
Ravel Petershagen  (30) fra Os i Østerdalen er  frilans bildekunstner, illustratør  og 

grafisk formgiver.  Han  er  interessert i alt  fra  østens mystikk  til  vegetarisk  kosthold og 

tegneserier,  og  han  er  veldig  dyrekjær. I 1997-2005  studerte han  Visuell 

kommunikasjon  ved Kunsthøgskolen  i Oslo.  Hans hovedoppgave ble en  bok på 329 

sider om tarot, ved navnet “Et magisk barn – Kālacakra Ṣūfī Phantom Tarot”. 

1. Hvorfor valgte du å skrive en hovedoppgave om tarot?

Siden  jeg ble født  har  jeg  vært  interessert  i  åndelighet, mystikk, astrologi,  skjulte 

sammenhenger  mellom  ting,  fenomener, og  veseners forbindelser  med hverandre og 

seg  selv  på  sin  vandring  mellom  her, det hinsidige og tilbake.  Fra  jeg  lærte å  lese har 

jeg  sammenlignet ulike mytologier.  Jeg  har  alltid elsket  å  tegne og  male, og ville finne 

en måte å  visualisere symbolikken  og knytte alle  de parallelle guddommene sammen  i 

et symbol-system.  Mens jeg  gikk på  videregående oppdaget  jeg  tarot. Først  var  jeg 

skeptisk til  at  det  var  noen  dyp betydning  i kortene,  og  tenkte at  de kanskje kun var  et 

middel til å  spå  med. Men  da  jeg  fordypet  meg  mer  i bildenes symbolikk  ble jeg 

overbevist  om  at jeg  hadde funnet det  jeg  hadde lett  etter  i  alle år. Da jeg  studerte ved 

“Kunst- og håndverksskolen”  var  det  derfor  naturlig  at  hovedoppgaven måtte handle 

om tarot. 

2. Hva betyr tittelen på oppgaven din?

Hovedtittelen “Et magisk barn” har betydninger på flere plan. Den  kan  generelt 

vise til at  alle har et  personlighetskort,  som  beregnes ut i  fra  fødselsdatoen,  som  gjør 

alle til  et  magisk barn i  “tarot-verdenen”. Ifølge Bibelen  sa  Jesus: “Den som ikke tar 

imot Guds rike  som  et lite barn, skal ikke komme inn i det” (Markus 10:13–10:15). 

Mer  bestemt  henviser  “Et magisk  barn”  til trumfkortet  Dommen i Den  store arkana. 

Aleister  Crowley  omdøpte dette kortet  til  “The Aeon” (Eonen).  En  disippel av  Crowley, 

Frater  Achad alias Charles Stansfeld Jones,  skrev  tidlig  på  1900-tallet  boka  “The 

Egyptian Revival, or The Ever-Coming Son in the Light of the Tarot”,  som  handler 

om  Horus-barnet i egyptisk religion.  Både han  og Crowley  forbandt  tarotkortet  XX 

Dommen/Eonen med Horus-barnet, som  de kalte “The One Magickal Child of the 

New  Aeon”.  Horus-barnet  kan  sammelignes med Skaperen av  Universet,  kalt Brahmā 

i vedisk tradisjon  som  hevder  at  da  Det høyeste vesen først inkarnerte i en skapt form, 

ved skapelsens begynnelse,  tok det formen  av  en  eggformet person, Hiraṇyagarbha, 

som lå alene på en kosmisk lotus flytende på urhavet. 

 Dommen/Eonen er  personlighetskortet  til min  sadguru  Swāmi Paramānanda  (født 

25.  desember 1954, død 26. november 1999).  I sitt  forrige liv  var  han Śrī Rāmakṛṣṇa 

Paramahaṁsa  (født 18. februar 1836, død 16.  august  1886),  og hadde også  da  det 

samme personlighetskortet. Både fødsels- og  dødsdatoene i  begge livene gir 
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tverrsummen 2. Jeg hørte aldri at  han  snakket  om  tarot, men da  han ble spurt  om 

numerologi sa  han  at  han  var  en  toer.  Det  er  også  numerologi i tittelen. Med et  system 

hvor  bokstavene i  alfabetet  nummereres i stigende rekkefølge fra  0 til 28  (A = 0, B = 1, 

C = 2  osv.) får  “ET MAGISK BARN”  verdien  108; et  “hellig  tall”  i bl.a. buddhisme og 

hinduisme.  Ordet  “BARN” får  verdien  31,  og det  samme gjør  “CHILD”  på  engelsk. 

Kortet Dommen/Eonen forbindes  med “sti” nr.  31 på det qabalistiske Livstreet. 

Stiene (shebilin) består av  10 sfærer  (sefiroth) og 22  greiner,  representert av 

henholdsvis 10 sifre eller tall og 22 bokstaver i det hebraiske alfabetet. 

