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Tarotkort, med sin 
urgamla visdom, borde ingå 
som ett eget ämne i under-

visningen på varje skola och 
lärosäte. Varje elev skulle 

känna igen sig. 

Genom Tarotkort får du 
svar på dina frågor, och de 

vackra korten vidrör hjärtat. 
Läs, lär och begrunda. Läs 
igen. Sätt in det i sitt rätta 
sammanhang. I livets kaos 

visas kunskap.

Denna lärobok passar alla, 
stora som små, ungdomar 
som vuxna. Även i livets 

slutskede, då det behövs frid 
och fred och stor harmoni 

– fulländning till max. 

Livet pågår för fullt, 
men glöm ej stillheten. 

Där sker mirakel. Vila är ett 
tillstånd i balans.

Visst blev du förvånad när svaret 
kom? Det var precis vad du sökte.
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En vacker mirakulöst strålande komet, ett sällsynt himlafenomen 
i regnbågens alla färger, som endast kan åstadkommas när rent, 
klart ljus träffas i de undersköna kristallsalarna. Lysande, som 
enbart skaparkraften förmår frambringa. Kulörer, självlysande 
som hos en sagolik kungsfiskare. Det är därför denna fantastiska 
bok benämns Tarotkometen.

Nu är det dags för mänskligheten att ta emot fenomenal visdom 
från de himmelska tempelsfärerna. Denna Tarotskrift innehåller 
universums egen kunskap i förgylld form, vilket är mirakel.

Tarotleken helar och läker, och vi skapar mirakel på gudanivå – 
med mod och styrka. Följ naturlagarna tillbaka till ursprunget. 
En ny tid är här. Naturlagarna är hela fundamentet som univer-
sum och mänskligheten vilar på. Sann livskvalitet. Livet fortsätter 
i evighet. Inget avslut existerar. Känn tillit och fortsätt vandra!

Ingrid Juliusson
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Till alla er som söker upplysning, och naturligtvis även till alla er andra 
också. Denna bok är tänkt som en spännande upptäcktsresa i ditt eget 
inre! Den källa, varifrån du hämtar upp ditt sanna själv och där möjlig-
heterna till utveckling leder dig till obegränsning.

Drag ett Tarotkort och led dig själv till det äventyr som blir din upple-
velse idag. Denna Tarotskrift är inte knuten till någon speciell Tarotlek, 
utan precis som boken själv, är det meningen att den ska spegla obe-
gränsning. Därför kan du använda dig av den leken som du redan har, 
eller om du inte har någon Tarotlek, behövs det ingen – slå upp en sida 
och du ska finna det du söker i stunden.

Boken innebär en själens resa, som tar dig med på hisnande färder, 
som för dig till höjder och upplevelser, du inte trodde att just du skulle 
få uppleva – och vet att allt är möjligt.

I denna Tarotbok kommer den nya tidens upplysning att speglas. 
Den upplysning som kan föra dig framåt och höja medvetenhetsnivån. 
Ett medvetenhetstillstånd som kan uppenbara evighetens insikter, de 
insikter du bär med dig i din inre källa.

Alla söker upplysning, men man vet egentligen inte alltid vilken sorts 
upplysning det är man söker, därför att upplysning kan betyda olika, be-
roende på vem det är som söker. Boken är dessutom skriven utifrån den 
urgamla sanning som man benämner sanningarnas ursanning. Detta 
förut oskrivna har hämtats direkt ifrån min egen inre källas brunn och 
syftet är att det ska vara en inspirationskälla till er som nu är mogna för 

In l edn ing
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det ultimata. Den upplysning och den sanning som hämtas direkt från 
Bigamottom. Det är nämligen så man i de esoteriska rikena namnger 
urkällans urkälla. Boken är också skriven för att utmana och provocera 
det så kallade moderna etablerade samhället och dess värderingar, där 
det NU verkligen är dags att förändra i stor skala. Här kommer säkerli-
gen åsikterna att skilja sig åt, men det är också meningen och dessutom 
en del av spänningen. För och emot, på grund av vilket nivåsteg man 
befinner sig på sanningens utvecklingsstege.
 
