- Prisma Tarot Här kan du läsa mer om Prisma Tarotkorten. Från början har du alla korten med färgerna så att du ska få
en översikt och sedan börjar jag med att beskriva korten från Ess i Stavar till Världen och i slutet av
texten skriver jag lite om mig och varför denna lek skapades.
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STAVAR
På Stavkorten har du elementväsen av eld –

Salamander. De är de röda figurerna på varje
kort som förmedlar en agerande händelse. De är
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- Prisma Tarot de väsen som brinner för att något ska ske och
som skapar allt ifrån en liten gnista till inferno.
Här finns också alla elementen av eld i
astrologin, representerade stjärntecknen –
Vädur, Lejon och Skytt. Totemsdjuren är mer de
vilda, från den nedre kontinenten, exempelvis
Afrika.
Ess i Stavar – Inspiration.
Betydelse:
Det här kortet visar på att något nytt startas
upp. En ny stark (manlig) kraft som sätter igång
nya processer. Det finns en styrka, kraft och
energi i detta kort, viljan till att få igång
händelser. - aktion.
Omvänd:
Visar på att du tappar din kraft och motivation,
du orkar inte ens tro på dig själv.
Färg -Röd
Rött visar på en urkraft. En drivkraft som för dig
framåt. Rött ger kraft, tar kraft, kräver kraft.
Rött finns i dina rötter, ditt genetiska arv och
mönster. Rött är din överlevnad. Den röda ger
en vilja och en råstyrka. Motivation. En egen
inre vilja och lust. Kraftfullhet. Skapande.
Trygghet. Stillhet. Irritation. Ilska och
aggression. Är en färg som visar på aktivitet,
livsvilja och ambition. Rött är även den färg som
kan visa på utåtriktad kraft kanske i form av
irritation och ilska. En stark impulsivitet kan du
bära med dig och lust till att förändra så att det
passar dig. Med rött i din aura så kan du vara på
gång, aktiverad till att agera. Se bara upp så att
du inte “exploderar” utan ta lärdom av denna
färg och se över vad det är som irriterar dig. Låt
energin ta uttryck och låt bli att stoppa undan
den. Rött visar på dynamik, livskraft, ett starkt
ego med också en stor generositet.
Astrologi:
1:a dekaden i Väduren.
Noshörning som totem
Visar att du har en inre styrka och övertygelse
och när din instinkt säger agera, då agerar du
utan att se vad som fanns framför dig men du
litar till det du hör och kan känna in. Inte så
snabb men väldigt effektiv, helt brutal i din
framtoning, Visar att inget kan stoppa dig när du
väl bestämt dig, Ve den som kommer i vägen. Du
är stark och intensiv, går till attack om det
behövs och trivs allra bäst när du får dölja din
utsida och vara ifred.

2 i Stavar – Ambition.
Betydelse:
Det här kortet visar att du tar tag i något
påbörjat. Du är redo att förverkliga. Står stadigt
och möter förändringar.
Omvänd:
Svårt att ta dig vidare från det som du har
påbörjat. Du hade troligen en idé och sen blev
det inget mer, det finns ingen förankring i det
tänkta.
Färg – Röd/Orange
Rött och orange tillsammans visar på att viljan
fått en drivkraft. En stark lust till att genomföra
ditt mål. Lite mer fart och motivation. Lyssnar
till dig själv. Mycket som influeras och sätts
igång. Du har lätt för att bli engagerad och
motiverad. Denna färg visar på fart och fläkt,
agerande, planering, längtan, intensitet och
snabba ryck. Den röda ger kraft och den orange
förverkligar kraften och tillsammans så skapar
den en intensiv energi som ger möjligheter till
vidareutveckling. Med denna färg så kan du vara
stark i din lust, agera efter passion och längtan
istället för sunt förnuft. Du kan vara intensiv,
ha brist på tålamod och sätter dina intressen
som det viktigaste, det som du har lust till är
det som gäller oavsett tid, plats och rum.
Astrologi:
2:a dekaden i Väduren.
Skunken som totem
Visar på att du är bekymmersfri tack vare din
gåva att veta om din inre styrka. Du har
oväntade talanger om det skulle behövas, andra
kliver inte in i ditt spejs hur som helst. Du trivs
själv och med gelikar, som vet vilka villkor som
gäller, men kan också dra till dig andra som
fascineras av din doft, dra inte på dig fel sort
bara för att det är spännande att se vilka som
klarar av din starka utstrålning. Du är stark och
har integritet, andra kommer inte nära dig om
de inte har förtjänat det på något sätt. Du vet
vem du är och trivs bäst med att utvecklas på
egen hand.
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- Prisma Tarot 3 i Stavar - Impuls

4 i Stavar - Belåtenhet

Betydelse:
Det här kortet visar att någon ny eller extra
möjlighet kommer helt plötsligt. Du känner en
ny inre styrka och tar tag i de möjligheter som
finns. Vågar tro på dina idéer.
Omvänd:
Svårt att klara av nya händelser, det blir för
mycket. Du kan även backa ur det som redan
finns på grund av rädsla, du känner inte längre
något stöd.

Betydelse:
Det här kortet visar på gemenskap, ett
gemensamt mål fulländas. Du kan fira och ta det
lugnt, det arbete som du har lagt ner ger
utdelning.
Omvänd:
Blir ensam i ett gemensamt projekt, tappar stöd
och tillgångar. Dålig planering ifrån början.

Färg - Röd/Gul
Det här färgkombinationen av gul och röd visar
på idéer som sätter fart med en stark ambition.
Vet vad du vill och hur det ska genomföras. Har
hittat ett fotfäste. Får mycket att fungera med
trygghet och struktur. Vill mycket men du kan
bli för handlingskraftig och skapa en känsla av
övergivenhet. Denna färg visar på kraft och
impulser som kan ta över det mesta, en stark
vilja och bestämdhet. Den röda ger kraft och
den gula viljan och självständigheten och
tillsammans så kommer en stark vilja fram som
bara ska förverkliga det som ska göras. Du kan
vara viljestark, fokuserad och mycket medveten
om din kraft och din förmåga, ha brist på
tålamod och hänge dig kraftfullt och impulsivt i
det som du vill förverkliga. Har lite svårt att
stanna upp och reflektera över dina val och dina
ageranden.
Astrologi:
3:e dekaden i Väduren.
Kamelen som totem
Visar på att du är en överlevare som alltid har
någon extra tillgång att ta vid. I stort behov av
att omvandla energi och fylla på igen. Otålig
men ihärdig när det behövs. Visar på att du är
uthållig, att du är seg och motiverad i det du
gör och gör det du ska göra med en bra
planering. Trivs ensam även om andra finns
omkring dig. Envis och tjurig som få och kan
göra det mest konstigaste vändningar om det
inte passar dig.

Färg -Orange
Orange visar på skaparglädje, kreativitet och
lust. Passion, starka begär, glädje, spontanitet
och medvetenhet om sig själv. Denna färg visar
på stark lust, engagemang och att du vet vad du
vill ha. Här finns även intresset för andra
individer och gemenskap som vill utvecklas, fast
helst på dina egna villkor. Är väldigt bestämd
och säker på dig själv. Bär med dig lusten och
längtan som starka egenskaper och förverkligar
dina mål. Med orange i auran så vågar du, satsar
allt, engagerar dig totalt,ger dig hän i det som
lockar. En inre drift som kräver utlopp. Du kan
vara fixerad vid njutning, likväl sex som mat,
dryck, droger, allt som ger ett tillfredsställande.
Astrologi:
1:a dekaden i Lejonet.
Elefanten som totem
Visar på att du är stark i dig själv, har bra
värderingar som ger dig ännu mer av en inre
styrka. Du har troligast en bra hörsel och är en
hörande person, det vill säga - hör du? Istället
för - Ser du? Ditt sätt att ta in information är
dels genom din hörsel men lika mycket genom
ditt luktsinne och liksom elefanten så kan du
säkert nu och då lägga snabeln i blöt. Du tyr dig
till dina närmaste och dem som står dig
närmast, din partner och dina barn är det som
du ser som ditt ansvar att beskydda. Du slår en
ring omkring dem och ingen kommer in som inte
har där att göra. Du kan glida fram i tillvaron,
trygg med dig själv, mer osynlig än vad andra
har kunnat förvänta sig och finns till hands för
dem som ärligt förtjänar din uppmärksamhet.
Du är trygg i dig själv, tar varje stund som den
kommer, trivs med andra. Avskyr stress och trivs
med samarbete. Skyddar de dina.
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- Prisma Tarot 5 i Stavar - Frustration

6 i Stavar - Seger

Betydelse:
Det här kortet visar på en stressad situation där
du tappar kontrollen. Inget blir som du tidigare
har planerat. Det kan bli en våldsam turbulens
inom dig, medan andra utanför knappt märker
av vad som händer inom dig.
Omvänd:
Tillfällig lättnad, då du har valt en lätt väg ut,
vill inte se problemen eller få hjälp utifrån för
att komma vidare.

Betydelse:
Det här kortet visar på frid och harmoni. Att du
har nått ditt mål, kommit fram till det önskade.
Har en bra planering med dig, är säker i dina
handlingar.
Omvänd:
Blir lätt upptrissad och skjuter över problemen
till andra. Är rädd att bli utanför. Vill inte ta
ansvar, har svårt för att se din egen roll i en
helhet.

Färg -Orange/Gul
Det här färgkombinationen av gul och orange
visar på idéer som sätter fart med en stark
ambition. Vet vad du vill och hur det ska
genomföras. Har hittat ett fotfäste. Får mycket
att fungera med trygghet och struktur. Vill
mycket men kan bli för handlingskraft. Det visar
på att du har en bra grund i nuläge med en stark
kraft att genomföra det som du har föresatt dig.
Fokuserad, intensiv, medveten och otålig i en
härlig kombination. Den orange drar och ska
skapa, locka och leva, den gula ska strukturera,
se till sin egen vilja och kombinerad så blir det
en intensitet men lite gjort, allt kretsar omkring
vilja men inte kraft.

Färg - Orange/Grön
Det här färgkombinationen av orange och grönt
visar på kraft, engagemang och i det en stillhet,
en harmoni byggd av säkerhet. Du är
målinriktad, och övertygande i ditt sätt, vet hur
du får projekt att komma igång, och få alla
inblandade att ta ansvar och vara medverkande
av lust och glädje. Är otroligt drivkraftig och
samtidigt med ett enormt tålamod och en tillit
till att det du vill genomföra kommer att fixa
sig. Den orange vill skapa, vara med, ha ett
socialt nätverk och har en het vilja. Den gröna
är trygg i sig själv, harmonisk och med den
orange lite otålig men samtidigt med ett enormt
tålamod och lust till att glädje andra. Du har
med dig en intensitet och en glädje i det som du
gör, kastar dig in i projekt i din övertygelse att
du är stark nog att lösa alla situationer.
Gladlynt, positiv och otroligt optimistisk, du vill
så gärna, allt på en gång och vill dela med dig,
få andra att vara lyckliga över det som skapas.

Astrologi:
2:a dekaden i Lejonet.
Antilop som totem
Visar på intelligens, kunnighet, målmedveten
riktad energi. Sökandet efter balans och att ha
med dig styrkan att agera snabbt, leva ut och
leva i. Njuta av varje stund, ta tillvara på
möjligheterna, och begränsningar - vad är det?
Du är snabb och säker, men kanske lite för
beroende av andra för att finna din trygghet. Du
satsar allt på de som du tror på och finns till för
dem som behöver dig.

Astrologi:
3:e dekaden i Lejonet.
Giraffen som totem
Visar att du måste lära dig att se över det som
är mitt framför dig, med ett annat perspektiv så
ser saker annorlunda ut och sett uppifrån blir
det mesta mindre än vad det är och du kan bli
större än vad du egentligen är. Med ett kliv kan
du komma långt det gäller bara att se åt vilket
håll det ser mest lovande ut. Giraffen stärker
ditt seende och får dig att se absolut längre än
vad näsan räcker och titta högre än vad många
gör. Du ska våga ha visioner och våga se ut åt
alla håll och vidga dina vyer.
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- Prisma Tarot 7 i Stavar - Uthållighet

8 i Stavar - Kommunikation

Betydelse:
Det här kortet visar på styrka. Beslutsamhet. En
vilja att klara allt som du själv vill eller det
ansvar som du har. Motivation. Egensinnig utav
allt som du tror gynnar dig bäst utan att alltid
kolla upp fakta.
Omvänd:
Självgodhet som blir till en stor nackdel. Du går
vilse i dina egna ideal. Tappar din inriktning och
ser bara till det som du tror gynnar dig bäst
utan att kolla upp fakta.

Betydelse:
Det här kortet visar på händelser som sätts
igång, omgivningens reaktioner och svar. Vad
som kommer till en utifrån. Beslut och
meddelanden. Händelser som tar fart.
Omvänd:
Motgångar ifrån omgivningen. Beslut som skjuts
upp. Avtal som inte går igenom. Väntan på svar
som blir försenat. Trubbel i relationer med
omgivningen.

Färg - Gul/Lila
Det gula och lila har med sig allt som har med
framtidsdrömmar och visioner att göra, stark i
din övertygelse, kanske rent av fanatisk? Här
finns viljan att växa, att ta kontroll, att
möjliggöra det som du vill ha, en andlig
medvetenhet som med rätt balans kan skapa nya
möjligheter. Är lättlärd och öppen för nya
områden, utan fördomar och förutfattade
meningar, om det passar dina egna mål förstås.
Du är stark, övertygande, fokuserad och
medveten men också en drömmare, vill så
mycket men har så lite grund och trygghet med
dig att det är svårt att förverkliga det du vill.
Men det du vill idag kan vara något annat i
morgon, svårt att stanna upp i det som är,
fantiserar genast vidare till något annat, söker
stimulans hela tiden. Den gula har medvetenhet
med sig, och den lila har andliga visioner, om de
kan förenas så kan alla drömmar förverkligas.
Astrologi:
1:a dekaden i Skytten.
Hyenan som totem
Visar på att du är listig, bidar din tid och tar det
du behöver. Har lärt dig att se fördelarna i det
som andra missar. Kan ta livet med ett gott
skratt och finner alltid någon väg till nästa
äventyr. Visar att du är rätt så okomplicerad, tar
stunden som den kommer, trivs med andra
omkring dig som har samma mål som dig. Du
vet hur du ska finna det bästa ur det mesta och
ser att möjligheter finns även i det som andra
inte vill ha. Du kan känna dig lite udda ibland,
men bjuder gärna på ett gott skratt.

Färg - Gul/Grön
Det här färgkombinationen visar på vilja och
ödmjukhet, att vara stark i din övertygelse men
väl medveten om att andra blir inblandade och
försöker att få en balans i det. Har med dig en
sympatisk inställning, är lyhörd och medveten
om att det krävs en balans, Yin och Yang för att
det ska bli resultat. Söker gemenskap och
respons på det som ska göras. Du har med dig en
stark övertygelse men också en känsla, en
lyhördhet som gör att du är mer öppen för
samarbete, på respons ifrån omgivningen istället
för att bara dra iväg på egna äventyr.
Koncentrerad, öppen, kommunikativ och vill att
något ska ske, vill förverkliga något. Den gula
har med sig viljan och självförtroendet medan
den gröna har med sig känslan, upplevelsen och
balansen. Tillsammans skapar de blått och det
visar på att de nått ett samarbete av energierna
(färgerna) och kan öppet uttrycka sig och se till
att du åstadkommer något utifrån detta
samarbete.
Astrologi:
2:a dekaden i Skytten.
Zebra som totem
Visar att du kan konsten att förvilla, att du vet
vem du är även om andra inte ser dig alltid för
den du är, du är duktig på att manipulera, du
kan verkligen konsten att smälta in och anpassa
dig efter situationen. Visar att du vet precis
vilka ränder som är vad, och var du har dina
egna, sedan att andra inte kan urskilja vad som
är vad är deras problem, du kan konsten att
skapa illusioner. Du kan även vara rätt svart
eller vit i din uppfattning av saker, antigen eller,
botten eller toppen.
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- Prisma Tarot 9 i Stavar - Passion

10 i Stavar - Kapacitet

Betydelse:
Det här kortet visar på mycket arbete, men att
du gör det med målmedvetenheten och
ambition. Du vet hur mycket som krävs och är
villig att utföra allt extra arbete för att nå
slutmålet och klara av dina egna förväntningar.
Omvänd:
Svårt med koncentrationen och förmågan att se
klart. Tappar din ambition och vilja till att
lägga ner extra kraft.