 

Aleister  Crowley  var  opptatt  av  tallene 31 og  93 (som  er  31  multiplisert  med 3).  Han 

oppkalte sin egen religion  etter  det greske ordet  Thelema (θεληµα),  som  betyr  “Vilje”. 

Han  mente at  en  bevisst  handling  som  utføres med vilje er  en  magisk handling. Det 

kan være å  pusse tennene, gå  tur  med hunden  eller  til  og  med å  betale skatt. Motsatt 

er  en  handling som  ikke utføres med vilje en  umagisk  handling. Det inkluderer  alt 

vanemessig  eller  reaktivt beteende som  gjør  at en  mister  fokus i livet,  for  eksempel å 

strekke seg etter  en sigarett eller  å  bestille enda  en drink osv.  I gresk  qabalah har ordet 

Thelema tallverdien  93.  Det  samme har  Agape (Αγαπη),  som  betyr  “Kjærlighet”.  I 

“Lovens Bok”, grunnboka i  religionen hans,  står det: “There is  no  law  beyond Do  what 

thou wilt.  Love is  the law,  love under will.” I qabalistisk  numerologi,  som  kalles 

gematria,  har  to ord med samme tallverdi også  en  beslektet esoterisk betydning.  Et  av 

de vanligste eksemplene er  å  analysere ordet  Kjærlighet, som  på  hebraisk heter 

Ahavah (אהבה) og har  verdien  13.  Et  annet ord med verdien  13 er  Achad (אחד), som 

betyr  “Én”,  “Ett”, “Énhet” eller  “Den Éne”.  Derfor  kan  man konstatere at Kjærlighetens 

natur  er  Énhet.  Det hellige og  mystiske navnet  på  Gud i Mosebøkene,  JHVH  (יהוה) 

har  verdien  26. Siden  26  er  13 × 2  kan  man  si  at  Guds natur  består  av  Kjærlighet  og 

Énhet. Tallet  13 er  31  baklengs.  Det var  ikke uten grunn  at  Charles Stansfeld Jones 

kalte seg Achad som ,(אחד)   betyr  “The One”. Også  det engelske ordet  ONE har  verdien 

31. I filmen  “The Matrix” er  navnet på  hovedpersonen NEO, som  betyr  “ny”,  et 

anagram  for  ONE. Crowley  brukte tallet 111  (ONE ONE ONE) som  chiffer  for  93, 

siden det er verdien av ONE (31) ganger 3. Ordene EON og AEON blir også 31. 

 

Sti nummer  31  svarer  til  den  hebraiske bokstaven  Shin ,(ש)   som  representerer 

elementet Ild. I alkymi er  et barn symbol på  “Den hemmelige ilden”, som  også  kalles 

“Filosofenes stein”,  “De vises stein”,  “Fugl Fønix”  osv. De vises stein  ble laget av  det 

røde mineralet sinober, som  er  en  modifikasjon  av  kvikksølvsulfid (HgS). Det  er  en 

kombinasjon av  “sulphur”  (svovel),  det  alkymiske symbolet  for  sjel,  og 

“mercurius” (kvikksølv), symbolet for ånd. 

 Steinen ble tatt som  røde piller,  som  igjen  bringer  oss til filmen “The Matrix”,  hvor  

hovedpersonen  Neo får  valget  mellom  en  blå pille (som  vil gjøre at han  glemmer  og 
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kan leve et alminnelig  liv  i uvitenhet) og  en  rød  pille  (som  vil  lede ham  til kunnskap 

om “hvor dypt kaninhullet går” og til å realisere seg i den virkelige verden). 

 Tarotkortet  Dommen/Eonen  er  forbundet  med fargen  vermilion, som  er  rød og 

rødorange. Pigmentet besto opprinnelig  av  sinober i pulverform. I indisk alkymi,  som 

kalles Rasāyana, blir  vermilion, kalt  Makara Dhwaja, brukt som  universalmedisin. 

Den  skal angivelig  revitalisere pasienten  på  en  helhetlig måte, heller  enn bare å fjerne 

en særskilt  lidelse, slik  at  en kronisk syk  blir  sunn og frisk  og  den  gamle blir  ung. 

Medisinen forandrer alt, og får gammelt, ødelagt vev til å vokse og reparere seg selv. 

 En  av  grunnene til den  symbolske forbindelsen  mellom  sjel og  svovel, og  mellom  

ånd og  kvikksølv,  har  sin  opprinnelse i  det arabiske språket  og hvordan  det  har  blitt 

brukt av ṣūfīer. 