Denna visdomsskatt och kunskapskälla utgår från de gamle och vise 
mästarna, de mästare som befinner sig i närheten av skaparkällan. Med-
vetenhetshöjningen som nu håller på att ske, berör alla. Den ultimata 
sanningens timma är här. För många kommer detta att bli en inspira-
tionskälla, så att frön till det nya som håller på att byggas upp i världen 
får fäste. Sanning eller saga? Det är du som läser som ska bilda dig en 
egen uppfattning. Huvudsaken är att du läser.
 
Jag är här för att så frö till nya infallsvinklar, så att en djup förståelse för 
universums eget inre bibliotek kommer i dagen, den urkälla som är all-
tets upphov och det är vi tillsammans som byggt dessa förutsättningar 
som nu råder. Är du nöjd, jag då har du gjort livet enkelt att leva. Är du 
mindre nöjd, ja då behöver du förändra och förenkla ditt levnadsätt så 
att du får pusselbitarna att passa in i det levnadspussel du håller på att 
skapa. Så enkelt ska vi tillämpa det helt fantastiska och underbara liv 
som blivit oss givet till glädje och utveckling, men vi behöver väcka upp 
den kunskap som vi alla besitter inom oss. Den ligger där slumrande 
som ett vackert minne, men vi behöver träna oss i att minnas. Det är 
detta som är meningen och syftet med boken, ett skifte medvetenhets-
mässigt som kan lyfta tanken och känslan till högre nivåer och därmed 
gagna allt och alla.  

Detta är en bok som tagit flera år att skriva. Att skriva ord som hela 
tiden hämtats direkt från källan kräver fokus på ett alldeles speciellt 
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sätt. Att fånga magin i varje ord och sedan foga dem samman till vis-
dom, har varit ett sökande och en utmaning och att hela tiden befinna 
sig i samklang med allt som är och därifrån hämta upp det som så små-
ningom blev denna skrift. Ja, det har varit ett spännande äventyr.
 
Läs. Läs sedan samma sak igen, för detta är ingen bok som ska sträck-
läsas, utan här behöver du tänka igenom och begrunda och framför 
allt lära dig minnas den visdomsskatt och den kunskapskraft du själv 
bär på.

En del kunskap upprepas, men visdom kan upprepas igen och igen, 
därför att det så småningom ska bli till självklarheter, så att urkunska-
pen omvandlas till handling och då, ja då, har man förstått det verkliga 
syftet med livet på jorden och du har fått lära dig vem du verkligen är.
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Mirakulös kunskap, entusiasm och glädje, är det som skapas i detta nu 
till dig som läser. Ja, allt detta är vad jag som skrivit boken, bjuder dig 
på. Jag vill också att du ska läsa det som står skrivet mellan raderna, för 
här dignar trädgården av exotiska, smakrika söta frukter, till brädden 
fyllda av kunskap. Nåbara och synliga för dig som nu öppnat upp alla 
dina sinnen. Läs mer, läs ännu mer, begrunda, för en diskussion med 
dig själv om vad detta egentligen betyder för just dig. Sök inåt, du kom-
mer att finna DET och gläds sedan av att ha kommit i gång, med det du 
så länge trängtat efter.

Sjuttioåtta kort
 
I en Tarotkortlek finns det sjuttioåtta kort. Vart och ett av dessa kort 
är en källa till dynamisk mystik och oändlig visdom. Läs, begrunda, 
försök förstå, du som nu har tagit steget och står beredd att fullt ut 
öppna upp din egen inre osynliga källa, det porlande källflöde som vi 
alla bär inom oss.

Detta källflöde fungerar som en påfyllnadsbank för det som du 
egentligen söker, men de flesta tar sig inte ens den korta tidsrymd som 
behövs för att lyssna inåt till sin egen inre röst, eller läsa den bok som 
sträcks fram av universum som  innehåller fulländad visdom. Detta 
borde verkligen varje människa som är född hit till jorden, bjuda sig 
själva på. Där finns nämligen det du söker, en pusselbit till ditt livsspel.
I stället tror man att det är någon eller något från yttre rymden som ska 
bjuda på lösningen. Det finns en kosmisk lag och sanning som säger, 

Kor t  s ymbolp resentat i on 
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har man ställt en fråga, finns ALLTID svaret i din egen inre källa. 
Alltså vet, tro inte, utan vet, du har faktiskt lösningen på gåtan själv. 

På ett sätt, är det just vad denna bok erbjuder, men det arbete som ska 
föregå ditt beslut om förändring, det får du GÖRA SJÄLV. Du har 
alltid själv det yttersta ansvaret för allt som händer dig, precis allt, på 
grund av de val du gör, eller de val du redan gjort.

