tiltrek-
ning vokst frem. Denne kjærligheten vises i vanntieren. Det er ikke 
lenger en fantasi og en illusjon man tiltrekkes av. Her har følelsene 
blitt slipt og foredlet. 

De ti skålene gir bud om et modent og voksent forhold til det 
som tas opp. Eller om å søke å forholde seg til det på en slik måte. 
Følelser som bitterhet, hat, sjalusi og usikkerhet er renset ut. Tilbake 
er en dyp følelse av kjærlighet og tilhørighet.

Indre mening: Ytre mening: Fare: Utfordring: 

Harmoni, moden-
het og aksept av 
seg selv og andre.

Ekteskap, fel-
lesskap og 

fullbyrdelser av 
ønsker og behov.

Å late som man 
er voksen og 

moden når man 
ikke er det.

Å virkelig glede 
seg over og 

akseptere andre 
akkurat som de er.
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10 STAVER

De ti stavene er tunge å bære. 
Det er mye å gjøre. Ting har en 
tendens til å vokse en over hodet. 

Dette kortet viser til personer 
som må lære å delegere myndig-
het og å stole på andre. 

Her har vi en som i utgangs-
punktet måtte lære å stole på seg 
selv. Som hadde full oversikt over 
alle ledd i prosessen. Men etter hvert 
som prosjektene har utviklet seg, begynner det å bli 
altfor mye. Hvis du ber andre om å gjøre noe, og så må sjekke om 
det er gjort bra nok, så får du ikke mindre, men mer arbeid.

Kortet gir én av to muligheter til å komme ut av presset. Den 
første er å dele arbeidsbyrden. Den andre er å minske den totale 
arbeidsmengden. Ildtieren har også en svært positiv funksjon. Den 
utvikler mye varme og trykk. Av og til kan den oppleves som det 
å være på innsiden av en vulkan. Og det er her diamanter blir til. 
Presset vi utsettes for, tvinger oss til å hente frem uante ressurser. 
Vi lærer enormt mye om oss selv når vi arbeider under de forholdene 
som tieren av staver viser til.

Indre mening: Ytre mening: Fare: Utfordring: 

Å tale press. 
Å være i 

smeltedigelen.

Å lære å deleger 
ansvar og se hva 
man egentlig har 
ansvar for å bære.

At man knek-
ker sammen 
under presset.

Å gjøre ting ferdig, 
på enklest og best 

mulig måte.