 Faren  til  alkymi,  slik vi  kjenner  den,  er  Jābir  Ibn el-Ḥayyān, i Vesten  kjent  som  

Geber  (født ca.  721). Han  har  blitt  anerkjent av  både arabiske og  europeiske 

alkymister  som  beskytter  av  kunsten siden  det  åttende århundret. All alkymi siden 

den  tida  inneholder  læren  om  de tre elementene salt, svovel og kvikksølv  (merkur), 

introdusert av  Jābir.  Disse tre må kombineres på  riktig  måte for  å fremstille det 

filosofiske  gullet. Disse substansene er  ikke det  samme som  de stoffene vi kjenner  som 

salt, svovel og kvikksølv. 

 Både i  latinske og arabiske bøker  ble Jābir  gitt  etternavnet El-Ṣūfī,  Ṣūfīen, og 

alkymi ble kalt  Den sofiske kunsten (the Sophic  Art), som  egentlig  betyr  “visdommens 

kunst”,  i middelalderen. I sine verker  anerkjente han  med dyp respekt imamen  Jaʿfar 

Ṣādiq (700–765) som  sin  læremester.  Jaʿfar  Ṣādiq er  den  store ṣūfī-læreren  hvis navn 

er  å  finne i nesten  alle overleverings-linjer  av  ṣūfī-kunnskap, som  selv  blir  kalt  alkymi 

av slike ṣūfī-autoriteter som Jalāl al-Dīn Rūmī (Jalaluddin Rumi) og Ghazālī. 

 For  å vite hva som  er  ment  med uttrykk som  “Filosofenes Stein”, som  kunne 

forvandle grove metaller  til edle metaller, er  alt  vi trenger  å  gjøre å  oversette enkelte 

ord tilbake til arabisk,  ifølge Idries Shah, og se hva  deres tekniske bruk er  blant 

ṣūfīene. Da forstår vi hva Jābir snakket om. 

 Gjenreisningen  av  en  essensiell del av  menneskeligheten er,  ifølge ṣūfīene,  målet 

for  menneskeheten. Menneskets adskillelse fra  sin  essens er  årsaken til  mangelen  på 

harmoni  og oppfyllelse.  Hans søken  er renselsen  av  skummet  på det smeltede 

metallet,  og  aktiviseringen av  gullet. Middelet til  å  oppnå  dette er  å  finne inne i 

mennesket – det er  Filosofenes Stein.  Det  arabiske ordet for  stein er  forbundet  med 

ordet  for  “skjult,  forbudt”.  Symbolet  ble derfor  brukt  i overensstemmelse med den 

vanlige regelen  om  assonans (halvrim)  praktisert  blant  ṣūfīer. Ṣūfīene benytter  en 

mengde ord som  med sine mange assosiasjoner  til ord som  uttales eller  skrives likt 

eller  lignende, eller  som  har samme rot,  danner  en  symbol-verden  av  begreper, som 

den uinnvidde har vanskelig å begripe. 

 Steinen,  skjult  og veldig  kraftfull,  ble i Vesten  også  kalt  for  Azoth.  Flere begreper  

ble introdusert  til  Vesten  av  Paracelsus (1493–1541), som  reiste  i Østen og  mottok sin 
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ṣūfī-trening  i  Tyrkia. Hans “Azoth”  er  identisk  med det  ṣūfīske el-dhāt (eller  ez-zat, 

uttalt  på  persisk, og  dermed i mest ṣūfī-poesi,  som  az-zaut), som  betyr  essens eller 

indre virkelighet.  Ifølge ṣūfīene er steinen menneskets essens (dhāt), som  er 

så  kraftfull  at  den kan  forvandle alt  som  kommer i kontakt  med den. Den 

er del av  det  vi  kaller  det  guddommelige. Den kan  oppløfte menneskeheten til  et 

neste stadium. (Shah, Idries. The Sufis, side 192.) 

 Idries Shah  fortsetter  med å  fortelle at tre elementer  inngikk  i fremstillingen  av  

denne dhāt,  etter  å ha  blitt  underkastet “arbeidet”,  som  er  en  oversettelse  av  ordet 

amal. Elementene er  svovel  (kibrit,  homonym  til kibirat, “storhet, adel”); salt  (milh, 

homonym  til milh,  “godhet,  læring”); og  kvikksølv/merkur  (zibaq, som  deler  rota for 

“å  åpne en  lås, å  bryte”). Paracelsus bemerket: “Merkur  (kvikksølv) er  ånden, svovel  er 

sjelen, salt er kroppen.” 

 Så,  ifølge Idries Shah, uten at  vi vet  hvordan ordene ble brukt,  og  også  hva  de 

tilsvarte,  kan  vi  ikke låse opp betydningen av  alkymi.  Ṣūfīen  Ibn  El-Arabī  avslører  selv 

to betydninger  når  han sier  at  svovel  står for det  guddommelige; merkur 

(kvikksølv) for natur. Den gjensidige påvirkningen i  riktig proporsjon, 

frembragte Azoth, den foredlede essensen.  I oversettelser  til latin forsvant 

assonansen  (halvrimet) som  ṣūfī-verkene hadde,  men deres tolkning fortsatte (til 

fordel  for  ikke-arabere)  i bøkene på  persisk,  som  “Lykkens  Alkymi” (“Alchemy of 

Happiness”) av Ghazālī.