I denna bok finner du kosmiska råd och universell inspiration som 
utgår ifrån hjärtats känslocenter. Dessa råd visar dig hur du ska förhålla 
dig till den inre beslutsprocess du nu satt i gång och det som du i ditt 
hjärta verkligen önskar. Följ din känsla, följ din intuition, så finner du 
rätt väg. Denna Tarotbok är inte någon annan lik. Den har ett eget 
uttryckssätt som är helt unikt. 

Jag som nedtecknat har valt att låta den färgas av min alldeles egna 
tolkning och det kosmiska material som boken innehåller har häm-
tats direkt från urkällan, varifrån allt skapat utgår. Tro det om du vill.
Denna Tarotbok har inte heller någon historisk bakgrund, utan den är 
sprungen utifrån källan där du finner det ultimata. I den källan regerar 
enbart sanningen, den sanning som har det gudomliga som ursprung.

Låt dig fullständigt inspireras av denna oändliga, outsinliga, innebo-
ende kraft som orden i boken bjuder dig på.

Stora Arkanan – Lilla Arkanan

De sjuttioåtta Tarotkorten indelas i två Arkanor. Den första Arkanan 
innehåller tjugotvå enastående andligt fulländade visdomskort. Dessa 
tjugotvå Tarotkort benämner man den Stora Arkanan eller så talar man 
också om korten som ger den andliga vägledningen.

Arkana nummer två innehåller femtiosex kort. Dessa kort benämner 
vi den Lilla Arkanan eller så kan vi också benämna dem, de världsliga 
Tarotkorten, men även dessa Tarotkort är lika fullkomligt andliga 
som de tjugotvå första. Alltså, har vi här in alles sjuttioåtta fullkomliga 



13

Tarotkort. Varje Tarotkort är dessutom en njutning för ögat, likaväl 
som de utgör källflödet där man hämtar kunskap, den kunskap som 
förgyller och höjer din medvetenhetsgrad.

Det är mycket viktigt att här framhålla att de andliga och de världs-
liga Tarotkorten ska gå hand i hand. Det ena får inte särskiljas från det 
andra. Alla Tarotkorten har ett samband och de hör ihop med allt som 
är. Därför att allt som existerar, har samma gudomliga ursprung och 
allt som överhuvudtaget finns till, består av samma energimönster, men 
med olika vibrationstal.   

Den Lilla Arkanan, eller de världsliga Tarotkorten, indelas sedan 
ytterligare i sin tur i fyra olika Tarotkortssymboler, som var och en talar 
sitt språk. Här finner vi staven som symbol för allt kreativt, bägaren 
som symbol för hela vårt känsloregister, svärdet som symbol för varje 
tänkt tanke och ett flexibelt rörligt intellekt samt pentagrammet som 
symboliserar allt det som är fullständigt obegränsat.

Varje Tarotkortssymbol innehåller sedan i sin tur fjorton olika 
Tarotkort, var och en med sitt budskap och sin kunskapskälla. Ställ din 
fråga och sök inåt.

Stavar – Bägare – Svärd – Pentagram

Vi begynner med symbolen i stav som står för fart och fläkt samt ett 
enastående kreativt nyskapande. Här i detta kapitel ska inte symbol-
språket vidareutvecklas ytterligare, utan det är meningen att du ska 
slå upp och läsa kortets innebörd längre fram i boken, där du finner 
hjälp och svaret på din fråga i det Tarotkort som du just nu håller i 
din hand. De fjorton stavskorten i Tarotleken indelas i: Ess i stav, Tvåa 
i stav, Trea i stav, Fyra i stav, Femma i stav, Sexa i stav, Sjua i stav, Åtta i 
stav, Nio i stav, Tio i stav, Page i stav, Knekt i stav, Drottning i stav och 
så till sist Konung i stav.

Efter stavkorten hälsar vi Tarotkorten med bägarsymbolen välkom-
na. Det är meningen att dessa Tarotkort ska tala direkt till ditt hjärta 
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och få ditt Solar Plexus att påverkas på djupet, det är nämligen där som 
känslorna har sitt säte. Dessa Tarotkort med bägare kan upplevas som 
en stilla vattenspegel där det lugna och fridfulla tagit sin boning, men 
de kan också plötsligt uppenbara sig som ett störtregn av gnistor, så 
föreställ dig ett sprakande tomtebloss och du kommer att förstå sym-
boliken.

