
Gammal visdom med nytt snitt 
 

Nu blir det lättare att ta till sig en tarotleks bilder och symboler. Med hjälp av den nya 
leken Wheel of Fortune TAROT, skapad av kreatören, författaren och utbildaren Caroline 
Benke, kan även en nybörjare ta till sig av kortens ibland mystiska budskap. Tarotleken ges 
ut av Förlagshuset Siljans Måsar. 

 

Vi är nog många som suttit böjda över tarotkort och funderat över vad de mystiska och 
ibland mycket svårtolkade symbolerna betyder. Och vid köp av en kortlek vilset stått och 
undrat vilken av alla tarotlekar på bokhyllorna som passar oss bäst. Med Wheel of Fortune 
Tarot, hoppas Caroline Benke att vi lättare ska förstå budskapen genom att bara titta på 
kortens bilder. – Min tarotlek är en nytolkning med fräscha, samtida, moderna bilder och 
symboler som gör budskapen lättillgängliga för vår samtid, förklarar hon. 
 

Det finns ett överdåd av tarotlekar i världen – varför ytterligare en? 
– Wheel of Fortune är en idé som funnits hos mig länge. Jag har ofta upplevt att tarotkorten 
kan vara svårtydda och att det kan kännas överväldigande för den som vill lära sig. Tanken 
med Wheel of Fortune TAROT är att du ska kunna utläsa vad kortet står för genom att 
endast titta på bilden. Med ett nytt bildspråk vill jag damma av och lyfta fram den gamla 
visdomen som ligger dold i mystiken runt tarotkort. Det är en tarotkortlek för vår tid. 
 

Vad betyder tarotkort för dig personligen?  
– För mig är tarotkort ett hjälpmedel för intuitiv avläsning. Korten fungerar som en spegel av 
den person du vill läsa av, deras drömmar, förhoppningar men också negativa känslor så som 
tillkortakommanden och rädslor. Jag upplever att tarotkort kan vara ett fint hjälpmedel för 
den som vill utveckla sin medialitet, och med tydliga bilder och budskap vill jag med Wheel 
of Fortune TAROT göra det mer lättläst och roligt. 
 

En ny tarotlek med modernt snitt – finns här något djupare budskap du vill föra fram?  

– Ja, att andlighet är för alla - det är kärleken, energin, intuitionen och framför allt 
intentionen som skapar magin. Genom att göra bildspråket tillgängligt, modernt och 
lättförståeligt kan fler utforska sin andliga sida. 
 

Finns det något ”rätt” sätt att tyda korten? 

– Det går att läsa tarotkort på många olika sätt. Genom att titta på kortet och läsa 
innebörden för det i det tillhörande häftet, kan man få budskapen till sig. Det är ofta här 
många börjar, men jag menar att man når en djupare förståelse om man lägger undan 



kortens häfte för en stund och vågar fråga korten vad de vill säga. När man släpper tankar 
och idéer om att saker och ting måste vara på ett visst sätt eller måste göras i en viss ordning 
kommer insikterna till en. När man undviker att redan innan man börjar lägga korten, 
bestämma svaren eller önskemålen, så öppnar man upp för friheten i det oväntade, avslutar 
Caroline Benke. 
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