 Både beholderen  for  det  alkymiske arbeidet  og  “Filosofenes stein”,  som  blir  til  ved 

slutten  av  prosessen,  ble symbolisert  av  ett  egg.  “Det orfiske egg”  fra  gamle greske 

mysterier,  sto for  skapelsens begynnelse.  I en  av  de tidligste greske mytene eksisterte i 

begynnelsen  bare gudinnen  Natt, en  fugl  med svarte vinger.  Carl Kerényi har skrevet 

om  dette: “Urgamle Natt ble gravid av Vinden og la sitt sølv-egg i Mørkes gigantiske 

fang.  Fra Egget sprang sønnen av den fremstormende Vinden,  en gud med gylne 

vinger. Han kalles  Eros, kjærlighetens gud.”  (Jung & Kerényi. The Science of 

Mythology.)  Eros representerte  i  senere myter  begjær, som  i bl.a.  hinduisme og 

buddhisme er  den primære motivasjonen  bak skapelse.  Eros eller  Heros er  identisk 

med Horus-barnet. Fra  “Det filosofiske egget”  eller  karet  framtrer,  ved slutten av  det 

alkymiske arbeidet, homunculus, også  kalt  Anthropos, det åndelige,  indre og 

fullstendige menneske, som  i  kinesisk alkymi kalles chen-yen (“perfekt mann”). 

Swāmi Paramānanda skrev  om  “det naturlige  menneske”,  som  representerer 

tilstanden av  Selvrealisering, at  det  ikke er  en  del av  Guds skapelse. For  selv  om  det 

lever  i verden  er  det  uberørt  av  den.  Som  den runde og  opprinnelige formen til 

Anthropos ble Det  filosofiske egget  kalt  Rotundum.  Det  henspiller  på ROTA,  det 

latiske ordet  for  “hjul”, som  er  et  anagram  for  TARO. Skrevet  i sirkel blir  det  TAROT. 

Jeg  mener  at  tarot  har  å  gjøre med reinkarnasjon  og  tidsaldrenes rotasjon,  som 

bringer meg til det første ordet i oppgavens undertittel: 
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Kālacakra betyr “Tidshjul” på  sanskrit, og  kan  representeres av  tarotkortet 

“Lykkehjulet”. Den  buddhistiske teksten “Kālacakra Tantra” ble gitt  av  Buddhaen  i 

vår  tidsalder, Gotama Śakyamuni, på etterspørsel fra den  første Keiseren  av 

kongeriket Śambhala  (Shambhala).  Mye av  den  opprinnelige teksten er  ødelagt eller 

skjult, men innvielse i noen av  belæringene gis av  H.  H.  Dalai Lama. Det  hevdes at 

Kālacakra  er  den mest  avanserte formen  av  praksis på  vajrayāna-nivået.  Kālacakra-

tradisjonen  kretser  rundt  idéen om  tid (kāla) og  sykluser  (cakra); fra  planetenes 

kretsløp til menneskers pust.  Den  lærer  en  å  arbeide med de mest  subtile  energiene i 

kroppen, bl.a. ved å kontrollere åndedrettet, på veien til opplysning. 

 På  omtrent  52  000 år,  som  utgjør  et  epokisk  døgn,  gjennomgår  Jorda  seksten  

tidsaldrer. De kan representeres av  de seksten hoffkortene i tarot. Tidsaldrene skyldes 

presesjon,  eller  vårpunktets forskyvning, som  betyr  at Jordaksen, i sin  forlengelse, 

dreier  seg  i forhold til Dyrekretsen,  og gjør  en  hel omdreining i løpet  av  nesten  26  000 

år.  Det er  halvparten  av  et epokisk døgn, eller  tolv  epokiske timer  symbolisert av  de 

tolv  stjernetegnene. Det  epokiske døgnet  deles inn  i fire like store tidsenheter,  hver  på 

12  960 år, tilsvarende seks epokiske timer; epokisk  morgen/formiddag,  ettermiddag, 

kveld og  natt/“før-gryning”.  Hver  fjerdedel er  så  inndelt  i fire tidsaldrer  av  ulik 

lengde. Deres innbyrdes størrelsesforhold er  henholdsvis 4:3:2:1. Det  gir  sammenlagt 

10  like store tidsenheter,  som  kan  knyttes til “tallkortene”  for  hver  av  de fire 

“kortfargene”  i Den  lille arkana.  Essene, Toerne, Treerne og Firerne står  for 