Drag ett bägarkort ur Tarotleken, slå upp betydelsen längre fram i 
boken och där är det meningen att du ska finna den länk som du hittills 
saknat.

De fjorton bägarkorten i Tarotleken indelas i: Ess i bägare, Tvåa i 
bägare, Trea i bägare, Fyra i bägare, Femma i bägare, Sexa i bägare, Sjua 
i bägare, Åtta i bägare, Nio i bägare, Tio i bägare, Page i bägare, Knekt i 
bägare, Drottning i bägare samt Konung i bägare.

Den tredje symbolen i en Tarotlek är svärdet. Ordet svärd får kanske 
dina tankar och känslor att tänka krigiskt. Men Tarotsvärdet är inget 
svärd som ska föra tanken till död och förintelse, utan detta svärd är 
symbolen för en knivskarp, skärpt tankeverksamhet, men även det red-
skap som ska lära dig att avskilja dig från de delar i ditt liv som du inte 
längre behöver eller som du inte längre önskar ha.

Var ärlig mot dig själv, det är just detta du ska använda svärdet till. 
Du ska helt enkelt frigöra dig från onödigt bagage. Det bagage som inte 
längre gagnar dig i den utvecklingsspiral du just nu befinner dig i. Vässa 
eggen, så att du verkligen vågar ta fram det mod och den styrka som 
behövs för din totala frigörelse. Lär dig och vet att här vilar ansvaret 
enbart på dig själv, för du behöver all kunskap om hur du verkligen ska 
hantera frihet. Tyvärr har mången missuppfattat ordet frihet och detta 
helt fantastiska ord behöver man i sanning lära sig att hantera. Drag ett 
svärdskort ur Tarotleken och se vad du finner där som kan hjälpa dig att 
tänka kristallklara tankar.

De fjorton svärdskorten i Tarotleken indelas i: Ess i svärd, Tvåa i svärd, 
Trea i svärd, Fyra i svärd, Femma i svärd, Sexa i svärd, Sjua i svärd, Åtta 
i svärd, Nio i svärd, Tio i svärd, Page i svärd, Knekt i svärd, Drottning i 
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svärd och så Konung i svärd.
Så har vi kommit fram till den sista och fjärde symbolen i Tarotleken, 

den som benämns pentagrammet. Denna Tarotkortssymbol innehåller 
kosmisk fulländning och fullständig obegränsning, här finner du ingen 
början och inget slut.

Tänkt dig en ritad linje från varje stjärnspets i pentagrammet. Dessa 
linjer, hur långa du än gör dem, kommer aldrig att mötas. Detta kallar 
jag evighetens fullkomliga oändlighet. Återigen, ingen början, inget 
slut, utan här förverkligar evighetsoceanens rörelsemönster det som du 
önskar. Känslor och tankar omvandlas här till skaparprocesser.

Så, tänk noga igenom vad det är du verkligen önskar och vad det är 
du verkligen behöver och använd sedan dessa redskap i enlighet med 
de kosmiska lagarna. Det är nämligen så här du skapar din verklighet, 
men, begränsa dig aldrig, du förmår allt och universums överflöd finns 
till för alla som har fötts ned på moder jord. Begränsning eller obe-
gränsning, valet är ditt.

De fjorton pentagramkorten i Tarotleken indelas i: Ess i pentagram, 
Tvåa i pentagram, Trea i pentagram, Fyra i pentagram, Femma i pen-
tagram, Sexa i pentagram, Sjua i pentagram, Åtta i pentagram, Nio i 
pentagram, Ti i pentagram, Page i pentagram, Knekt i pentagram, 
Drottning i pentagram och Konung i pentagram.
 
Uppbåda nu all inneboende förmåga och ta till dig den visdom och 
den universella kraft som här har dikterats i form av denna Tarotbok. 
Då kommer livets äventyr att färgläggas i kristallklara regnbågsfärger. 
Låt livet från och med nu bli en lek, njut, låt glädjen få fritt utlopp och 
tacka dig själv för att du nu genom eftertanke börjat det förändringsar-
bete som behövdes för att utvecklingsspiralen skulle ändra bana.
 
Må balans och harmoni följa er alla!  

Ingrid
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