Betydelse:
Det här kortet visar på arbete som ska slutföras.
Att du står inför hopsamlade av krafter. Beredd
att gå vidare, och tar dina arbetsinsatser med
dig för att kunna starta om senare med något
annat.
Omvänd:
Håller hårt fast vid något som borde lösas på
ett annat sätt. Du har alla möjligheterna med
dig, men är rädd för extra arbete.

Färg - Gul/Blå
De här färgkombinationerna av gul och blå visar
på klarsynthet, medvetande och fokusering på
det som ska göras. Säker, driftig, agerar direkt,
vet ifrån dig själv vad du vill och sedan snabb
överläggning innan du tar tag i det,
överläggningen är för att se över hur och inte
om. Du är klart medveten, och tar för dig, vet
vad du vill och ser till att det blir gjort. Du har
med dig vilja och klartänkande, medveten om
dig själv och din roll, som har den absolut
största betydelsen, klart medveten om ditt
värde och hur det ska kunna stärkas eller hur du
ska åstadkomma det du vill, stark och
övertygande. Snabbtänkt, smart, kreativ med
lösningar, agerar själv och direkt, väntar inte in
andra utan fixar själv, klart medveten om din
egen roll och ditt eget ansvar. Har en bra
uthållighet som gör att du slutför det du
påbörjat. Med den gula, viljan att tro på dig
själv, medveten. Med den blå en öppen attityd,
vet din roll bland andra och om inte, så fixar du
så att du är en betydande del av det du vill
göra. De färgerna tillsammans visar på en
mycket stark personlighet och en uthållighet
som är exceptionell.

Färg - Gul/Indigo
Denna färgkombination har med sig en klokhet
och en styrka, en klar medvetenhet om vem du
är och vilka mål som du kan förverkliga.
Fokusering, inre drivkraft, envishet och med en
stark intuition över vad som är nästa steg i ett
slutförande. Gör allt för att förverkliga dina mål
och visioner och för att nå en helhet av det du
startat upp i. Du har med dig drömmar, fantasi,
idérikedom och en stark vilja att till varje pris
lyckas med det du drömmer om. Har en vision,
eller flera, huvudsaken är att du lyssnar till din
intuition så du kan ta ett steg i taget, men den
gula håller greppet om dig, gör att du är rädd
att misslyckas, tappa kontrollen och genom det
tappa tron på dig själv. Vill så mycket, och har
sådan fina gåvor med dig men måste lära dig att
följa flödet. Den indigo ger fantasi och
tankerikedom, djupsinnighet och andligt
medvetande, förstår dina mål, vill verkligen
vara den du är. Den gula är rädd om identiteten
och rädd att förlora ansiktet. Men samtidigt den
färg som kompletterar den indigo till att bli mer
medveten, balansera upp fantasi och logik och
kunna förverkliga sina mål.

Astrologi:
3:e dekaden i Skytten.
Tigern som totem
Visar att du inger respekt och att andra undviker
dig hellre än går i närkamp, du vet vad du vill ha
och tar det. Visar att du är uthållig, seg, envis
och medveten om att du kan allt bara du vill. Du
är en överlevare och tar det du behöver, om
ingen kan stoppa dig så är det fritt fram.
Däremellan så kan du konsten att slappna av och
ta igen dig på dina villkor. Du vet att andra ser
på dig med aktning och respekt och vad annars.

Astrologi:
Kiron i eld
Flodhästen som totem
Visar på att du är uthållig, stark och gör som du
vill. Tar din väg, den som alltid har funnits där
för dig och bryr dig inte om att gå vilse in i olika
projekt utan står i det som är invant och tryggt
och som fungerar år efter år. Visar på att du är
medveten om din egen styrka, vet vad du klarar
och trivs med rutiner och att få vara i den
balans som du skapat ifrån början. Du behöver
inte förändringar för att må bra utan glider fram
i din egen takt och följer livets cykel.
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- Prisma Tarot Page i Stavar – Meddelande

Knekt i Stavar - Förändra

Betydelse:
Meddelanden på väg. Något kommer som du nu
kan ta tag i och utveckla vidare. Besked som
ger möjligheter, som det finns kraft till att
vidareutveckla.
Omvänd:
Något kommer inte som väntat. Eventuellt
besked som blir uppskjutna eller så blir det inte
alls av. Något som går helt förbi dig då du inte
uppmärksammar.

Betydelse
Detta kort visar på att det händer något, ofta på
snabba förändringar. Allt som sätter fart på
händelser finns här, det kan vara så enkelt som
en arbetsresa, men lika gärna ett nytt arbete
eller projekt. Eller kanske rent av en flyttning,
händelser kommer igång och forceras fram i en
snabb hastighet.
Omvänd:
Avbrott. Motivationen försvinner. Det som
startats blir uppskjutet, andra saker kommer in
istället. Inställda resor eller önskade flyttningar
som inte är genomförbara.

Färg - Röd/Svart
Den röda färgen visar på kraft, styrka,
beslutsamhet och en stark vilja. Den svarta visar
på en kunskap om alltings energier och en klar
medvetenhet om vad som finns, men kan också
vara dämpande i sitt uttryckande. Tillsammans
så visar de på en mycket stark överlevnadsdrift
som är beredd att kämpa för det som du vill ha.
Motiverad och i behov av att stå stadigt men
samtidigt och testa om den grunden är stabil,
och det gör du konstant. Du litar till dig själv
och din sanning. Är din egen Gud och agerar
efter den erfarenhet som du har, kan både vara
öppen för utveckling men samtidigt så orkar du
inte alltid med allt det nya som skapas. Du
finner inte den andliga tryggheten i första taget
även om du är beredd att ge allt för att
utvecklas.
Astrologi:
Väduren, Lejonet och skyttens egenskaper.
Schimpansen som totem
Visar att du ska vara i din spontanitet, krama
om din nästa, pussa på när du ändå håller på,
var närvarande, bjud på din glädje. Det är nu
alla nya strövtåg väntar tillsammans med dem
som du trivs ihop med. Visar att du inte alltid
tänker dig för, du gör det som känns roligast för
stunden, en lek, en kram, ett hopp, ett sving.
Livet är ett äventyr och alltid får du med dig
någon som vill ha lika kul som dig.

Färg - Röd/Vit
Med röd och vit energi så kan du se att det finns
både kraft och möjligheter, en grund och en
fortsättning. Den röda står för kraft och
beslutsamhet, en inre vilja att genomföra saker
och ting medan den vita står för upplysning och
klartänkthet. Tillsammans så visar det på att du
orkar ta tag i saker och genomföra den, att det
finns en välbalanserad kraft även om den kan
sakna vissa aspekter emellanåt. Du har kraften
både från grunden och från ovan. Du är en stabil
person som vet vad du kan och hur mycket du
orkar med samtidigt som du har lätt för att se
framåt och våga investera i framtiden och ta
eget ansvar. Du vill så mycket, erövra hela
världen och efter det hela universum.
Astrologi:
Väduren, Lejonet och skyttens egenskaper.
Pantern som totem
Visar att du är så långt ifrån en rosa panter du
kan komma, du har temperament, humör och
inte så mycket humor. Du tar dig själv på för
stort allvar och inte ens den raden kan du
acceptera, för självinsikt kan vara en av de
saker som du har som utmaning i livet. Du har
med dig en auktoritet, en vilja och kräver
omedelbar respons, du går till handling och den
som inte följer med eller accepterar skapar sin
egen begränsning. För begränsningar det vet du
inte vad det är, utan du tar det som du behöver
och ser allvarligt på din egen roll som den som
har sista ordet.
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- Prisma Tarot Dam i Stavar - Hängivelse

Kung i Stavar - Ära

Betydelse
En kvinnoroll, den som styr över karriär och
ansvarsroller. En kvinna med auktoritet och
styrka, har lätt för att vara själv men lika gärna
blanda sig i allt och gärna vara den som sätter
igång händelser. Den medvetna och kraftfulla
kvinnan som alltid klarar sig själv.
Omvänd:
En kvinna med dåligt tålamod. En som lätt
tappar humöret, blir snabbt irriterad och har
svårt att ta det lugnt och visa förståelse för
andra.

Betydelse
En mansroll, den som visar på
karriärmedvetande, auktoritet och ansvar.
Mannen som vet allt och hela världens ansvar
och bekymmer vilar på dessa axlar. Här finns
tryggheten, stabiliteten och säkerheten. En
stadig roll, visar även på säkerhet och ett
världsmedvetande. Här finns även beslut som
ska tas i större sammanhang.
Omvänd:
En man som blir lite väl fixerad vid sitt. Vill ha
kontroll över allt och alla, litar inte till andra.
Har svårt att känna tilltro till att någon annan
kan göra det lika bra. Lite för dominant,
accepterar inga utspel som inte är skapade av
vederbörande.

Färg -Orange/Svart
Den orange färgen visar på kraft, impuls, lust,
glädje, spontanitet och kreativitet, den svarta
på erfarenhet, tomhet och speglad urkraft.
Tillsammans så visar de på ett kreativt skapande
som ger allt för att få allt. Du har en bra
intuition baserat på en överlevnadsdrift som gör
att du uppfattar fara och falskspel och då slår
ifrån direkt, men speciellt intresserad av att
utvecklas andligt är du inte om det inte är så att
du får uttryck för din skaparglädje.
Astrologi:
Väduren, Lejonet och skyttens egenskaper.
Puman som totem
Visar att du har en inre kraft, du vet vad du tror
på, vem du är och vad du vill i livet, och du tar
det i din egen lunk helt övertygad om att du
fixar allt. Visar även att du kan agera snabbt,
snabbare än vad de flesta förväntat sig och du
tar din fart med ro, för du har full kontroll.
Visar att du är stark, fokuserad, vet vad du vill,
har enorm energi, ger aldrig upp utan det du ska
förverkliga det agerar du. Du sköter dina egna
affärer, vet att ensam är stark och litar till din
förmåga att skapa det som du vill ha. Men du är
öppen för gemenskap, att bli ompysslad och
genom din list så kan du bara hänga med och
låta andra arbeta för dig.

Färg - Orange/Vit
Orange visar på livslust och aptit på livet, att
våga vara spontan och söka sällskap och i det
utveckling med den vita som inspirerar. Vit visar
på tankekraft, fokusering, längtan och ett vaket
medvetande samt spirituell erfarenhet. Du är
impulsiv, levnadsglad, spontan, i upplevelsen
och lever ut den även med fantasin och sina
drömmar på en gång. Längtar efter att få
uppleva och att själv få vara med agerande.
Astrologi:
Väduren, Lejonet och skyttens egenskaper.
Gorillan som totem
Visar på att du är stark i dig själv, har en bra
sammanhållning och är bra på att ta ansvar för
dig själv och de dina. Du vågar bjussa på dig
själv, är lagom rastlös och söker nya vyer men
alltid med dina närmaste hack i häl. Du har med
dig ansvar och glädje i en bra balans, ger av dig
själv och får tillbaka. Du har en trygghet i din
omgivning och är närvarande i det som är
viktigt.

BÄGARE
På Bägarekorten har du elementväsen av vatten
- Undiner. De är de gröna figurerna på varje kort
som förmedlar en inlevelse. De är de väsen som
är i känslan i det som sker och som uttrycker allt
ifrån ett litet leende till ett känsloutbrott. Här
finns också alla elementen av vatten i
astrologin, representerade stjärntecknen –
Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Totemsdjuren
är de som hör hemma i Vatten.
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- Prisma Tarot Ess i Bägare - Lycka

2 i Bägare - Enighet

Betydelse:
Det här kortet visar på något nytt känslosamt
eller kärleksmässigt som kommer in i ditt liv. En
ny kärlek, en ny relation, eventuellt ett barn. En
positiv känsloupplevelse, en förnyad glädje.
Omvänd:
En känslomässig besvikelse, något som inte
utfaller som önskat. Känslor som avtar.
Oförmåga att älska och dela med sig av dina
känslor.

Betydelse:
Det här kortet visar på tvåsamhet. Kärlek.
Gemenskap och strävan till samma mål.
Ömsesidigt utbyte och ett harmoniskt växande.
Stabil relation med utbyte.
Omvänd:
Besvikelser. Eventuellt svek, otrohet. Något som
inte delas på lika grunder. Känslor i ett
förhållande endast ifrån en partner. Ensamhet.

Färg - Grön
Grön färg visar på harmoni, gemenskap,
samhörighet, glädje, sann spontanitet. Känslor
som är villkorslösa, de bara är, precis som de är
för stunden. Här finns värme, stillhet, positiv
avvaktan. Grönt är skönt. Grön är cool men även
medföljande, anpassningsbar, omtanke, snällhet
som också kan förbytas till utnyttjande av andra
då egen stabilitet inte räcker till. Du är trygg,
harmonisk, lugn, tar stunden som den kommer
och litar till dig själv. En inre stillhet, en
bekräftad identitet som litar till dig själv och
dina känslor. Har hela tiden med dig krav, på att
vara perfekt, på att räcka till, på att vara bäst.
Vill så mycket, älskar hel världen och vill att
hela världen ska älska en tillbaka. Kan hamna i
situationer där du inte gör något för någon
annan innan säkerhet finns att de ger tillbaka.
Kan också vara en som ger och ger, med kärlek
till allt och alla. Optimistisk, kärleksfull, glad
och trevlig, samlar alla omkring sig och vill dela
med sig av din inre harmoni och lycka. Kan
konsten att slappna av.
Astrologi:
1:a dekaden i Kräftan.
Sälen som totem
Du är en av alla, du tar stunden som den
kommer och kan var lite väl cool och avvaktande
vilket kan stressa andra, men du är då långt
ifrån lättpåverkad. Visar på att du är rätt cool!
Men ändå lite positivt rastlös, det måste hända
något, du tar för dig och tror att inget ont
någonsin ska hända dig. Blåögd men inte av
nonchalans utan av din upplevelse i nuet. Du har
lärt dig att bli en finsmakare, filtrerar igenom
det som passar dig. Du är där det passar dina
syften bäst för stunden och är inte i behov av
någon fast plats eller att det ska se likadant ut
där du kliver i land.

Färg -Grön/Blå
I grönt och blått finns en bra balans mellan en
utåtriktad kraft och ett agerande inåt. Säkerhet,
harmoni, gemenskap, utveckling. Alla
möjligheterna till att nå framåt och utvecklas i
jämvikt med det omkring dig. Lyhördhet som är i
total balans. Den blåa vibrationen visar på
säkerhet och balans, den yttre speglingen och
den gröna vibrationen på harmonin och den inre
balansen. Du är öppen, lugn och trygg, säker,
stabil och allmänt trevlig. Kan uttrycka dig,
kommunicera, umgås och trivs med andra
människor omkring dig, har inget behov av att ta
över eller synas utan vill dela det som finns med
andra. Tar saker som de kommer, är en ”det
ordnar sig alltid”personlighet, som finner de
rätta kontakterna för att nå din utveckling, men
söker inte utveckling, är nöjd som det är, allt
kommer ändå att bli som det ska till slut.
Astrologi:
2:a dekaden i Kräftan.
And som totem
Visar på att du är en person som tar
förhållanden på allvar, oavsett om det är en
partnerrelation, vän - eller familjerelation, du
finns där för din vän och tar för givet att den
finns där för dig. Du gör ditt bästa för att hålla
kontakten, hålla ihop och bygga vidare inför
framtiden, generation efter generation. Du trivs
med att vara i känslan men vill i den också ha
frihet, egenskaper från vatten och vind som är
dina element, de som du trivs och är
hemmastadda i. Anden är enligt Feng Shui det
djur som står för en äkta kärleksrelation,
familjebildning och giftermål, om du har ett par
änder (inte levande!) i ditt sovrum så borgar det
för äkta kärlek, gemenskap. Och har du änder
på din tomt så bidrar det till familjelyckan.
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- Prisma Tarot 3 i Bägare - Firande

4 i Bägare - Missnöje

Betydelse:
Det här kortet visar på glädje och gemenskap.
Att du har nått en fulländning, ett mål som du
hade inom familj- och kärlekslivet. Att
tillsammans med andra känna lycka och
harmoni. Fira något tillsammans.
Omvänd:
Besvikelser. Konflikter. Blivit utnyttjad.
Eventuellt bedragen. Känner splittring och
osämja.