Gullalderen; Femmerne,  Sekserne og  Sjuerne står  for  Sølvalderen; Åtterne og Nierne 

for  Bronsealderen;  og Tierne for  Jernalderen.  Kort  nr.  10,  Lykkehjulet, representerer 

overgangen  mellom  hver  syklus på fire tidsaldrer. Skiftet  skjer  alltid mellom  Fiskenes 

og  Vannmannens tidsaldrer og mellom  Jomfruens og  Løvens tidsaldrer.  Sistnevnte 

symboliseres av  Sfinksen  øverst på  Lykkehjulet.  En  hel omdreining  på  tjue enheter, 

tilsvarende “tolv  epokiske timer”,  symboliseres av  kort  nr. 20, Dommen/Eonen.  De 

fire aldrene (yuga) heter  på  sanskrit Kṛtayuga,  Tretāyuga, Dvāparayuga  og 

Kaliyuga, og  eksisterer  på  flere nivåer  i  ulik skala. Varigheten  til de aldrene som  har 

direkte å  gjøre med utviklingen av  menneskelig sivilisasjon  på  Jorda, inkludert 

overgangsperioder  (sandhi),  er  beskrevet  i  boka  “The Pillar of Celestial Fire” av 

Robert Cox: 

Navn på tidsaldrer (yuga) Lengde av 
tidsalder (yuga)

Lengde av 
overgangsperiode 

(sandhi)

Sefiroth på Livstreet 
og kort i Den lille 

arkana

Kṛta-/Satya-yuga – “Gullalderen” 4800 år 384 år 1, 2, 3, 4

Tretā-yuga – “Sølvalderen” 3600 år 288 år 5, 6, 7

Dvāpara-yuga – “Bronsealderen” 2400 år 192 år 8, 9

Kali-yuga – “Jernalderen” 1200 år 96 år 10
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Lengre sykluser, som  angår  evolusjonen  til  hele Galaksen, er  også  inndelt  i  fire  aldrer 

og  varer  tilsammen  4  320  000 år.  Vi befinner  oss nå  i den større Kaliyuga på 432  000 

år,  den  korteste og  verste av  aldrene,  som  ifølge tradisjonen begynte da Kṛṣṇa  døde i 

3102  f.Kr.  (Georges Ifrah  opplyser  at  Kaliyuga  regnes å ha  begynt  18. februar  3101 

f.Kr.  klokka null.)  Den  lille versjonen  av  Kaliyuga  er  derimot nesten  slutt. 

Overgangsperioden på  96  år, før  inngangen  i Satyayuga, startet  i  1914.  Ifølge vedisk 

tradisjon og  min  guru  begynner  Satyayuga i  år  2010. Datoen  er  nær  slutten  på 

Mayakalenderen, som  varer  til vintersolhvervet  i 2012. Min  bror  Runar  har gjort 

astrologiske beregninger  som  kan  tyde på  at  vi  trer  inn  i  “Den gylne tidsalderen” den 

8. juni 2010, da Uranus og Jupiter er i konjunksjon 0° i Væren. 
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Ordet Ṣūfī i undertittelen  har  å  gjøre med teorien om  at  Den lille  arkana  stammer fra 

“vanlige spillkort”  som  ble bragt  til Europa  fra  Østen  i Middelalderen. Forbindelsen  til 

islam  kan  man  blant  annet  finne i de håndmalte  Mamlûk-kortene fra  Egypt i det 15. 

århundre. Noen  tror  spillkortene kan ha  sin   opprinnelse i Persia, hvor  de inneholdt 

symbolikk  fra  ṣūfīsme (sufisme) og  zoroastrisk lære. Zoroasterne hadde fire 

samfunnsklasser,  som  tilsvarte de fire samfunnsklassene i  hinduisme, hvor  preste-

klassen ble kalt “magi”. De var de første “magikere”. 

 Jeg  har med ordet Phantom  i  undertittelen  fordi det  er  mange paralleller  til tarot 

i tegneserien  “Fantomet”.  Ifølge serien  har  tittelen  “Fantomet”  gått  i arv  fra far  til sønn 

i 21  generasjoner, som  hver  har  sverget  å  bekjemte sjørøveri,  ondskap,  grusomhet  og 

urett.  Skurkene tror  det  er  samme mann,  og han blir  derfor kalt  “Ånden som  går”  og 

“Mannen  som  ikke kan dø”. Akkurat  som  det  er  22  kort  i Den  store arkana, 

nummerert  fra  0 til 21, så  har  det  hittil vært 21  Fantomer,  i tillegg til det  1.  Fantomets 

far som kan tilsvares av kort nr. 0, Narren. 

3. Du  har  laget flotte trumfkort som  den  praktiske delen  av  oppgaven.  Vil  du  fortelle 

litt  om  denne prosessen - hvordan du  valgte ut  hvilke kort  du  skulle lage, og hvilke 

metoder du brukte. 

Jeg  laget  et utvalg  på  sju  kort,  blant  trumfkortene i  Den  store arkana, som  malerier  i 

formatet 56  × 77  cm. I komposisjonen  benyttet  jeg  symbolsk geometri  og  gridmønstre 

inspirert av  indisk kunst.  Først  konstruerte jeg  bildets “skjelett-struktur”  med 

dataprogrammene Adobe Illustrator  og  Photoshop. Så tegnet  jeg  med blyant og  kull, 

og  malte med akryl-,  olje- og  vannløselige oljefarger.  Jeg laget også  skisser  med 

akvarell.  Jeg  valgte de kortene som  tiltrakk min oppmerksomhet  i øyeblikket. 

Resultatet  betrakter  jeg som  foreløpige utkast  til de kortene jeg  ønsker å  lage 

etterhvert. 

4. Fikk du  noen  spesielle opplevelser  med tarotkortene gjennom  arbeidet  med (den 

teoretiske/praktiske delen av) oppgaven?

Ja, jeg hadde mange opplevelser  underveis.  Jeg merket  hvordan tarot-arketypene grep 

inn  i  hverdagen  og manifesterte seg  i  hendelser,  situasjoner, og personer. En  av  de 

mest  spesielle opplevelsene hadde jeg året  før  jeg  offisielt  begynte å  skrive på 

oppgaven, selv om jeg allerede var i gang med å samle informasjon. 

 Det  skjedde natta  mellom  den 6.  og 7. mai 1999.  Jeg  kom  ofte hjem  fra  skolen sent, 

rundt  halv  ett  om  natta.  Dette var  en av  de gangene. Jeg  mediterte litt, og  leste noe om 

kvantefysikk. Før  jeg endelig  falt i søvn  slo jeg  på  CD-spilleren. For  når  det ble veldig 

stille i den lille hybelen  min  hendte det at ting  datt  fra hyller  eller  bord,  eller  bøkene 
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falt som  dominobrikker på  rekke i bokhylla. Jeg  overdriver nok litt,  men syntes det var 

forstyrrende når  jeg  skulle sove.  Så  jeg satte en  CD i spilleren.  Albumet  var  “Ekstasis” 

av  Nicky  Skopelitis.  Musikken  er  elektrisk gitar  med trommer, tablas, fløyter  osv. 

Plate-omslaget  har  collager  med Ṣūfī-lignende referanser. De symbolske bildene 

inneholder  to seks-vingede “livsvesener”  (vingene er  symbol på de seks stjernetegnene 

som  jordaksen  beveger  seg  “gjennom”  i  løpet  av  én  yuga-syklus),  Horus øye {, en 

afrikansk  “engel”  eller  kriger  osv.  Selve CD’en  er  farget  blågrønn  eller turkis, nesten 

“sage green” (salvie),  med de greske bokstavene Α  og Ω i gyllent.  Jeg  sovnet  til lyden 

av merkelig, bisarr og hjernevrengende musikk. 

Jeg  sto ved sida av  senga  mi,  litt bøyd over  et  lite bord. Jeg  hadde gått  til bokhylla  for  å 

undersøke hva blågrønn  kunne symbolisere,  selv  om  jeg ennå  ikke hadde lagt merke 

til fargen på  CD’en.  Etter  å  ha  ombestemt  meg om  å  lete i bøkene etter  svar  stod jeg 

ved det  lille bordet  og  stokket  mine tarotkort,  som  alle var  blågrønne på  baksida. Jeg 

var  trøtt, og  ga  det ikke mye oppmerksomhet. Jeg la  ut  kortene i  mønsteret  som  kalles 

“det keltiske korset”, med baksidene vendt opp.  Så  snudde jeg  det  første kortet.  Til 

min forundring var forsida av kortet nøyaktig lik baksida; ensfarget blågrønn! 

 Mitt motto var: “Jeg  blir  aldri forbauset!”  Derfor  ble jeg  ikke redd eller overrasket, 

men  lette  etter  en  logisk  forklaring. Det  var nok bare et  “ekstra”  kort,  resonerte jeg. 

Som  om  ingenting  var  skjedd snudde jeg  neste kort.  Nei! Hva  skjer? Dette kortet  var 

også likt på  begge sidene. Raskt  snudde jeg  alle kortene så  forsidene vendte opp. Alle 

kortene hadde den  samme homogene, blågrønne fargen  på  både forside og  bakside. 