Betydelse:
Det här kortet visar på mättnad, att du har nått
en viss nivå när det gäller känslor. Nu är du nöjd
med att det inte krävs något mer ifrån dig. Kan
även söka stillhet, att få vara för dig själv och
slippa ge till andra.
Omvänd:
Du orkar inte med känslor och känsloutspel. Vill
vara ifred. Är helt oförmögen att hantera
känslor, ensam och villrådig.

Färg -Grön/Indigo
Det här färgkombinationen visar på en harmoni
och djupa insikter. Den gröna bär på kärlek och
harmoni medan den indigo bär på tillit,
drömmar, fantasi och visioner. Förenade har du
inspirerande kärlek. Du är gladlynt, trygg inifrån
dig själv, bjussar på dig, vågar skratta åt dig
själv. Romantisk, har dina visioner om kärleken
och hur det ska bli, kan ha lite svårt att stanna
upp i vardagen, flyr lätt in i fantasin och
känslovärlden..

Färg - Grön/Lila
Ett färgkombination som ger många funderingar.
Den gröna färgen skapar balans, harmoni och
stillhet med en längtan efter kärlek, medan den
lila färgen skapar längtan efter själslig
fullkomlighet genom inre harmoni och yttre
speglingar. Du är harmonisk, trevlig, men ibland
lite för mycket in i dig själv, har fullt upp med
att kontrollera alla känslor som finns inom dig
och försöka få en balans i din kontakt med
andra.

Astrologi:
3:e dekaden i Kräftan.

Astrologi:
1:a dekaden i Skorpionen.

Uttern som totem
Visar att du är en glad och lättsam typ som tar
stunden som den kommer och bjuder gärna in
till lek. Krånglar livet, be uttern släppa fram det
busiga barnet, släng dig på rygg och njut av att
hela universum finns ovanför ditt huvud. Du har
en inre styrka i din glädje, våga förmedla den,
våga vara dig själv, strunta i om andra kommer
med kontroll och måsten, gör det som du blir
glad av.

Grodan som totem
Innebär att du är känslig för energier och har
lätt att fånga upp dem, använd grodan till att
låta informationen passera igenom dig, och dra
fördel av det du behöver och det andra får rinna
av dig. Dra fördel av din sensitivitet, känn in och
släpp. Använd din kraft till att rena och hela
andra personer och områden, med grodenergi så
har du förmågan att låta allt rinna förbi och bli
renat. Hur har du det med siarkraften? Med
grodan kan du se in i det fördolda genom
vattnet, i en skål med vatten, i ett badkar, i en
sjö. Healing genom vatten, dra in grodan,
stoppa händerna, fötterna i vatten och skicka
healing, balansera upp obalans i lymfsystemet.
Visar att du ser om ditt eget behov, kan anpassa
dig till olika situationer och sedan släppa och gå
vidare utan någon större påverkan, du vågar
prova på nya saker.
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- Prisma Tarot 5 i Bägare – Besvikelse

6 i Bägare - Uppskattning

Betydelse:
Det här kortet visar på känslomässig konflikt. Du
vet inte vad du vill. Splittrade känslor, en känsla
av ensamhet, söker bekräftelse hos flera
samtidigt. Skapar egna inre konflikter.
Omvänd:
Tillfällig lättnad, då du inte vågar gå vidare,
utan faller tillbaka i gamla mönster och
"stänger av" känslomässigt, rädd för ensamhet.

Betydelse:
Det här är kortet visar på lyckliga händelser.
Gemenskap med hänsyn och kärlek. Lycka och
harmoni med andra, speciellt
familjemedlemmar och eller människor som står
dig mycket nära. Familjehändelser som påverkar
positivt, fester och större händelser.
Omvänd:
Besvikelser ifrån släkt och vänner. Svårt med
händelser som har sin grund i barndomen.
Känner dig ensam, övergiven och utanför.

Färg - Grön/Magenta
Grönt visar på harmoni, känsla, omtanke och
gemenskap. Magenta på utveckling ifrån det
förflutna, sökande och bekräftelse. Tillsammans
så visar de på känslomässigt agerande, tvivel
likväl som förväntningar. Det visar på att du
längtar tillbaka till det förflutna eller en
trygghet, en harmoni som du haft och nu vet du
med dig att en förändring måste ske. Endera
står du kvar och agerar med det du har eller så
provar du på något nytt. Du är öppen och
hänsynsfull, medveten om din omgivning, tar tag
i det som ska göras även om du kanske känner
efter en gång för mycket. Rädd för att missa
tillfället och att inte få det gensvar som du vill
ha och förväntar dig att få.
Astrologi:
2:a dekaden i Skorpionen.
Skorpionen som totem
Innebär att du har en modig själ, du ger allt i
livet och kan även vara lite mystisk, lever gärna
ensam, tar för dig av det som kommer din väg,
agerar blixtsnabbt. Öknen som får symboliserar
tomhet, Voiden, visar på att du är ensam mitt i
något, för att överleva gäller det att följa din
instinkt. Du kan vara hetlevrad och agera lite för
snabbt, väntar inte på förståelse eller
förklaringar utan agerar direkt, ett sting och så
är det över, lever efter mottot – ingen
återvändo. Du är snabb, utan tvekan!
Attackerar när du anser att det är lämpligt och
agerar definitivt som att du har all makt.

Färg - Grön/Turkos
En bra energi kan det vara av turkost och grönt,
men samtidigt så kan energin visa på vilsenhet
och rädsla, den turkosa manar på utveckling och
den är du inte så sugen att vara ensam om när
den gröna agerar. Trygg men ändå osäker. Den
turkosa manar på själslig utveckling och att du
ska uppmärksamma var du är på väg, medan den
gröna skapar stillhet och harmoni.
Färgkombinationen är i grund och botten en
harmonisk energi, men i vissa fall så provocerar
livet dig att våga lyssna till dina
barndomsdrömmar istället för att vilset söka
efter bekräftelse av andra på att du gör rätt. Du
är stilla, trygg och harmonisk och samtidigt
öppen för utveckling så länge den innefattar den
helhet du lever i. Du är hur du än bär dig åt i en
förändring med dig själv, att våga uppleva den
totala kärleken och gemensamma harmonin om
du bara är ärlig och är dig själv.
Astrologi:
3:e dekaden i Skorpionen.
Leguanen som totem
Visar på att du kan vara långsam i dina rörelser
men när det behövs så bär det iväg med en
himla fart. Du kan uppmärksamma de små saker
omkring dig som ingen annan lägger
uppmärksamhet till. Med ett minne som inte
liknar någon annan av din sort. Du är klok och
avvaktande, iakttar tills du har bestämt dig för
att agera och kan göra det lite oväntat, lika
oväntat som du bara stänger av omvärlden och
försvinner bort. Du gör det som passar dig.
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- Prisma Tarot 7 i Bägare - Tvivel

8 i Bägare - Osäkerhet

Betydelse:
Det här kortet visar på oro inför sig själv. Vem är
jag? Vad vill jag? Och hur ska jag göra? Du har
många funderingar och inga svar men mycket att
välja på. Känslorna styr ditt handlande och det
är många känslor.
Omvänd:
Är splittrad, kan inte bestämma dig. Vet varken
ut eller in. Söker stöd ifrån dina närmaste.

Betydelse:
Det här kortet visar på känslomässiga relationer
med omgivningen, där du är nöjd till en viss del
och med resten så har du en inre splittring.
Längtar efter kärlek och att bli bekräftad och
älskad.
Omvänd:
Känner dig ensam och utanför, har svårt att få
den uppskattning som du vill ha. Orkar inte ta
ansvar eller bry sig om andra, en känslomässig
besvikelse.

Färg - Grön/Rosa
Den gröna visar på trygghet, glädje, omtanke,
kärlek och att ge och ge. Medan den rosa
stärker alla dessa egenskaper och därigenom gör
dem mer sårbara, överaktiva. Den rosa har
”samma” egenskaper men på ett mer spirituellt
plan. Du är en mycket öppen känslomässig
individ som känner in och upplever allt om och
om igen med en total inlevelse, du missar inte
en enda frekvens av känslan. Suger in intryck,
upplevelser både på gott och ont utan att
sortera ut dem innan.
Astrologi:
1:a dekaden i Fiskarna.
Sköldpaddan som totem
Du är trygg och stabil, tar en sak i taget, har
ingen brådska. Ett inre lugn och en vetskap om
vad som varit och vad som kan ske och låter allt
ha sin tid. Du är cool. Visar på att du är en cool
person, tar stunden som den kommer, tar det
lugnt, avvaktar och filosoferar och blir du jäktad
eller andra ställer krav på dig så kan du ju alltid
dra dig inom ditt skal.

Färg - Rosa/Blå
Den rosa färgen visar på villkorslös kärlek, att
du är i din känsla inifrån ditt hjärta utan krav på
återgäldning av något slag. Den blåa färgen har
med sig kommunikation och medvetande om dig
själv, din roll. Tillsammans visar de på en
uttryckande känsla, en öppenhet i din
kommunikation men också i det en sårbarhet.
Du är öppen, i din känsla, sökande och försöker
att uttrycka det som känns och upplevs som
viktigt för dig. Du kan vara sårbar i din
öppenhet, vänta in för länge på respons
samtidigt som du har en otålighet med dig. Du
kan uppleva att du inte tas på allvar och att du
inte får samma respons tillbaka som du ger ut.
Astrologi:
2:a dekaden i Fiskarna.
Pingvin som totem
Visar att du är lagom, glad och lite oberäknelig
även om andra tror att de vet var de har dig. Du
har extra energi, klarar av stora folkmängder,
trivs i grupper och i aktiva händelser likväl som
du kan stanna upp på en plats och bara bida din
tid. Pingvinen vill lära dig att inte ta dig på
största allvar samtidigt som du ska se din
unikhet. Var flexibel och följ mängden, du har
energi och förmåga att stanna upp och bara vara
i dig själv, men du kan också kasta dig djupt in i
det som ger dig glädje eller så väljer du att bara
glida fram som den du är.
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- Prisma Tarot 9 i Bägare - Harmoni

10 i Bägare – Harmoni

Betydelse:
Det här kortet visar på förnöjsamhet, att du mår
bra med dig själv, känner dig nöjd och
tillfredsställd med livet och dig själv. Du trivs
och mår gott, samt att umgänget med andra
fungerar med glädje och harmoni.
Omvänd:
Trivs inte med varken dig själv eller med andra.
Orkar inte glädjas åt något.

Obs, både 9 och 10 i Bägare har samma
nyckelord.

Färg - Rosa/Indigo
Den rosa färgen står för öppenhet, villkorslös
kärlek, givande utan krav, inre glädje och andlig
optimism. Den indigo för utveckling, andlig
medvetenhet och en inre balans. Tillsammans så
stärker det aspekterna av en inre
kommunikation, en glädje och andlig
spontanitet. Du är en person med andliga
ambitioner att finna det gudomliga inom dig. Du
längtar efter harmoni och gemenskap och att
finna styrkan inom dig själv. Ditt behov av din
egen närvaro ökar och du tar dig mer tid för dig
själv mot för vad du har gjort tidigare.
Astrologi:
3:e dekaden i Fiskarna.
Ödlan som totem
Visar att du är en drömmare, en som vågar ha
visionerna och gärna sjunker in i din egen värld
men kanske inte alltid blundar för det som sker,
kanske bara ser det annorlunda. Visar att du är
en drömmare. Det vill säga en som kan skapa
magi med drömmen, drömma fram det som
behövs men också se framtiden genom drömmen
och om det behövs även se vad som varit
orsaken till det som sker. Du är en del av en
reptil med förmågan att klara dig rent
instinktivt och att förstå spelets regler, men du
har kraft att förändra genom att gå in i
drömvärlden och skapa det som du behöver.

Betydelse:
Det här kortet visar på en lycklig
familjesituation. Mycket kärlek och glädje. En
familjegemenskap med starka band. Glädje
tillsammans med andra som står dig nära.
Lyckade familjeprojekt.
Omvänd:
Slitningar. Bråk och osämja. Du kommer inte
överens med dina närmaste vilket drabbar alla
som är inblandade oavsett om de vill eller inte.
Falskhet, oäkta känslor, utnyttjande av känslor.
Färg - Rosa/Lila
Den rosa vibrationen visar på öppenhet, glädje,
spontanitet ifrån hjärtat, inre glädje som sprids
utåt, omtänksamhet och positiv anda. Den lila
ger inspiration, glädje och intuitiv känsla,
öppenhet och andlig nyfikenhet. Tillsammans
skapar de en aura av romantik och längtan,
glädje med harmoniskt uttryck. Du är romantisk
och så spirituell, lycklig och glad, glider fram
genom livet med ett leende på läpparna fullt
övertygad om att allt är så bra, helt perfekt. Du
kan ha lite svårt att stanna upp med andra
ibland om de inte står dig väldigt nära, du är i
dina drömmars värld där allt är så perfekt,
harmoniskt och lyckligt.
Astrologi:
Kiron i Vatten.
Valen som totem
Visar att du är en person med enorm kunskap,
trygg i dig själv, mediala gåvor som är i balans.
Visar på att du har ett stort medvetande, större
än vad du själv vet om, och i efterhand så
kanske du reagerar på att du såg, eller visste
vad som skulle ske. Inom dig finns all kunskap,
du vet, du känner på dig, du anar vad som har
varit, vad som nu är och vad som ska bli. En
stark telepatisk förmåga och du kan
kommunicera med allt omkring dig, och detta
finns i alla dina celler som en del av dig, men
eftersom det är så självklart så är det inte
säkert att du vet om det eller att du ser hela din
förmåga.
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- Prisma Tarot Page i Bägare – Glädje

Knekt i Bägare - Flirt

Betydelse:
En positiv händelse som kommer till dig, något
som ger glädje. Troligast inte upplevt på en
gång, men du kan ana känslan av det positiva.
En uppskattning som kommer din väg, via
presenter, brev, uppvaktning eller liknande.
Omvänd:
Besvikelser. Förhoppningar som gick om intet,
ledsamhet och förvirring. Väntar på något som
inte kommer eller blir det som du hoppats på.

Betydelse:
Här finns kärleksfulla förslag. Gemenskap.
Umgänge med andra, delad glädje. Spontanitet.
Passion och starka överväldigande känslor.
Omvänd:
Svek, besvikelser. Går miste om en gemenskap.
Kan känna dig utnyttjad och bedragen. Oärliga
avsikter. Svartsjuka.

Färg - Rosa/Svart
Den rosa färgen visar på hög andlighet, en
spirituell vibration och öppenhet mellan
dimensionerna. Den svarta visar på vetskapen
om alltet, kunskap om hela vibrationen utan att
kanske reflekterar varför? Tillsammans så visar
de på ett djupare sökande av den totala
sanningen, en spirituell öppenhet för
utvecklingen. Är total öppen med ditt högre jag
men också begränsad av allt som finns omkring,
ena minuten svävande iväg i det blå och nästa
djupt nere under marken. Ser allt för lätt det
andra inte ser och är väldigt sensitiv.
Astrologi:
Kräftan, Skorpionen och Fiskarnas egenskaper.
Trollsländan som totem
Visar på att du är en spännande person som
söker balans mellan det mesta du möter, men i
det även en utveckling, väl medveten om att
alla har sina vingar att bära. Du har en förmåga
att skifta färg och visa det som andra vill ha,
men glöm inte bort vad du vill själv vill ha. Du
är en mästare på att skapa illusioner, ibland så
bra att du själv faller på eget grepp. Men med
din förmåga att få allt att falla på plats och
utnyttja de resurser som finns omkring dig så
har du alla möjligheterna att njuta av det som
finns och det som kan bli, bara du tar dig i
vingarna! Du är lite speciell, går din egen väg,
tar för dig, lämnar inget åt slumpen och
charmar din omgivning innan du lämnar, kanske
för gott. Du skapar magi i andras ögon och
illusioner i dina egna.