“Dette kan  ikke være virkelig,”   tenkte jeg. Det  måtte være en  drøm. Men  det var ikke 

en drøm, for  jeg var  klar  våken og  ved mine fulle fem. Siden  kortene ikke kunne være 

virkelige,  selv  om  jeg  kunne se,  ta, føle og  holde i dem, var  kanskje ikke jeg  “virkelig” 

eller “materiell”, heller … ? 
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Med ett gikk det  opp for meg at  jeg var utenfor  min grove kropp, og  bare var i 

astralkroppen. Jeg  skulle til å  vri hodet mot  senga,  for  å  se om  kroppen  min  lå  der.  Før 

jeg  fikk beveget  meg ble alt  svart. Det føltes som  jeg  plutselig  var forvandlet  til en 

røyksky.  Jeg  kunne ikke se noe mens jeg  strømmet  sakte mot  fotenden av  senga og 

tilbake til  kroppen,  men oppfattet  likevel nøyaktig hvor  i rommet jeg  var  og  i  hvilken 

retning  jeg beveget meg. Halvt  flytende,  halvt  svevende, strømmet jeg  mot  og  inn i 

føttene, opp gjennom  legger og lår, og  så til brystkassa.  Da jeg  var  kommet helt  til 

hodet,  åpnet jeg  øynene. Mens resten av  meg  fylte opp armene og  hendene snudde jeg 

ansiktet  mot bordet,  hvor  jeg  hadde latt  kortene ligge igjen  spredt  utover.  Men  nå  lå 

alle tarotstokker  pent  puttet  i eskene sine. Jeg  husket  at  jeg ikke har  noen  kort  med 

blågrønne baksider. 

RGB-blå (Indigo)

XIV Måtehold ♐

“mellomblå”

XIII Død ♏

Cyan

VIII Referd ♎

“grønn blågrønn”

IX Eremien ♍

RGB-grønn

Det  var  en  ut-av-kroppen-opplevelse. Under  astralreisen  hadde jeg skapt kortene som 

mentale projeksjoner.  Tarotkortene forbindes med bokstavene i  det  hebraiske 

alfabetet. Jeg  tenker  at tarotkortene er  dører  eller  porter  til “astralplanet”,  mens 

bokstavene,  som  representerer  subtile  lyder, er  nøkler.  Den  hebraiske bokstaven  “D” 

heter  Daleth,  som  betyr  nettopp “dør”. Den ble knyttet til  planeten Venus  og  til 

trumfkortet Keiserinnen av  The Hermetic Order  of the Golden  Dawn. De forbandt 

kortet med fargen grønn, mens jeg  forbinder  det  mer  med blågrønn  (eller  en  mørkere 

valør  av  cyan),  som  oksidert kobber; metallet  som  hører  til Venus i astrologi. 

Keiserinnen fremstilles ofte som gravid, og kan symbolisere inkarnasjon i en ny kropp. 

 Reinkarnasjon  kalles også “sjelevandring”.  Det er  ikke sjelen  som  vandrer,  men  

årsakskroppen som  den  “betingede” sjelen (jīvātman)  er  ikledt.  Sjelen  selv  vandrer 

ingen  steder,  for  den  er  overalt og  derfor  på  samme sted hele tida.  Sjelen  opplever  å  bli 

gjenfødt gang  etter  gang.  Men  det  som  sjelen  opplever  med sin  årsakskropp er en 

illusjon. For sjelen har aldri blitt født og kommer aldri heller til å dø. 

 Selvet/sjelen (ātman/puruṣa) må ikke forveksles med begreper  som  ego 

(ahaṅkāra),  sinn (manas), intellekt (buddhi),  sinnstoff/ånd/natur (citta/jīva/

prakṛti) eller bevissthet (cit). Både dyr og mennesker har tre kropper: 
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Den grove kroppen (sthula śarīra), som består av muskler/kjøtt, bein, 

blod, årer, arterier, vener, nerver, osv. 

Den subtile kroppen (śūkṣma śarīra) eller “astralkroppen”, som 

består av subtil materie-energi eller “sinn-stoff” (citta), også kalt “ånd” (ikke 

samme som “sjel”). De som dør i ulykker, drap, selvmord osv. mister sin 

grove kropp, men må vanligvis leve videre i den subtile kroppen, som 

spøkelser/ånder, i så lang tid det tar før de ville oppnådd normal levealder. 

Kausalkroppen eller årsakskroppen (kāraṇa/liṅga śarīra), som 

består av de inntrykk (saṃskāra) og karmiske frø vi bærer med oss fra liv til 

liv i form av tillagte vaner, ønsker osv. 