Färg - Rosa/Vit
Dessa energikombinationer, rosa och vit är höga
frekvenser som visar att du är öppen, spirituell
och andligt medveten. Den rosa färgen visar på
andlig nyfikenhet och gudomlig kärlek.
Förmågan att se och uppleva mer än vad som är
inom vardagens verklighet. Den vita är
uttryckande och utforskande av andligheten,
tillsammans så blir det en mycket starka aspekt
av andlig utveckling. Som tyvärr inte har så
mycket grund men desto mer av utveckling. Du
är öppen, positiv, kärleksfull, harmonisk och i
behov av uppmärksamhet, att det ska ske något
harmoniskt och kärleksfullt som du får vara en
del i. Du har fortfarande kvar en fot i det
förgångna vilket kan ge dig en bra kontakt med
andar och det som inte är påtagligt i denna
dimension. Men ibland kan du bli vilsen över var
du hör hemma och bör lära dig att släppa det
som varit, tag bara med dig erfarenheten, inget
annat.
Astrologi:
Kräftan, Skorpionen och Fiskarnas egenskaper.
Kameleont som totem
Visar att du dels smälter in var än det passar
dig, att du är en mästare på att förvirra även
om det för dig handlar om dina känslor
(temperament) och för andra om att du bara
anpassar dig efter läget. Du kan fånga byte även
på håll och missar inte ens godbitarna som finns
bakom dig eller på sidan, du har verkligen koll
på läget. Visar att du har en förmåga att smälta
in istället för att vara unik, som du faktiskt är,
du ser nog inte din egen storhet utan möte med
likasinnade kan vara det som du möter för att
lära dig att du är du.
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- Prisma Tarot Dam i Bägare - Medkänsla

Kung i Bägare - Omtanke

Betydelse:
Agerande och starka känslor. Krav på att vara
älskad. Uppskattad och att du behövs. Ömhet,
omvårdnad och starka positiva känslor.
Omvänd:
Oro och blockeringar, stress inifrån.
Prestationskrav av dina feminina uttryckande.
Svartsjuka och okontrollerade känsloutbrott.

Betydelse:
Gemenskap med andra i större sammanhang. En
trygg familjesituation med harmoni, kärlek och
glädje. Stadigt. Ett rejält stöd.
Omvänd:
Svartsjuka och allmänt missnöje. Mycket på
grund av osäkerhet. Har tappat kontrollen.
Låsningar. Når inte fram. Finner ingen trygghet,
lätt till bitterhet och att känna missmod.

Färg - Grön/Svart
Den gröna visar på harmoni och kärlek, trygghet,
lugn och ro. Den svarta visar på ifrågasättande
och en gedigen kunskap om känslor ihop med
den gröna. De två tillsammans kan både vara
starka positivt men också vara tärande och
krävande utifrån sin erfarenhet. Du är i din
sanning, lyssnar med hjärtat på det som känns
rätt och agerar efter känslan, har en strålande
intuition och ett extra sinne som är mer öppen
för det esoteriska i din omgivning.
Astrologi:
Kräftan, Skorpionen och Fiskarnas egenskaper.
Flamingo som totem
Visar att du bör vara medveten om vem du är,
vara stolt över dig själv, ta det lugnt, samla dina
närmaste och bara njuta av livet. Livet är till för
att bara njuta av stunden, av allt som serveras
och i det vara i perfekt harmoni. Du har konsten
att förblinda din omgivning, du är glänsande som
personlighet och klär dig ovanligt men
smakfullt. Ser gärna din egen spegelbild ur ett
högt perspektiv. Vada på i din egen takt oavsett
beundran.

Färg - Grön/Vit
Grön och vit energi visar på en harmonisk balans
och en känslomässig medvetenhet. Den gröna
visar på harmoni och trygghet. Du har en stillhet
och ett medvetande om nuet. Den vita visar på
ett globalt medvetande och insikten om varje
val och agerande. Tillsammans så visar de på ett
ökat medvetande, en känsla och en sensitivitet
som ger ökad harmoni. Du är en ödmjuk
finkänslig person som tycker om att dela med
dig av dig själv till andra. Du kan ge lite för
mycket emellanåt och tömmer alla dina reserver
för att få vara med och uppleva så mycket som
möjligt. Du är en skapande person, finner du
bara din trygghet så kan du ge otroligt mycket
av dig själv. Du trivs med att dela glädje och
kärlek, inte bara på en vardagsnivå utan även på
ett mer spirituellt.
Astrologi:
Kräftan, Skorpionen och Fiskarnas egenskaper.
Bläckfisken som totem
Visar på att du är stark och självständig, trivs
med din egen energi och kan ha lite kort stubin
eller en stark integritet. Du kräver respekt och
går till attack om du inte upplever att du får
det. Svårt att finna dig tillrätta med dig och det
som känns viktigt. Byter lätt roll efter behov.
Visar på att du är mångsidig, har lätt för att gå
in i din egen inre värld men kan också använda
bläckets kraft.

MYNT
På Myntkorten har du elementväsen av jord Gnomer. De är de gula figurerna på varje kort
som förmedlar en närvaro. De är de väsen som
är i strukturen i det som är och kan bli och som
uttrycker allt som balanseras. Här finns också
alla elementen av jord i astrologin,
representerade stjärntecknen – Oxen, Jungfrun
och Stenbocken. Totemsdjuren är de som hör
hemma skog och mark och ”vanlig” natur.
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- Prisma Tarot Ess i Mynt -Manifestering

2 i Mynt - Jämvikt

Betydelse:
Det här kortet visar på en ny materiell standard.
Förbättrad ekonomi. En ny ekonomisk start eller
händelse. En stabilare grund ifrån något nytt. En
förnyad ekonomi.
Omvänd:
Ingen stabilitet. Något försämras. Sämre
ekonomi. Tappar din grundtrygghet.

Betydelse:
Det här kortet visar på ekonomisk balans och
obalans. När du behöver tänka dig för innan du
handlar. Du har skapat en viss materiella
standard, nu gäller det bara att planera rätt så
att det inte förloras längre fram.
Omvänd:
Här är det lätt att tappa kontrollen helt och
hållet. Du har svårt att klara av det som nyss
kom till dig. Kan lätt fastna och vara kvar i det
som var nytt och givande istället för att planera
vidare.

Färg - Gul
Gul färg visar på en vilja, den starkaste av dem
alla. Bestämdhet, självkänsla, självkännedom,
självförtroende och målinriktning. Säkerhet,
envishet och kontroll. Detta visar på att du har
en bra kontroll, en översikt och ett klart
medvetande, du är en som ska överleva och få
allt på ditt sätt, mycket medveten om dig själv.
Kontrollberoende, fokuserad, medveten och
agerar direkt i din egen kraft. Bestämd och
säker, orubblig. Den gula måste stå på egna ben,
mitt i centrum och lysa som den sol den är! Har
med dig en stark medvetenhet om din egen roll,
vem du är och vem du kan bli!
Astrologi:
1:a dekaden i Oxen.
Grävlingen som totem
Du är stark, envis, bestämd, inriktad och ger
inte upp förrän allt är över, om du så ska stryka
med på kuppen! Du kan ha ett hett
temperament, men det gäller endast ditt revir
och det du tror på, inget ska styra över dig. Du
är en stark personlighet med stor integritet och
du går alltid din egen väg oavsett det pris det
kan innebära. Du kan ha ett stort intresse för
det ockulta.

Färg - Gul/Magenta
I denna färgkombination av gult och magenta så
finns självständighet och förvirring, på en och
samma gång. Den gula vibrationen är
självmedveten och den magenta bär med sig
minnen, mönster, förutfattade meningar och
blockeringar. Du försöker att få en balans i det
nya, det man vill göra och med det gamla och
det som man tror är det rätta. Svårt att gå
framåt, svårt att gå bakåt! Du kan nu förena
gammal kunskap med nya erfarenheter. Du är
självmedveten, vill förverkliga dig själv men
fastnar lätt i gamla värderingar.
Astrologi:
2:a dekaden i Oxen.
Vesslan som totem:
Visar på att du är envis, smidig i ditt sätt att
vara, smyger fram och tar för dig det du
behöver, lever i ditt eget spejs och där gäller
dina regler. Återställer balans i din omgivning.
Du är snabb och intensiv, lita till din instinkt.
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- Prisma Tarot 3 i Mynt -Vetgirig

4 i Mynt - Exponerad

Betydelse:
Det här kortet visar på tillgångar som kommer
din väg. Även nya händelser som kan ge
utdelning längre fram, eventuellt utbildning av
något slag.
Omvänd:
Tar inte tillvara på det som du har byggt upp,
utan tappar bort det. Missar de fördelar som
fanns och blir satt i en gammal förväntad
situation.

Betydelse:
Det här kortet visar på en stabilitet, en bra
grund, trygg och stabil. Här har du kontroll över
det materiella och ekonomiska, du vet precis
vad du har och vilka förutsättningar du har att
ha det kvar. Säkerhet och viss stagnation.
Omvänd:
Tar emot med en hand och ger med nästa, här
rinner pengarna snabbt förbi, du har inte den
tryggheten som du innerst inne vill ha, mycket
beror på att du själv inte inser allvaret. Låter
andra ta kontroll, vill slippa ansvar.

Färg - Gul/Turkos
Gul och turkos, dessa färger visar på intelligens
och målmedvetenhet, viljan att förverkliga dina
själsliga visioner. Den gula visar på
målmedvetenhet, struktur och intelligens, den
turkosa på den andliga längtan och själens mål
att utvecklas. Är planerande, vaksam, motiverad
och besluten att förverkliga dina mål. Använder
din nyfikenhet, din distinkta känsla för rätt och
fel, sker utveckling och att förverkliga själens
mål.
Astrologi:
3:e dekaden i Oxen.
Musen som totem
Innebär att du ser allt, negativt är att du även
ser det som andra inte vill att du ska upptäcka,
småsaker som hårstrån på en tröja kan vara det
som en mus upptäcker och plockar på. Musen
låter inget undkomma, det kan komma till nytta
för eller senare. Att ha musenergi innebär också
att du hamnar i ”skottlinjen” mer än en gång,
du är den som många vill fånga och dra nytta av.
Du är lite av en ”ensam-mus”, ständigt på jakt
och flykt och beredd på att det kan vara en katt
runt hörnet eller en rovfågel i luften eller så
kanske nästa lockelse leder direkt in i
(mus)fällan. Visar att du är ivrig, lite av en
pedant på ditt sätt. Du ser och uppmärksammar
allt, är villig att söka dig till det du vill ha även
om det innebär svårigheter så styr dig din drift
dit.

Färg - Orange/Blå
Blå och orange är färgerna som visar på
medvetande om en själv, den blåa stärker
integritet och egen vilja, den orange stärker
skapande, kreativitet, längtan och utveckling,
sökande med andra men med dig själv i fokus.
Du har en stark vilja, en bra grund att skapa och
förverkliga det du tror på, en bra färg för en
musiker. Det finns både kreativitet och lust,
samt identitet som är stark. Håller din takt. är
den rytm som finns för att det fungerar. Två
starka färger ihop, visar på en stark
personlighet, du är medveten om dig själv och
samtidigt med en iver att förverkliga, skapa.
Kreativ, ivrig, otålig, definitivt brist på tålamod,
vill ha allt nu, förverkliga nu och njuta av det
som finns. Drar gärna in andra i det som du gör,
men den blåa gör att du gärna sätter dig själv
främst.
Astrologi:
1:a dekaden i Jungfrun.
Bävern som totem
Visar på att du är seg, envis, målmedveten och
inriktad. Bra på att arbeta och göra rätt för dig.
Målinriktad och fokuserad på att göra det som
din inre övertygelse vägleder dig till. Lyhörd för
svängningar, finner balansen mellan Yang (flod)
och Yin (ebb) och vet hur du ska hantera de
båda. Visar att du är en person som tar ansvar
för ditt område och för din familj. Du är noga
med att ha ordning och bygger noga upp det som
du eftertraktar. Ihärdig och fokuserad.
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- Prisma Tarot 5 i Mynt -Fattigdom
Betydelse:
Det här kortet visar på ekonomisk förvirring. När
du tappat din ekonomiska trygghet och det går
ut över livets alla aspekter. Förhinder och
tillgångar som är låsta och som inte kommer
som lovat. En stor obalans ekonomiskt.
Omvänd:
En ekonomisk lösning som finns framför dig, där
du kan komma vidare men egentligen bara löst
det tillfälligt, vill inte se hela sanningen.
Färg -Orange/Indigo
De två färgerna orange och indigo är både de
som mest av alla färger innehåller kreativitet
och skapande, inifrån själen och med hela
kroppen, med all längtan. Var för sig lyckas de
nog bäst, i denna kombination så blir det
överslag av energi vilket leder till att du kan
bränna dina broar, engagerar dig i ett projekt så
att allt annat om kring dig faller samman. Den
orange är skapande, kreativitet, längtan,
passion och lust efter kroppens behov. Den
indigo är kreativitet inifrån själen, med en inre
längtan som måste förverkligas, få utlopp för
själens passion! Tillsammans blir det för mycket
laddad energi, det drar både från kropp och själ
i det som längtar efter att förverkligas. Positivt?
Ja, men, du ska kunna hantera denna kraft,
denna längtan som dras ifrån två håll och vill ha
lika engagemang. När det blir för mycket så tar
energierna ut varandra och det blir - ingenting.
Samt en inre maktlöshet över att inte orka ta
nästa steg, Du är skapande, levnadsglad och full
med idéer och projekt som ska förverkliga.
Samtidigt så begränsad, har svårt att bestämma
dig vad som är nästa steg, rädd att förlora något
och håller dig själv tillbaka. Är impulsiv, otålig,
filosofisk och kan vara nedlåtande mot andra på
grund av egen rädsla och tro sig ha den ultimata
sanningen.
Astrologi:
2:a dekaden i Jungfrun.
Kaninen som totem
Visar på att du har en del rädslor att jobba med,
släppa på förutfattade meningar och slappna av.
Men du är snabb på att agera, kanske lite för
snabb emellanåt och tålamodet är inte mycket
att räkna med, inte heller förståelsen för vad
andra har att göra som går före det som du
kräver. Bra på att undvika olika jobbiga
situationer men kan tyvärr vara lika bra på att
dra på dig de mest konstiga, struligaste

situationer. Du är lite en ”vända kappan efter
vinden” person! Så länge ingen går åt dig så
spelar du på, men vid minsta angrepp så flyr du
direkt.
6 i Mynt – Utveckling
Betydelse:
Det här kortet visar på inkomster. Materiella
fördelar, säkerhet inom familjeekonomi.
Eventuellt pengar som kommer in via utbildning
eller stöd ifrån familj eller familjeföretag.
Utbildning, med en del kunskap i bakgrunden.
Kan även själv lära ut.
Omvänd:
Ekonomisk katastrof. Bråk med andra om
pengar. Besvikelser i det materiella. Trygghet
som inte är vad du trodde eller förväntade.
Utbildningar som uteblir eller inte är det som
planerats.
Färg - Orange/Lila
Den orange färgen ger stimulans, värme, idéer,
kreativitet och spontanitet medan den lila ger
upplysning, inre harmoni, spirituellt tänkande
samt mål och visioner in i framtiden.
Tillsammans så skapar de en mycket bra balans
av lust och glädje. Du kan vara lustfylld,
engagerad och spontan och hela tiden uppe i det
blå. Rikt fantasiliv, en stark uttryckande
personlighet, lätt för att spela på känslor.
Trivsam så länge någon annan inte kräver
djupare engagemang, svårt att ta känslor på
allvar, spelar på dem och uttrycker känslor lätt
utan att fastna eller låta det påverka dig
nämnvärt. Du kan vara en bra terapeut då du
kan gå vidare i upplevelsen i fantasin utan att
behöva gå igenom det fysiskt och känslomässigt.
Dramatisk men ändå lättsam att umgås med så
länge det sker på dina villkor och du får respons
på allt ditt uttryckande.
Astrologi:
3:e dekaden i Jungfrun.
Vildsvinet som totem:
Visar på att du är stark i dig själv, vet ditt eget
värde och agerar på egen hand. Tar för dig och
lär dig att leta även i det dolda. Utvecklar
luktsinne och drar dig inte för att fördjupa dig.
Skyddar dig genom att kamouflera dig med det
du kanske minsta anar –lera, som även renar din
energi.
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- Prisma Tarot 7 i Mynt - Investering

8 i Mynt -Expansion

Betydelse:
Det här kortet visar på att du själv måste ta tag
i det som du vill åstadkomma. En egen
planering. Du ser över din materiella trygghet,
vet vad duhar och kan ändå känna tvivel om hur
du ska fortsätta så att det blir till det bästa. Ett
eget stort ansvar.
Omvänd:
Tappar din materiella trygghet. Den planering
som du hade håller inte. Söker hjälp hos
omgivningen för att stärka det som du har men
inte vågar ta tag i.

Betydelse:
Här har du grunden till egna arbetsprojekt eller
hobbys som ger dig en inre tillfredsställelsen.
Tro på det du vill göra för du har alla resurser
med dig om inte annat i bakfickan. Någon
utdelning ekonomiskt kan också vara på gång
som frigör en del idéer hos dig.
Omvänd
Så vill du inte se dina egna möjligheter. Rädd
för kritik.

Färg -Lila/Röd
En häftig färgkombination av röd och lila som
har med sig både grund och fantasi. Den röda
bär på kraften och styrkan och i det gnistan till
att förverkliga medan den lila bär på
inspirationen och klarsynen och tillsammans så
stärker de varandra och skapar en bra grund
med inspiration. Du är färgstark, målmedveten
och intensiv i din framtoning, har med dig
säkerhet och vision i en bra kombination. Har
med dig en helhet av möjligheterna till att
förverkliga dina visioner. Är inspirerande,
klartänkt och stark i tanken.
Astrologi:
1:a dekaden i Stenbocken.
Järven som totem
Ta för dig av allt som erbjuds, håll dig framme
och njut av tillgången oavsett om det är du själv
som måste fixa eller om du bara kommer förbi
ett redan "dukat bord". Du inger respekt men
möter tyvärr också förakt av dem som inte
förstår all den nytta som du gör eller de som vill
ha sitt för sig själva. Eftersom du har förmågan,
markera det som du anser tillhöra dig. Du har en
förmåga att ta dig igenom det mesta, motstånd
är inget för dig, du bara agerar efter din
instinkt. Du har en styrka, en medvetenhet om
livets lag, och du tänker inte låta något gå till
spillo utan det är ditt ansvar att ta hand om allt
som kommer din väg och det gäller även om
andra var där först.

Färg - Röd/Magenta
Den röda ger kraft, ordning, reda, stabilitet och
en bra grund att stå på och den magenta stärker
allt detta, visar på att det finns erfarenhet med,
en bra grund att gå vidare med. Tillsammans så
skapar de ett bra fotfäste och en vilja till att
utvecklas, att gå vidare av bara farten och i det
söka utveckling ifrån det förflutna. Du är noga
med det du gör, fokuserad av ren viljekraft,
säker i dina handlingar och vet hur du ska agera
enligt rutiner. Seg och uthållig, går efter rutiner
och den kunskap du redan har med dig, men
beredd att lära mer om det bara håller sig till
det du redan kan, nyfiken på utveckling.
Astrologi:
2:a dekaden i Stenbocken.
Renen som totem
Visar på att du är envis, går din egen väg och
trivs med den du är, livet går vidare generation
efter generation och du är en del i en större
plan. Visar att du är uthållig, seg, ihärdig, tål
hur mycket som helst, strävar efter att följa ett
redan ärvt inlärt mönster som utvecklas
allteftersom. Du är bra på att bära andras
bördor och håller lite distans till andra, de kan
komma nära men inte så nära som de tror.
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- Prisma Tarot 9 i Mynt -Tacksamhet

10 i Mynt – Prestation

Betydelse:
Det här kortet visar på det oväntade ifrån
omgivningen. Eventuella vinster eller arv. När du
känner en fulländning av ekonomin. Det visar
också på en större umgängeskrets, glädje med
andra på ett lättsamt sätt.
Omvänd:
Förluster. Pengar som är bortspelade, stulna
eller på något annat sätt kommit i obalans. Du
kan även själv bli lurad in i något där du inte
varit riktig klar över ditt handlande. Besvikelser
av vänner och allmänt umgänge.

Betydelse:
Det här kortet visar på ekonomisk säkerhet.
Trygghet, materiell stabilitet. En bra grund där
allt fungerar, du mår bra, är trygg och trivs med
dig själv och omgivningen. Ökad materiellt
standard.
Omvänd:
Otrygghet. En grund där det inte finns någon
stabilitet eller säkerhet. En ekonomi som inte
fungerar. Eventuellt konflikter med
omgivningen när det gäller pengar.

Färg - Röd/Turkos
Den röda färgen har med sig en bra
grundstomme, en styrka och ett allvar medan
den turkosa färgen har med sig sökandet,
utvecklingen och det oväntade i varje skeende.
Tillsammans så ger de en bra grund där allting
kan hända, och händer. Du är intensiv,
målmedveten och har en bra grund i dig själv,
vet vad du vill och ser till att det också blir så,
kosta vad det vill. Det som du vill genomföra det
genomförs och du blir medveten om att det
finns en utveckling och ett mål som kan vara
värt alla uppoffringar på vägen.
Astrologi:
3:e dekaden i Stenbocken.
Mullvaden som totem
Visar på att du är säregen, går din egen väg och
skapar egna vägar där ingen annan vill vara eller
får plats. Är egensinnig och medveten om dig
själv. Tar för dig, ser till att du får det som du
vill ha och kan både samla på hög det du vill ha
och skapa högar av det du inte vill ha. Visar att
du är medveten om din egensinnighet, ditt
tålamod och ihärdighet och att du oftast lyssnar
på din instinkt. Vågar söka djupt och sparar på
dina erfarenheter efter det du tagit en tugga.

Färg - Rosa/Gul
Den rosa vibrationen visar på öppen andlighet,
en positiv godtrogenhet och en andlig
inspiration, Den gula visar på självständighet
och en medvetenhet om din egen individ.
Tillsammans så visar de på en ökad medvetenhet
om vem du är inifrån din själsexistens och vika
möjligheter du har med dig livet. Du är
självständig men ändå så öppen för din egen
utveckling, du vågar ifrågasätta det som du gör
och vad som är din väg i livet. Du vågar förändra
och utvecklas när du märker att något är fel i
det som du gör.
Astrologi:
Kiron i Jord.
Igelkotten som totem
Går din egen väg, där din sanning finns – walk
your talk - Gör det som du är mest lämpad för,
se till ditt yttre och dina förmågor. Att glömma
tråkigt ansvar för stunden och våga prova på
något nytt, berika din väg med nya upptåg och
vara öppen för att varje varelse som kommer din
väg har något att dela med sig av. Trivs bäst när
det är lugnt, gärna nattetid då du kan ta dig en
sväng utan att något stör din väg. Trots din
öppenhet är du noga med att markera ditt
område och kräva respekt på att bli lämnad i
lugn och ro när du så kräver det. Du är en som
trivs runt omkring andra, men ändå gärna går
för dig själv. Men ve den som kommer dig för
nära! Du avgör själv vem du vill ha kontakt med.
Tar allt i din takt.
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- Prisma Tarot Page i Mynt -Planera

Knekt i Mynt - Effektiv

Betydelse:
Här finns det meddelanden och besked som har
med hemmet och ekonomin att göra. Ett
tillskott som förstärker den materiella
standarden, ger mer möjligheter. Kan visa på
bidrag eller vinst.
Omvänd:
Försenade eller uteblivna besked om bidrag
eller liknande. Det blir inte som planerat eller
utlovat. Kan känna ekonomisk oro.

Betydelse:
Här finns stadga. Något som kommer till dig i
form av någon säkerhet. Eventuellt pengar. Kan
förverkliga dina ekonomiska planeringar. Ett
extra stöd som kommer till dig.
Omvänd:
Oreda och strul kring transaktioner.
Felplanering av ekonomin. Eventuellt ett
beslut som låter vänta på sig.

Färg - Blå/Svart
Den blåa visar på medvetande, klart tänkande
och en stark identitet medan den svarta visar på
att erfarenhet är viktigt och i det att se allt,
veta allt och ha svar på allt. Tillsammans så
visar de på en undersökande ifrågasättande
energi som söker utveckling i allt det som finns.
Du är helst i den utveckling som är på gång nu
och om den utvecklar dig själsligt så okej, men
inget du söker.
Astrologi:
Oxen, Jungfrun och Stenbockens egenskaper.
Rådjuret som totem
Visar på att du är omtyckt, glad och intensiv, vet
vad du vill och ser till att få det! Oövervinnelig
även vid motstånd, finner alltid en väg ut och
vet att allt ger en ny väg att ta sig fram på. Kan
upplevas som nonchalant och lite av en
besserwisser på grund av din tillit till att allt har
en mening. Du är lite skygg, trivs bäst med dina
egna och att få vandra på i din egen takt.

Färg - Blå/Vit
Den blå visar på öppenhet, kommunikation,
socialt beteende och en utveckling. Den vita
visar på medvetenhet, uppmärksamhet på det
som finns omkring. Tillsammans så visar de på
en andlig nyfikenhet om kring allt som kan
utvecklas, en vilja till att se och uppmärksamma
vad du kan göra åt olika situationer. Du är en
social, begåvad person som söker en sanning i
allt det som du gör, att få saker och ting att
passa ihop och att de ska ha ett innehåll, en
mening.
Astrologi:
Oxen, Jungfrun och Stenbockens egenskaper.
Älgen som totem
Du är en stor personlighet med en enorm kraft.
Du kan erövra det mesta med tid och tålamod.
Visar på att du kan värdera dig själv och att du
vet vem du är och vad som är viktigt, alla steg
leder någon vart i livet. Våga stå för det du vill
göra, våga visa dig, våga ta kontroll, sträck på
dig minst en meter till! Ingen kan undgå att
missa dig när du kliver fram, både smygande och
med direkta kliv. Du är bra på att vara en
föregångare och visa var vägen leder. Du styrs av
dina impulser och tar dig framåt så som du själv
önskar med högburen krona, synlig eller osynlig.
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- Prisma Tarot Dam i Mynt - Praktisk

Kung i Mynt – Allvar

Betydelse:
Här finns trygghet, ordning och reda. En
stabilitet och orubblig situation. Lugn och ro.
Trivs i hemmet och med sin omgivning.
Organisering.
Omvänd:
Krav, sökande efter det perfekta, allt ska vara
på sin plats och inget ska förändras.

Betydelse:
Här finns trygghet , säkerhet, stabila beslut och
välmående. En trygg och stabil familjesituation
med ordning och reda och kontroll samt en stark
gemenskap.
Omvänd:
Otrygghet. Besvikelser och konflikter. Osämja
och falskhet.

Färg - Gul/Svart
Den gula har självständigheten med sig, vilja
och envishet, målmedveten om sin identitet
medan den svarta har erfarenheten av allt, både
det som varit negativ och positivt och här i
denna blandning tar ansvar för sitt eget utifrån
den erfarenheten. Du är ingen sökare, snarare
en vetenskapligt undersökande personlighet som
gärna vill ha en struktur i det som du ska tro på.
Du vet var du har dig själv, vilka värderingar som
gäller och sedan får det andliga anpassa sig till
dig under tiden du undersöker vilket du ska tro
på.

Färg - Gul/Vit
Gul och vit energi har med sig fokuserad vilja
och en stark inriktning framåt. Den gula visar på
medvetenhet och ett klartänkande, ett
kontrollbehov och en intelligens av alla de tre
områdena; fysiskt, emotionellt och mentalt. Den
vita visar på spirituellt tänkande,
framtidsvisioner, öppenhet för förändring och en
öppet medvetande. Du är medveten om dig själv
och din kraft, din förmåga och vad du själv kan
åstadkomma. Fokuserad på din egen utveckling
utifrån logiskt tänkande. Du strävar efter
individens frihet och känslan efter rätt och fel
och då att få allt att vara helt perfekt.

Astrologi:
Oxen, Jungfrun och Stenbockens egenskaper.
Lama som totem
Visar att du har integritet, du vet ditt värde och
du tar dig själv på största allvar. Du trivs med
dig själv, du gillar att pyssla på och har de flest
förmågorna med dig. Men du är också egensinnig
och bestämmer själv när, var och hur det ska
göras och ve den som försöker ändra på det.
Givmild, närvarande och mycket populär. Du är
på bettet, spottar och slåss för det du tror på
och för att få din vilja igenom om du inte får
som du vill. Envis som synden, men seg, du kan
dra tunga last. Du delar gärna med dig och
värmer dem som fryser. Lojal mot de dina. Våga
visa vilket värde du har.

Astrologi:
Oxen, Jungfrun och Stenbockens egenskaper.
Buffeln som totem
Du är stor och stark, trygg med dig själv, har bra
fotfäste i livet och vet att det ordnar sig alltid.
Du är lite av en tusenkonstnär och har ett djupt
inre. Visar på att du har lätt för att tro på
mirakler, bönens makt (vem du nu än ber till,
din egen gud eller universum). Du ser helheten,
du förstår varför vissa saker bara måste hända,
du kanske inte förstår själva akten/händelsen,
men du har en tillit till att det finns en orsak till
det skedda. Allt har en mening och du
accepterar det, men du kan också använda dig
av bönens makt för att försöka förbättra en
situation. Och även acceptera att du vill leva i
glädje och överflöd, för buffeln ger överflöd,
alla delar används till det som det behövs till.
Du har lätt för att skapa tillgångar och överflöd,
rikedom med Buffeln som totem.
SVÄRD
På Svärdkorten har du elementväsen av luft Sylfer. De är de blåa figurerna på varje kort som
förmedlar en upplevelse. De är de väsen som är
i tanken i det som sker och som uttrycker allt
som både är väntat och oväntat. Här finns också
alla elementen av luft i astrologin,
representerade stjärntecknen – Tvillingarna,
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- Prisma Tarot Vågen och Vattumannen. Totemsdjuren är de
som hör hemma i luften.
Ess i Svärd - Initiera
Betydelse:
Det här kortet visar på alla möjligheter. Du har
all kraft med dig, Stora saker som händer och
som själv är medskapande till och i. Avgörande
och viktiga beslut.
Omvänd:
Tappar motivationen,blir slut och orkeslös.
Tomhet. Planer som går om intet. Orkar inte ta
i och hålla ställningarna.
Färg - Blå
Med denna färg finns det som har med olika
rollspel och egen identitet att göra. En mental
styrka, en intelligens och förstånd. Det
klartänkta, medvetna, och ansvarsfulla i sina
egna ageranden. Sökandet efter uttryckande,
bekräftelsen på vem du är, vad du kan göra, och
hur långt du kan gå. Yrke, utifrån uttryckande,
identitet till omvärlden, vem är jag, vad vill jag,
kan jag… Du är en uttrycksfyll personlighet,
klartänkt, kommunikativ, vaken, alert,
medveten om allt omkring dig och kanske främst
din egen roll. Ärlighet, sanning och rättvisa är
det som styr dig i allt det som du gör. Att vara
ärlig i sina visioner, sin roll, sitt arbete, det du
använder, i sina relationer. Att stå för sanningen
än hur smärtsam den kan vara och att vara
rättvis även om du själv är den som förlorar på
det.
Astrologi:
1:a dekaden i Tvillingarna.
Måsen som totem
Visar att du vill gärna vara din egen, du trivs
utan ansvar och att bara få följa med i de spår
som dyker upp! Du är en frihetsälskare och i det
en romantiker som tar allt som det kommer men
som inte gillar krav och ansvar. Livet ska levas
här och nu! Visar på att frihet är det som
betyder mest för dig, att få vara din egen utan
krav och få gå din egen väg. Du har lätt att
överleva vilken situation som helst och är van
att bli lite missförstådd men bryr dig inte bara
du får sväva på fritt i ditt eget spejs.