Under astralreiser  tar  man  av  seg  den  grove kroppen, men er  fortsatt i  den  subtile 

kroppen.  Etter døden kler  man etterhvert  også av  seg den  subtile kroppen  så  bare 

årsakskroppen beholdes.  Det fins flere teknikker  for  astralprojeksjon. Jeg  vet om  en 

enkel metode for  å  komme ut  av  kroppen. Idet man er iferd med å  sovne skal man 

tenke konsentrert  på  sine egne hender  eller  på  himmelen.  Man må  holde på tanken 

uavbrutt  helt  til man  blir  tatt  av  søvnen, og enda noen  sekunder. Det første som  skjer 

kan være at  det kribler  og  trekker  i føttene.  Mange har  følt  rykninger  idet  de er  i ferd 

med å  sovne; nesten  som  elektriske støt  eller  som  en  følelse av  å falle.  Det  er  såvidt 

påbegynte astralreiser som brått blir avbrutt. 

 Ifølge vedānta  fins tre verdener; den ytre verden,  den indre verden  og kraft-

verdenen.  De oppleves som  adskilte, av  vanlige vesener.  Men  for  en  selvrealisert 

eksisterer  ikke dette skillet.  Derfor  kan en  realisert  person  flytte seg over  enorme 

avstander  på et  blunk uten  konvensjonelle  transportmidler. Vanlige mennesker  har 

ikke adgang til kraft-verdenen  hverken  i våken  tilstand eller  når  vi  sover. Men alle 

trenger  kraft-overføring  derfra  for  å  kunne leve, og  kobles derfor  til  kraft-verdenen  i 

dyp søvn. Slik kan vi våkne opplagte og  uthvilte. De tre verdenene er  forbundet  med 

tre av  selvets fire faser; våkentilstanden (vaiśvānara),  drømmetilstanden (taijasa)  og 

tilstanden av  dyp søvn (prajñā).  Tilstandene blir  henholdsvis symbolisert  av 

bokstavene i mantraet AUM, som  på norsk  uttales “Åm”. Den  fjerde,  transcendentale 

tilstanden,  som  betegner  opphør  av  bevissthetsstrømmen ved selvrealisering, 

uttrykkes av  alle tre bokstavene sammen.  Mantraet inneholder  essensen av  alle lyder. 

Det  er  Ordet (Logos) som  var  i  begynnelsen  ifølge Johannes-evangeliet. I AUM 

forenes kreftene til skaperen Brahmā,  opprettholderen  Viṣṇu  og ødeleggeren  Śiva. 

Bokstavene A, U og  M i  det  norske alfabetet tilsvarer  henholdvis de tre “mor-

bokstavene”  Alef,  Shin,  og Mem  i hebraisk,  hvis man setter de to alfabetene parallelt 

ved sida av hverandre. 
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5.  Du  har  sagt  at  selv  om  du  har  en lang  liste med interesser, kan  alt  forbindes med 

tarot. Kan du utdype det?

Jeg  ser på  tarot  som  et symbolkart  over  Universet  og  mennesket.  Verden,  bestående 

av  sinn,  ego,  intellekt,  tid og  tre romdimensjoner er  en  refleksjon  av  sjelen  eller  selvet. 

På  samme måte er  Tarot “Sjelens speil”. For  meg  er  tarot  et  redskap til  å  øke 

bevisstheten om  Selvet.  Aleister  Crowley  skrev  i  “The Book of Thoth”  at 

hovedfunksjonen til tarot  er  å  være et kart av  Universet. I vajrayāna-buddhisme er 

“Sinnet”  ofte synonymt med Universet.  På  den måten  er  tarot et kart  over sinnet.  Kart 

brukes for  å finne fram  i  ukjent  terreng,  men  er  ikke selve terrenget.  Det er  et 

forenklet bilde av  retninger  og  forhold,  som  regel i mindre målestokk enn  landskapet 

det  beskriver.  Astrologi og  tarot  bruker  stjernehimmelen som  kart.  Hvis dette kartets 

målestokk er  mindre enn 1:1, hva  sier  det om  størrelsen  på terrenget; det  indre 

landskapet? Jeg  tror den  materielle verden  er  mental rett igjennom.  Alle tanker, 

følelser,  gjenstander  og fenomener  er  og forblir,  til de oppløses igjen,  mentale 

projeksjoner  inneholdt  i Sinnet.  Derfor  er  det  å  studere sinnets natur  å  studere 

Kosmos. 

6. Hva er dine framtidsplaner?

Jeg  ønsker å lage min egen  tarotstokk  basert på  det jeg  lærte da  jeg skrev 

hovedoppgaven. Imens behøver  jeg  arbeid som  gir  penger  til  mat og bolig, og  er  i den 

forbindelse interessert i  tips og  tilbud.  Jeg vil også  kunne gi økonomisk støtte til  den 

humanitære og  åndelige organisasjonen  Paramānanda Mission – paramananda.org – 

som  driver barnehjem, skole og sykehus i Vest-Bengal i  India. På  nettstedet  mitt 

Graφical Devine – graphicaldevine.com  – fins porteføljen min  med illustrasjoner  og 

noen eksempler på tarotkortene mine. 
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