2 i Svärd - Respit
Betydelse:
Det här kortet visar på lättnad, inre frid och
harmoni. Stillhet. Du känner en inre styrka, det
finns inget som kan stoppa dig, du har hittat din
inre kraft.
Omvänd:
Är osäker, vill mycket men det blir mest bara
tankar och funderingar. Svårt att agera, känner
dig splittrad, vet inte vad du egentligen vill .
Kan inte bestämma dig. Svårt att ta eget
ansvar.
Färg - Blå/Indigo
I dessa färger, blått och indigo finns det
intellektuella i den blåa färgen och djupet,
insikten i den indigo. Kombinationen bildar
allvar, insikter som får dig att stanna upp,
reflektera och våga gå djupare in i dig själv. Det
kan också ge en avvaktan och en inre stillhet
som utvecklas till att söka vidare. Du är mer
mogen, tar ansvar på största allvar, och har tillit
till att den kunskap du har räcker för stunden,
mognadsprocessen kommer att fortsätta, men
du har inget krav på dig själv. Kampen för att
finna din inre tillit är över, det är nu som du kan
gå in i ditt inre, ta fram den kunskap du bär
med dig och introspektion blir en viktigt del i
livet.
Astrologi:
2:a dekaden i Tvillingarna.
Kråkan som totem
Visar på klokhet, kunskap om att det finns fler
lager av den dimension du är i, medveten om
din egen skugga, ditt eget karmaval och du vet
att livet endast är en illusion. Du är bra på att
förvandla dig, passa in, smälta in där du behöver
finnas för stunden. Bär på klokhet över dina val
och respekterar andras val då det är deras
illusion och inte din egen. Du söker förändring,
att se djupet, att förstå ifrån många olika
vinklar och energier. Visar att du är lite av en
mystisk person, andra vet aldrig var de riktigt
har dig. Du har alltid en glimt i ögat, men av
vilken betydelse? Du är noga med att leva ditt
liv, på ditt sätt.
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- Prisma Tarot 3 i Svärd – Konflikt

4 i Svärd - Passiv

Betydelse:
Det här kortet visar på konflikter. Osämja. Du
har inte samma åsikter som din omgivning. Bråk
och oro. Meningsskiljaktigheter.
Omvänd:
Starka konflikter. Har svårt att tro på dig själv.
Möter kraftfullt motstånd ifrån din omgivning,
Känner dig angripen och ensam.

Betydelse:
Det här kortet visar på vilsenhet. Tomhet. Svårt
att själv komma vidare, tror inte på dig själv.
Söker lugn och ro. Stillhet, vill ha ett lugnare
tempo.
Omvänd:
Är totalt vilse med dig själv. Tom och slut.
Orkar inte ta tag i dig själv eller det ansvar som
du har.

Färg - Blå/Lila
Ett spännande kombination, den blåa ger
klokhet, egen identitet och vilja medan den lila
ger sökande, inspiration och medvetande.
Kombinationen ger otålighet, rastlöst sökande
efter sanningen. Du är rastlös, sökande, otålig,
djup, analytisk, drömmande och fascinerad av
det mesta i sin omgivning, kan ha svårt att finna
din plats i ditt sökande efter det perfekta. Har
behov av att finna sanningen, att inte ge upp
utan ifrågasätta för att finna svar.
Astrologi:
3:e dekaden i Tvillingarna.
Falken som totem
Visar på att du har extra kraft, en otrolig
kapacitet att förverkliga det du har i sikte.
Beslutsam, fokuserad och aktiv. Vill gärna ha
samarbete och att någon annan håller i ansvaret
och så kan du bara ta din flygtur när det finns
något att hämta, under resten av tiden bara
glida omkring eller känna sig bekräftad för den
du är. Visar att du är en intensiv människa som
ger allt och som agerar direkt, du gör det som
ska göras och tar ditt ansvar. Är ofta offentlig
och tar ansvar för att allt som du åtar dig ska
fungera.

Färg - Blå/Magenta
Den blå färgen är vilja, kraft och motivation
medan den magenta är stagnation, allvar och
grundlighet. Tillsammans kan de skapa
kortslutning av energier, ta ett steg, backa ett
och uppleva ångest både att du har tagit steget
och över att det inte blir något. Förvirring. Är
djupsinnig, talför men pratar helst om det som
du redan har gjort eller har kunskap om, kan
ibland ha lite svårt att komma vidare och ta in
nya intryck. Har behov av att veta vad som sker
och att det finns en rutin i allt, en säkerhet som
du kan varje steg av. Är medveten, har bra
minne, kommer ihåg det mesta. Fastnar lätt i
gamla vanor och är konservativ.
Astrologi:
1:a dekaden i Vågen.
Hackspettens som totem
Visar på att du lätt blir fokuserad på en och
samma sak vilket kan förstöra för andra men
förhoppningsvis ge dig det du söker. Du är
intensiv, vet vad du vill ha och tvekar inte, tar
för dig, även på andras bekostnad. Du är duktig
med rytm och kan säkert bli en bra musiker om
inte annat så för din egen skull. Du är ihärdig i
det du vill göra och är i behov av rytm, rutiner,
upprepningar för att du ska känna dig tillfreds.
Bra på att ta dig framåt och uppåt, kanske på
andras bekostnad, men utan att hacka på någon.
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- Prisma Tarot 5 i Svärd - Stress

6 i Svärd - Skifta

Betydelse:
Det här kortet visar på stress i alla lägen, med
dig själv, mot omgivningen, tappad kontroll. Vill
ha mer än vad du har, men vet inte hur du ska
nå det snabbast. Uppjagad.
Omvänd:
Söker tillfälliga lösningar. Jagar upp
omgivningen, lastar över ansvar och smiter
undan.

Betydelse:
Det här kortet visar på frihet. Inre harmoni. Du
har en resa, mentalt eller fysiskt. En lättnad, en
inre frihet. Du har nått de mål som du har satt
upp.
Omvänd:
Svårt att komma fram, att ta dig vidare, fastnar
i gamla mönster och rädsla. Kommer ingenstans
med dig själv. Blockeringar.

Färg - Blå/Turkos
Den turkosa visar på steget vill självmedvetande
(som kanske inte alltid är så lätt) och ett
medvetande om att du är mer än bara en
personlighet. Den blå visar på identitet och
kommunikation. Tillsammans så ger det positiva
att du vågar utvecklas. Ifrågasätta och söka mer
än tidigare, det negativa blir att du kan ha svårt
att finna en harmoni med dig själv och din roll
gentemot andra och lätt kan hamna i konflikter
då du inte vet dina egna värden och vem du
egentligen är, värderingar förändras i takt med
utvecklingen. Just inre konflikter kan vara det
som lyser igenom tydligast, att inte ha någon
säkerhet, trygghet varken med sig själv eller
med någon annan, bristande tillit. Du är sökande
och i ständig utveckling, har svårt att finna din
nitch och vad som är ditt egentliga mål. Osäker
på vad du vill och kan bygga upp saker till att bli
större än vad de egentligen är. En inre styrka har
du med dig bara du vågar se den. En förmåga
som du kan utveckla är ditt sinne för att söka
utveckling genom att ifrågasätta.

Färg - Indigo
Den indigo färgen visar på klokhet, intelligens,
allvarligt tänkande, stark intuition. Ett klar
medvetande, klarsyn, clairvoyance. Du kan nu
förverkliga din tanke. Du är medveten om dig
själv, vill gärna stanna upp och tänka igenom
saken, fundera ut om det ligger i balans med det
som är ditt mål i livet.
Astrologi:
3:e dekaden i Vågen.
Duvan som totem
Visar på att du är bra på att mäkla fred i
krissituationer och att du ska ha tillit till att du
alltid får rätt insikter och andlig guidning i det
du gör. Du är en person som trivs med att ha folk
omkring dig, är mycket social och engagerad i
att skapa fred och frihet åt alla. Optimist,
sprider glädje och får nog lära dig att det finns
dem som önskar att du vore tyst ibland.

Astrologi:
2:a dekaden i Vågen.
Skatan som totem
Visar på att du är självständig men i behov av
din grupp, envis, målmedveten, ser om ditt eget
hus och tar det som behövs och fascineras av
allt som glimmar, lite egotrippad! Trivs med
likasinnade och att utbyta kommentarer och
”skvaller”. Du trivs med att vara i centrum, mitt
i smeten och iaktta och försöka få till dig det
som du behöver för ditt nöjes skull. Smart,
intensiv och pladdrig.
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- Prisma Tarot 7 i Svärd - Resolution

8 i Svärd - Övergiven

Betydelse:
Det här kortet visar på möjligheter, att du tar
tag i det som du har funderat på ett tag. Det
kan vara ett större beslut som exempelvis
flyttning eller en arbetsförändring. Du blir
tvungen att ta hand om dig själv. Beslutar något
som du har eget ansvar i. Det kan även visa på
korta resor.
Omvänd:
Vill inte se dina egna möjlighet, vägrar att vara
delaktig i en förändring, hamnar i konflikter.

Betydelse:
Det här kortet visar på att du känner dig vilsen
och orolig. Dåligt självförtroende. Har ingen tro
till dig själv. Mår dåligt. Är förtvivlad och ensam.
Ser inga möjligheter att kunna utföra något. Tro
inte ens att någon i omgivningen finns för dig.
Omvänd:
Slipper ifrån alla krav som du har känt av, lär
dig att fatta egna beslut. Står ensam med dig
själv, har svårt att finna tro till något som finns
i omgivningen.

Färg - Indigo/Lila
Den indigo visar på intuition, förmågan att skapa
visioner och drömma och den lila förstärker
dessa egenskaper och tar fram mer inspiration
och vilja i utvecklingen. Dessa två färger
tillsammans skapar en tro och en förmåga
utöver det vanliga, även om det är höga
vibrationsfärger så finns det ändå en grundning
och ett förnuft och inte bara en andlig
utveckling. Du är en drömmande individ men
samtidigt så skapar du också i verkligheten det
du har i din tanke. Du är klartänkt och fokuserad
och väl medveten om vem du är, vad du kan
göra och vad du bör göra.

Färg - Indigo/Magenta
Den indigo visar på klokhet, andlig visdom och
en längtan efter att förverkliga det som själen
strävar efter medan den magenta visar på
verkligheten, grunden som skapats och de
möjligheter som finns utifrån en samlad
erfarenhet. Den magenta är uppbyggd av den
röda och blå färgen med betoning av den röda
vilket ger den en grund och stabilitet men med
den blå även en utveckling och ett sökande av
identiteten. Tillsammans så ger de ett sökande
och en utveckling av det som varit och det som
ska bli, en helhetsbild. Du är både sökande,
öppen, klok, utvecklande och så fast besluten
att få det som du redan har med dig att
utveckla, kan ibland blunda för det nya som är
på väg och känna en panik över att du inte kan
släppa det gamla, medan du ibland kan känna
att det blir för mycket av utveckling och du vill
hålla fast det gamla! Väger ofta för och
nackdelar och fastnar i utvärderingen istället för
att ta reda på det som finns eller utveckla det
som ligger framför dig.

Astrologi:
1:a dekaden i Vattumannen.
Höken som totem
Visar att du kan kretsa runt ditt byte, det du vill
ha, till dess du kan sätta klorna i det, tålamod
och uthållighet är starka sidor hos dig. Du är
medveten om att allt har en mening och att du
måste vara lyhörd till allt som sker inte bara det
du har intresse i. Den vill få dig att förstå att du
är en förmedlare, en som ska sprida din kunskap
vidare till andra. Våga skria och berätta vad du
ser, analysera inte utan ta till dig det budskap
som kommer, för du är mottaglig.

Astrologi:
2:a dekaden i Vattumannen.
Strutsen som totem
Visar på att du lever i ett snabbt tempo, beredd
att dra iväg i en himla fart om du anser att det
behövs, ingen tvekan utan du agerar direkt. Är
modig och nyfiken och vill veta vad som finns
bakom varje hörn. Visar att du är snabb i
vändningarna, trivs med tempo speciellt
tillsammans med andra, äventyr och nya vyer.
Du lyssnar till vad du själv vill göra och agerar
självständigt och målinriktat.
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- Prisma Tarot 9 i Svärd - Hopplöshet

10 i Svärd - Intet

Betydelse:
Det här kortet visar på oro och inre konflikter,.
Ensamhet och förtvivlan. Kan må dåligt och du
gör illa dig rent fysiskt, både medvetet och
omedvetet. Svårt att slappna av. Stress i hela
kroppen. Mardrömmar,
koncentrationssvårigheter.
Omvänd:
Tappar kontrollen över dig själv. Uppjagad och
splittrad. Deprimerad med svår ångest.

Betydelse:
Det här kortet visar på tomhet. Obehaglig
stillhet. Det finns ingenting av kraft eller
ambition. Dränering av energi. Ingen kraft eller
styrka.
Omvänd:
Uttröttad, slut och utan motivation i livet. Vill
bara ha stillhet och tystnad.

Färg - Indigo/Turkos
Indigo visar på djupa funderingar, insikter (som
ibland kan vara svåra att bära på) och tankar
som är mer livsavgörande, den turkosa visar på
ifrågasättande, omändringar som skapas av att
du är på fel väg i livet just nu, även här insikter.
Tillsammans så visar de att det sker större
förändringar i tanken och själsligt som är
utvecklande med det innebär inte att det flyter
på hur bra som helst, du blir även tvungen att
rensa ut det som inte fungerar. Du är i
förändring, ständigt sökande efter det som ska
ge den totala upplevelsen. Lite dramatisk
emellanåt när saker inte blir på en gång som du
tänkt dig, lite som att möblera om, det är inte
bara en ommöblering utan så mycket annat
tillkommer, minnen som kommer fram, skräp i
hörnen, trasiga tapeter. Du är i alla fall
medveten om dig själv och att du måste
förändras, utvecklingen går framåt vare sig du
vill eller inte.

Färg - Lila
Den lila färgen står för andlig inspiration,
öppenhet och att våga se framåt och se sig själv,
sin roll, sin själ och den betydelse man själv har
i sitt liv. Med den lila finns andlig glädje, glädje
över livet, andligt mod och en inre kraft av
inspiration som stärker personligheten. Du är en
öppen, spontan personlighet som har mycket att
ge till andra men utan att vara medveten om
det. Du sprider inspiration och självvärde genom
att följa din intuition och din inre röst, sin själs
impuls.
Astrologi:
Kiron i luft.
Gam som totem
Visar på att du är tålmodig, seg och med tillit
till livet, du vet att du är på rätt plats att allt
har sin tid och att du får det som du behöver.
Visar att du vet var du ska ta för dig, och ta för
dig det gör du utan att ha slitit för det. Du
håller dig alert på vad som sker och var du kan
få ut det bästa, håller dig framme helt enkelt!

Astrologi:
3:e dekaden i Vattumannen.
Göken som totem
Du har en förmåga att slippa undan och lämpa
över på andra, du har lärt dig att manipulera
och du gör det bra, allt för bra. Så bra att du
säkert även lurar dig själv i allt det som du har
på gång. Du ser och anar så mycket, du kan det
mesta, tyvärr även hur du ska komma billigast
undan, gör du det i längden också? Dags att se
din egen storhet och din egen förmåga och våga
ta ansvar själv för det som du gör allra bäst,
förändra förutsättningarna för andra.
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- Prisma Tarot Page i Svärd - Besked

Knekt i Svärd - Nyckfull

Betydelse:
Här finns det meddelanden och beslut som
påverkar dig. Beslut som måste tas nu. Ett
besked som påverkar helheten och som skapar
något nytt.
Omvänd:
Uppskjutna beslut. Besked som är oväntade och
negativa. Får skjuta upp vissa planer och
funderingar.

Betydelse:
Här finns aktivitet. Händelser och skeenden.
Snabba händelser på gott och ont, intensitet,
turbulens och många idéer som ska prövas.
Omvänd:
Bekymmer och oordning. Oväntade händelser
som ställer till besvär. Kraftig turbulens och
okontrollerade händelser. Stökigt.

Färg - Indigo/Svart
Den indigo visar på andlig medvetenhet,
framtidsdrömmar och klartänkta visioner medan
den svarta visar på kunskap och erfarenhet av
det som redan finns och utifrån det en stark
vilja och övertygelse. Du har med dig en stark
inre övertygelse och kraft som får dig att
ständigt söka efter en ny sanning, en ny
upplevelse och som är kanske den största
orsaken till din rastlöshet.
Astrologi:
Tvillingarna, Vågen och Vattumannens
egenskaper.
Kolibrin som totem
Innebär att du ska se dina möjligheter och inte
dina begränsningar, våga mer än vad du tror är
möjligt, se din kraft, dina resurser, tro på dig
själv och förverkliga, du kommer alltid att
förblinda någon med din näpna framtoning i det
du gör. Du bör ta fram mycket mer av din
livsglädje, för den finns där, du har så mycket
kärlek och livslust inom dig. Du kan få andra att
må bra bara av din närvaro, du ger kärlek eller
kvittrar bara fram lite glädje så får du så får du
respons. Du kan ha behov av att få känna
meningen med att inspirera.

Färg - Indigo/Vit
Med indigo och vit energi så är du i mentala
sfärer. Den indigo visar på klokhet, ett öppet
andligt sinne men också en skapande kraft och
en medvetenhet om det som är och vad som kan
bli. Den vita visar på öppenhet, en vilja till att
veta mera, att tro och ha tillit till dina visioner
och tillsammans att bygga på den skapande
kraft du har inom dig. Du grundar din situation
på den upplevelse som du nyss gått igenom och
anser att det finns en mening till din upplysning.
Du drömmer om en värld med utveckling, där
alla lyssnar till sitt andliga jag och vågar leva,
våga ta steget ut i det okända.
Astrologi:
Tvillingarna, Vågen och Vattumannens
egenskaper.
Myran som totem
Visar på att du kämpar för ditt mål, fast
övertygad om att du kommer att nå det, förr
eller senare, tiden spelar ingen roll, det viktiga
är att du når ditt mål. Detta är ett tufft karma
att bära på, myrmedicin. Du har ett stort
tålamod, en enorm vilja, du är noggrann och
kämpar för det du tror på ända in i slutet. Hett
temperament och är inte rädd för dem som är
större än dig, för det är endast på utsidan, du
vet att du är en del av en grupp eller den som
styr en grupp så du är ändå störst! Men balansen
är hårfin, myrmedicin är närmaste steget till
överlägsen intelligens och dårskap, risken för
depressioner, manodepressivt, schizofreni och
total galenskap ligger hela tiden på lut, tappar
du kontrollen så freakar du ut. Det gäller att
noga sätta upp ditt mål tillsammans med andra
och inte göra dig själv större än vad du är, även i
ledarposition så måste du vara en del av de
andra och ha kunskapen med dig att du är inget
utan någon annan. Visar att du är idog, speciellt
i det som rör saker som är viktiga för dig. Du har
lätt för att engagera dig och svårt för att släppa,
sluta och gå vidare. Du kan gå på djupet i
ämnen och verkligen utröna vad som är orsaken.

© Ylva Trollstierna www.tarotbliss.com (www.vipstar.nu)

28

- Prisma Tarot Dam i Svärd - Uttalande
Betydelse:
Här finns styrka och säkerhet. en framåtanda
och tro på framtiden och dig själv. Gemenskap
och eget ansvar i dina handlingar. Kontroll och
bra översikt över situationer.
Omvänd:
Falskhet. Osäkerhet. Opålitlig. Snabba
vändningar som du inte riktigt får något grepp
om. Kan känna dig överkörd.
Färg - Lila/Svart
Den lila visar på andlig medvetenhet, sökande
och inre stillhet. Den svarta visar på kunskap,
utökad medvetenhet om sin egen sårbarhet och
tillsammans så ger de en betoning på
undersökande av krafter, sökandet efter den
ultimata upplysningen. Du har en stor kunskap
med dig om det andliga, du om någon har vågat
utvecklas, tankens kraft är störst och den
utnyttjar du. Noga med vad som ska ske och har
kontroll över det mesta av det som är innan du
går vidare.
Astrologi:
Tvillingarna, Vågen och Vattumannens
egenskaper.
Kalkonen som totem
Visar att du har många talanger, du har så
mycket med dig, du kan inspirera andra, få dem
att se sig själva och du kan komplettera med det
som de saknar för att skapa en balans. Balans är
viktigt, rörelse, dans och att känna friheten
under vingarna även om du inte tänkt att flyga
iväg. Visar att du ska ta dig själv på allvar, du
har mycket som andra inte har, du har din
pondus, din stil, respekt och samtidigt så har du
förmågan att uppmärksamma och finnas till
hands där det behövs och du skapar frihet och
rytm i det som är. Ge av dig själv speciellt vid
högtidliga tillfällen.

Kung i Svärd - Avtal
Betydelse:
Här finns beslutsamhet, auktoritet. Kraften och
möjligheter att skapa det liv som du önskar dig.
Säkerhet och stadga. Kontrakt, avtal och
handlingar. Styrka och stöd, orkar ta tag i och
lösa alla situationer som du kan hamna i.
Omvänd:
Falskhet. Utnyttjande, splittrande och skapar
falska grunder samt oärliga premisser. Bruten
sammanhållning och svek.
Färg - Lila/Vit
Den lila och vita energin visar att det finns en
andlig längtan efter att finna sig själv. Den lila
visar på andliga insikter och visioner, förmågan
att se mer än det som är. Den vita vibrationen
visar på tankekraft, klarhet och en inre styrka
grundad på en total öppenhet. Tillsammans så
visar de på en mental styrka och en visionärs
anda till att vilja skapa det bästa. Du är
klartänkt, medveten, snabb i tanken, öppen för
nya tankar, nya visioner, nya vägar att vandra.
Du är bra på att se framåt, skapa nya tankesätt,
vägleda andra, se vad som kan bli och vara stark
i din övertygelse. Du vet med dig att du har en
förmåga att se framåt, att lita till dina visioner
och gör ditt bästa för att skapa den perfekta
tillvaron, men kanske du glömmer bort
balansen.
Astrologi:
Tvillingarna, Vågen och Vattumannens
egenskaper.
Påfågeln som totem
Visar att du måste finna en balans, du syns, du
hörs och du måste både själv se din storhet men
även låta andra bli medvetna. Du visar upp dig
och kanske många kan luras att tro att du kan så
mycket mer än vad du kan, och att du följer den
kod som ska gälla, men inte du, du går iväg i
ditt eget mak, helt medveten om att ingen
missar dig. Du vet att du har makt genom andra,
du kan förblinda dem till det yttre och så även
med allt du har att säga och även om de inte
gillar det så är det deras problem och inte ditt,
du vet vad du måste uttrycka. Du har en lärdom
i att synas, du kan inte vara osynlig, det är idén
med ditt liv. Det är dags att du i alla fall först
och främst visar din utsida, för den kan ingen
missa, låt dem komma närmare för att
undersöka vad som finns under all den prakten,
och passar det inte dig så kan du alltid låta
någon annan beundra dig tills den dagen du
finner rätt, den som ser hela dig.

© Ylva Trollstierna www.tarotbliss.com (www.vipstar.nu)

29

- Prisma Tarot 0 Dåren - Attraktion

1 Magikern - Uppfinningsrikedom

Betydelse:
Det här kortet visar på spontanitet. När du är
glad och vågar vara dig själv. Vågar lite mer
och vill mycket mer. Glädje och oväntade
händelser. Vill prova på nya saker. Lusten är
starkare än ansvarskänslan.
Omvänd:
Har svårt med allt som är allvar runt
omkring. Vill leva här och nu. Brister i
ansvarstagande. Har påbörjat för mycket.
Har inte lust att slutföra det som är startat.
Försöker att smita undan det som du har
lovat. Svårt att säga Nej.

Betydelse:
Det här kortet visar på möjligheter. Talanger. Att
klara av både det ena och det andra samtidigt,
det väntade och det oväntade. Ett skapande och
en stark inre kraft till förverkligande.
Omvänd:
Tror inte på dig själv. Har svårt att förverkliga
dina drömmar och ambitioner.

Färg - Svart
Den svarta är färgen som innehåller alla andra
färger. Ofta sedd som en destruktiv färg som
bara för ont med sig och helt klart är att ingen
mår bra av att ha för mycket svart omkring sig
eller å sig en längre tid. Eftersom det är en tung
färg så blir energierna omkring också tyngre,
färgen har en förmåga att aktivera de andra och
sig själv så lagom är bäst! Men den svarta har
också mycket vishet med sig och är en symbol
för Yin energin, den kvinnliga energin, den bär
med sig mycket erfarenhet men utan stöd så kan
den erfarenheten var destruktiv i längden. Du
har mycket andlig erfarenhet med dig men lite
förstånd hur du ska använda den, har svårt att
agera själv, väntar dig under och mirakler utan
att de egentligen behövs.
Astrologi:
Solen.
Runa: Den tomma/ den fulla.
Allt eller inget.
Enhörningen som totem
Visar på att du är en färgstark personlighet som
många både fascineras av men också kan vara
lite avvaktande till. Du kan anpassa dig till din
omgivning och få andra att se det som du vill att
de ska se, du hjälper andra att se det magiska i
tillvaron. Du sprider romantik och ibland kan det
verka som du tänder stjärnor i andras ögon. Du
är en beskyddare av det magiska och en
beskyddare för alla djur. Du är i din andliga
upplysning, medveten om din egen kraft och
dina lärdomar. Du vet att du är inte förmer än
någon annan utan i din utvecklingsfas där du
fått möjlighet att använda dina magiska krafter.

Färg - Magenta/Vit
Magenta och vit tillsammans visar på det som
ligger bakom, grunden och erfarenheten ifrån
den magenta och längtan efter framtiden i den
vita, den perfekta balansen mellan dåtid och
framtid. Magenta visar på på dåtid, erfarenhet,
visdom som är en del av det som är, den vita på
visionerna, möjligheterna, att allt är möjligt. Är
påverkad, styrd av dåtid och tidigare
erfarenheter samtidigt som är medvetenhet om
framtiden styr alla val och uttryckande. Öppen,
ser framåt men samtidigt så tas in ga steg utan
att se till vad som varit, resultat och
möjligheter. Du kan mycket men kan också vara
hämmad eftersom minnen hela tiden påverkar
beslut. Har en stor förståelse med sig, en stor
erfarenhet och dömer inte utan försöker finna
lösningar.
Astrologi:
Merkurius.
Runa: Uhr
Representerar kraft och skapande. En runa för
urkraften - motivation. Här finns början, den
skapande inre kraften. Kanske så har du varit
med om samma sak en gång förut och har nu
chansen att göra om det med mer kunskap. En
ny början i livet.
Vargen som totem
Visar att du har starka ledaregenskaper med dig
och behöver stimulans av andra likasinnade. Du
är sensitiv och styrs av energier. Visar på att du
lär in och lär ut. Är lite av en ensamvarg men
vet ändå hela tiden var flocken är och var du
hör hemma. Stark identitet, endera så är du
alfahane eller alfahona eller så är du en medlem
av flocken, men du hör hemma med de dina och
har din roll för att flocken ska fungera. Söker
hela tiden att växa och nå målet –alfa… Vargen
lyssnar till flödet i livet, det undermedvetna och
ylar mot månen för att dess energi påverkar
dess känslotillstånd, den vet när energierna
ändras och låter andra veta att den vet.
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- Prisma Tarot Medveten om dig själv, ditt värde och ditt
agerande. Månen är din energikälla där du
hämtar kraft och information.
2 Prästinnan - Intuition
Betydelse:
Det här kortet visar på inre kunskap. Stark
intuition. Starka känslor och ansvar. Samarbete
med andra, du har en ansvarsroll i
gemenskapen.
Omvänd:
Lyssnar inte till dig själv. Missbrukar din
kunskap. Kommer i konflikt med andra.
Färg -Magenta/Svart
Denna färgkombination kan kanske vara svår att
förstå sig på innan du har förstått hur svart kan
påverka annat än negativt. Magenta har med sig
kunskap, erfarenhet, det vågade och djupt
intensiva och den svarta energin (färgen) har
alla fäger i sig och med det både på ont och
gott, fördel och nackdel. Tillsammans skapar de
dynamik, en intensiv energi som tar över det
mesta och skapar engagemang i rutiner och i all
utövande energi. Du kan vara intensiv och djup,
analyserande och psykiskt väldigt stark.
Medveten om hela sin individ och alla fördelar
men även nackdelar, manipulativ i ditt sätt att
agera. Djupsinnighet, en djup känsla av
helheten, ser mer, vet mer, agerar mer, vågar
mer då allt redan finns med dig och du vet att
du kan hantera alla motstånd som kan dyka upp,
men som troligast inte gör det eftersom du har
en andlig dynamik med dig.
Astrologi:
Månen.
Runa: Pertra Klipprunan.
Representerar helhet mellan alla element och
väsen. Här finns kontakten med det andliga
inom en. Att stilla sig själv och se världen runt
omkring sig som en helhet med det. En runa för
Kristaller - Mottaglighet. Omvänd visar den på
rädsla för det du inte kan se eller förklara
Lodjuret som totem
Visar på att du är bra på att vara tyst när det
behövs, till dig kan andra anförtro vad som helst
och du tar med dig det in i graven, omvandlar
det och släpper det fri, endast den som har
lärdomen spar det i sitt arv. Du vet allt. Men
säger inget. Dessa hemligheter är lika med
kunskap, du bara vet, förstår hur allt hänger
ihop, varför en del saker sker, iakttar och spar

lärdomen och släpper händelsen fri. Du bär din
skönhet, mystisk skönhet, andra får beskåda på
håll, det är endast de dina, de som också bär på
tystnaden som får komma nära. Du trivs med
att i ensamhet ”glida” omkring och iakttaga,
beskåda och spara på de lärdomar du ser och
förstår. Du vet och förstår, du lär och växer och
allt spar du endast till dig själv för det är ändå
du själv som är dig närmast. Du har lätt för att
finna nya områden som kan stimulera dig och
fastnar inte vid områden eller går i gamla spår.
3 Kejsarinnan - Överflöd
Betydelse:
Det här kortet visar på växande. En varm och
givande kraft samt styrka. Stabilt i hemmet,
med ekonomi och trygghet. Eventuellt
förstärkningar i hemmet i form av vigsel eller
barn.
Omvänd:
Är helt låst i sina värderingar och i sin
ansvarsroll. Ser inga utvägar. Tar på sig för
mycket ansvar. Oväntade bekymmer i hemmet,
blockerad energi.
Färg - Turkos/svart
Den turkosa färgen är den spirituella
utvecklingsfärgen, den som visar på att du har
nått en högre nivå av medvetande, du har
förenat blått (kommunikation) med grönt
(känsla) och med det har du ett ”högre
förstånd” med dig. Den turkosa kan även visa på
ifrågasättande av allt som redan är så att det
ska bli som det ska vara. Och den svarta som
speglar alla färger, som bär på dynamiken av all
kraft men även förmågan att dra till sig all färg
till sin egen fördel. Förenade så går de på
djupet med det som energin vill förverkliga,
rensar ur och tillför det som är mest lämpligt.
Växande av energins kraft genom att våga låta
den få fri utveckling, och prova på alla aspekter
för att utvärdera vad som ger utveckling, men är
inte det allt, i alla aspekter.
Astrologi:
Venus.
Runa: Wynja Glädjerunan.
Representerar glädje, skratt och gemenskap. Att
ge utav glädje och önskan om välgång till sin
nästa utan att vänta tillbaka något. En runa för
glädje. Omvänd visar den på konflikter och
förtvivlan. Att leva i martyrrollen och inte
kunna säga sin mening, att inte vara tillräckligt
motiverad för att agera.
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- Prisma Tarot Delfinen som totem
Visar att du funnit din andliga sanning, ditt
medvetande, du vet vem du är och är i din
livsvision hela tiden. För du är den du är för
stunden, igår var en annan dag och en annan
lärdom, av den har du vuxit och sedan släppt
det som utvecklade dig och imorgon är en ny
dag då du är den du utvecklats till ifrån idag. Du
är närvarande i nuet, vet att skuld, skamkänslor
och dåligt samvete gör ingen glad och du gjorde
ändå ditt bästa efter din förmåga så varför älta!
Du är lekfull därför att du vet att livet ska
njutas av nu, vem vet om det kommer en
morgondag, och vad är bättre än att fritt glida
sig fram under himlen. Du är en glad prick!
Säkert går du omkring och nynnar på din egen
sång. Du trivs i sällskap och är trevlig så länge
ingen retar dig. Kanske det ändå är så att du har
en förmåga att glida undan när du inte trivs med
stämningen och då väntar alltid varmare vatten.
4 Kejsaren - Auktoritet
Betydelse:
Det här kortet visar på trygghet. En fast och
lugn situation. Planering och skapande.
Expanderande. Auktoritet. Myndigheter och
beslut. Avtal och kontrakt. Viljestyrka och en
ledarroll.
Omvänd:
I konflikt med dig själv och din planering och
troligen med myndigheter. Beslut som inte blir
som avtalat. Svårt att förverkliga det som
planerats. Hittar inte din egen styrka.
Färg -Turkos/Vit
Vit och turkos är en mycket stark aspekt, den
turkosa som visar på förändringar och
medvetenhet på ett mer spirituellt plan och den
vita som stärker visionerna, det andliga
sökandet. Den turkosa är det andliga, det inre
som sker balans och harmoni, utveckling och ett
spirituellt växande på gott och ont! Det som inte
fungerar måste släppas, byggas om och det som
fungerar ska stärkas. I den vita finns
övertygelsen om att känslan är rätt, inlevelsen
och tron på att allt kan bli bättre. Du är
utvecklad till tanke och andlighet, väl medveten
om sambandet mellan det gudomliga och det
jordiska, vet om din egen roll att förvalta de
tillgångar som du förfogar över, den turkosa
strävar efter utveckling och sanning och den vita
efter nya visioner och att tro på sina drömmar.
Kan fokusera och bygga upp nya visioner. Har
med dig en stark inre övertygelse och styrka.

Astrologi:
Gaia (Jorden).
Runa – Iss
Representerar allt som är stilla och i avvaktan.
Här finns vilan och stagnationen som kommer in
för att man inte har agerat i balans. Rädsla för
sina egna känslor, rädd att tappa kontrollen. En
runa för - Stillhet. Omvänd visar den på att du
har fastnat och inte vill komma vidare.
Björn som totem
Visar på att du behöver tid att ta in intryck och
smälta dem, du gör inget förhastat utan vill
utvärdera om det är ett steg som du bör ta! Är i
behov av stillhet, tystnad och meditation kan
vara en medveten del av ditt liv, kan vara en
stilla stund där du går in i dig själv och hämtar
kraft igen. Du har lätt för att jobba med
drömenergi, såväl skapande som sovande
drömmar, oavsett metod så utvecklas du. I den
skapande drömmen så ser du ditt mål och i den
sovande får du bekräftelse. Med björnen som
totem är du stark, uthållig, och väldigt klok och
lugn till ditt sätt att vara, väl medveten om att
du fixar allt med din egen styrka.
5 Påven - Tradition
Betydelse:
Det här kortet visar på kunskap. En inre
kännedom om det mesta. Måste inte uppleva för
att förstå. Kan utveckla dig genom andra
människors lärdomar. Söker en andlighet i det
mesta. Vill nå en utveckling.
Omvänd:
Vill inte se din situation som den är. Blundar för
sanningen och skapar din egen. Har lätt att
lyssna på andra och att inte söka bekräftelse
inom dig själv.
Färg - Lila/Turkos
Turkos och lila handlar om själslig och spirituell
utveckling, den turkosa som manar på att finna
din själ och utveckling av personligheten liv
genom liv. Den lila om sökandet, insikterna för
att finna din tro och din andliga identitet.
Tillsammans så får du ett sökande med allvar
och en kraft inifrån dig själv att finna det
totala. Du är sökande, nyfiken på livet, beredd
att offra allt för att finna sanningen om livet
och den totala helheten. Är allvarlig i sitt
sökande, beredd att se allt, det som du gått
igenom och det som komma skall, vill förstå
varför livet är som det är, varför du är den du är
och varför allt sker i den takt det gör.
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Mars.

vetskap med dig och söker att dela den med
någon likasinnad.

Runa – Algiz Älgrunan.
Representerar kommunikation och insikter. Här
finns helheten med allt levande; livspiralen.
Samtal med ditt inre och med din omgivning.
Uppmärksamma det som kommer till dig i livet
nu. En runa för andar och guider - Beskydd.
Omvänd visar det på illvilja. Att man inte är i
kontakt med sig själv och sitt livsval.

Astrologi:
Jupiter.

Örnen som Totem
Visar på att du är stark och uthållig, har en
naturlig styrka och tar självklart plats. Får
aktning. Du är här för att förverkliga tron på dig
själv, dina drömmar och visioner och i det även
göra stora uppoffringar för andra. Att leda
genom ibland smärta, att hela sin omgivning och
lära sig att var och en är en egen individ
samtidigt som vi alla är en. Du samlar på
erfarenheter, på din kraft genom att våga det
mest oväntade, genom en tillit och en tro på sin
egen intuition så brer du ut dina vingar, tar de
som behöver under dess beskydd och flyger när
det behövs, med tilliten att du ser näringen när
du behöver den. Du bär spå stor visdom genom
Örnmedicin, konsten är att bära den rätt, att
använda den när den ska användas och i annat
fall spara på dina krafter tills de behövs, du
behöver inte spänna ut vingarna för att visa hur
vackra de är, du vet själv och det räcker.
6 Paret - Förbindelse
Betydelse:
Det här kortet visar på harmoni, gemenskap.
Stadga med människor i sin omgivning. Fasta
relationer i kärlek eller i arbetet. Resa med
familj.
Omvänd:
Konflikter med dig själv och i relationer.
Gemenskap som inte längre fungerar. Besvikelse
känslomässigt.
Färg - Svart/Vit
Den svarta visar på alla färger, samlad kraft och
en medvetenhet om allt omkring medan den vita
visar på ljuset, vibration, fart och en öppenhet,
en spirituell trygghet i att vara för stunden.
Tillsammans så visar de på balans (grått), en
jämkning mellan två ytterligheter. Du ser mer än
vad många anar, du söker mellan det svarta och
det vita för att få en perfekt andlig balans och
finner glädjen i pulsen av allt som sker inom dig.
Du vågar satsa på kärleken, du har så mycket

Runa – Odal Familjerunan.
Representerar familjen och omgivningen, Här
finns gemenskapen, harmonin med sig själv till
sin äldre och yngre omgivning. En runa för
familjen - Gemenskap. Omvänd visar den på
konflikter och brytningar. Att man inte kan
hitta sig själv och sin roll till andra.
Hund som totem
Visar på att du har en vaktinstinkt, är på din
vakt, lite reserverad men samtidigt öppen för
nya kontakter.
Katt som totem
Visar på att du är listig, egensinnig och vet vad
du vill ha, sätter gärna klorna i det
eftertraktade.
7 Vagnen – Självständig
Betydelse:
Det här kortet visar på viljestyrka. Inre harmoni
och säkerhet. Vet ditt mål, är medveten och
stabil. Trygg med dig själv. Har lätt för att ta
ansvar.
Omvänd:
Tappar bort dig själv. Vet inte vad du vill eller
vad du bör göra. Söker på olika håll men blir
mer kluven. Påverkbar av din omgivning.
Färg - Röd/Blå
Den röda har med sig kraft, stabilitet, ordning,
vilja och den blå har med sig kommunikation,
utveckling, identitet och agerande. Tillsammans
så bildar de färgen indigo/lila och tillsammans
så visar de på att du har med dig kraft och
kommunikation, viljan och orken att förändra
och agera och stå för det du gör. Du är säker på
dig själv, vet din kraft, ditt värde, vem du är
och vad du klarar av, säker i din identitet. Du
fixar det mesta, vet var gränserna går, vet vad
du kan förverkliga och hur… Är säker och kanske
lite stöddig i din personlighet, har så mycket att
luta dig tillbaka mot, ingen tveksamhet utan
agerande.
Astrologi:
Saturnus.
Runa – Reid
Representerar resor, händelser och
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- Prisma Tarot sammanträffanden. Här finns möjligheterna till
att agera av sin egen kraft och med sin egen
lust. En runa för våra äventyr - Upplevelser.
Omvänd visar den på kommunikationsbrister,
både med sig själv och andra.
Räven som totem
Visar på att du rör dig snabbt, tar dig fram där
någon minst anar det, kan spionera på dina
motståndare genom att helt enkelt bli en del av
omgivningen och genom det taktiskt få ett
försprång. Rävenergi är snäll energi men lite
busig och enda gången den utnyttjar sin makt
att smälta in och få tag i det den behöver är när
den behöver skydda sina egna. Du är en listig en
som definitivt går din egen väg, fullt övertygad
om att du vet bäst. Stark som individ och gör
som du vill, lever ditt eget liv och undviker
ansvar.
8 Styrkan – Trygg
Betydelse:
Det här kortet visar på inre kraft. Styrka och
mod. Är villig att ta ansvar och förverkliga dina
drömmar och ambitioner. Är stark med dig själv,
trygg. Har kontroll över det mesta, i alla fall det
som du själv är inblandad i.
Omvänd:
Vet inte var du har din trygghet. Är svag, feg
och har dåligt självförtroende.
Färg - Röd/Indigo
Den röda färgen har med sig kraft och
grundtrygghet, viljan och står stadigt oavsett
händelser. Den indigo har med sig upplysningen,
det klartänkta medvetandet och viljan att se
framåt. Tillsammans så har de med sig en styrka
att utvecklas och att stå stadigt i din egen
identitet. Du är stabil i dig själv, vet dina
värderingar, hur du ska agera, vad som lämpar
sig och hur mycket du orkar med samtidigt så är
du en sann visionär som har svårt att stanna upp
och bara vara i nuet, du strävar framåt med en
stark motivation att finna ett sätt att uttrycka
det.

inte ha tillräckligt med vilja till att genomföra
det man vill. Irritation och osäkerhet.
Lejonet som totem
Visar att du är kraftfull och bestämd och väldigt
medveten om din makt över andra. Lite lat, men
aktiv när det gäller. Du är självständig men ändå
vet när du behöver hjälp och har en sådan tydlig
kommunikation att hjälpen finns där för en
omgående. Du är stark och medveten om din
identitet och att du måste visa din styrka för att
inte förlora respekt och med det även sina
värderingar. Du får vägleda andra, visa på hur de
ska föra sig för att hålla sig på topp!
9 Eremiten - Introspektion
Betydelse:
Det här kortet visar på inre styrka och kapacitet
samt stillhet. Du söker också nya svar och
händelser, utveckling och vidareutbildning.
Tycker om ensamheten, vill ha lugn och ro.
Planerar inför framtiden.
Omvänd:
Osäker med dig själv. Splittrad och otrygg.
Rädd för att vara ensam. Vill inte vara delaktig
med andra. Vet inte var du hör hemma.
Färg - Röd/Rosa
Röd visar på kraft och beslutsamhet, en stark
vilja och övertygelse, målmedvetenhet. Rosa
visar på öppenhet och längtan efter den totala
kärleken, harmoni och balansen. Tillsammans så
ger de romantiska drömmar med en väldig
dynamik, men romantiken behöver inte vara i en
kärleksrelation utan det kan även visa på den
romantiska bild vi har av hur du vill leva ditt liv.
Är egen, går ofta din egen väg, stark i dina
beslut, drivs av en inre kraft till att förverkliga
dina drömmar och din längtan. Svårt att stanna
upp och se något annat än den längtan som finns
framför dig. Ser ofta lite utifrån din egen
”romantiska” värld och eget perspektiv.
Astrologi:
Neptunus.

Astrologi:
Uranus.

Runa - Ken - Lagu - Bjarka – Hagal (Obs, fyra
runor på Eremiten, alla för elementen)

Runa – Tyr
Representerar vårt självförtroende och
styrka.Här finns vår krigarkraft, inre vilja och
envishet. Att alltid nå målet oavsett hur mycket
motgångar som finns. Självkänsla. En runa för
ditt mod - Tilltro. Omvänd visar den på ilska. Att

Ken Fackelrunan representerar
Eld/kreativitet.
Det här visar på en kreativ kraft som ger liv och
möjligheter. Här finns ett ljus i tillvaron, något
som tar fart och ger upplysning. Det visar också
på din inre kraft, din motivation till att leva och
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- Prisma Tarot ta tag i livet. Omvänd så visar den på att du
inte följer ditt inre. Att du har glömt att tro på
dig själv och din inre kraft.

slutfört allt det som var nödvändigt först. Har
varit för snabb och får börja om lite ifrån
början.

Lagu Vattenrunan. Representerar Vattenintuition.
Här finns dina känslor, livets flöde och din
intuition. Upplevelserna, känslostormarna och
glädjen i allt skapande och växande - det
livgivande. Omvänd så visar den att du inte står
i kontakt med dina känslor. Rädsla för
upplevelser och känslomässiga krav.

Färg - Magenta
Magenta som färg bär med sig erfarenhet och
mognad. Den har med sig både rött, blått och i
det även den indigo/lila färgen. Grundenergi
ifrån den röda som skapar trygghet, fotfäste och
kraft. Den blåa bär med sig kommunikation och
medvetande om jaget. Och den röda och blå
som indigo/lila bär med sig grundad andlig
kommunikation. Du är fysiskt och psykiskt stark
och litar alltid till att allt blir som det ska.

Bjarka Björkrunan. Representerar Jord och
harmoni.
Här finns din kontakt med ditt ursprung, din
trygghet. Här finns även kärlek, den villkorslösa,
där du ger och känner glädje i givandet.
Harmoni med din omgivning. Omvänd visar den
på vilsenhet, tomhet och rädsla. Har tappat
bort din grund, är vilse med tillvaron.
Hagal Representerar Luft/förändring.
Den visar på allt som kommer oväntat. Tankens
energi förenat med materia som kanske inte
alltid kommer i rätt takt. Omvänd så visar den
på att det mesta runt omkring en inte har
någon grund. Hopplöshet och rädsla för det som
inte går att kontrollera.
Ugglan som totem
Visar att du är en klok och stabil person som har
mer än en räv bakom örat! Du vet vad du vill ha
livet och sätter ditt mål främst och låter det ta
den tid det tar. Visar att du är vis, klok och
avvaktande, har ingen brådska utan avvaktar
tills du finner rätt tillfälle. En sökare efter det
mystiska, det ockulta, allt det som natten har i
sitt sköte. Allt som lurar bakom hörnet som
vanliga inte uppfattar. Vaken och alert,
iakttagande så tar du till sig erfarenhet oavsett
om det är natt eller dag, svart eller vitt, allt har
något att ge, desto mer du lär sig desto mer kan
du skapa.
10 Lyckohjulet - Öde
Betydelse:
Det här kortet visar på skeenden i livet. Att det
går framåt. Du når de mål som du har försatt
dig. Känner glädje och framfart. Möjligheter.
Känner att allt blir till det bättre. Kan även
innebära stora förändringar men enbart positiva.
Visar även på lycka och tur.
Omvänd:
Du är på väg åt rätt håll i livet, men har inte

Astrologi:
Tvillingarna.
Runa – Jara Årsväxtrunan.
Representerar arbete och rytm samt som du sår
får du skörda. Här finns tillgångar och utgifter.
Livets flöde och förmågan till att följa med i
livets alla svängar och få ut det bästa av det. En
runa för rytmen - Livsrytmen. Omvänd visar den
på att du är vilse och inte ser till helheten.
Isbjörnen som totem
Visar på att du är ”cool” i dig själv, medveten
om vem du är, var din styrka ligger och hur du
ska använda den. Du har gott om extra resurser
och vet var du ska lägga ner dem. Bestämd och
fokuserad och ger dig aldrig. Du har med dig en
stark inre övertygelse och en andlig insikt om
odödlighet som gör att du vågar mer än andra.
Du är djupsinnig och i behov av frisk luft och fria
vidder.
(11) Rättvisan – Orsak och verkan
Obs har inget nr, i vissa lekar byter 8 och 11
plats = orsak och verkan.
Betydelse:
Det här kortet visar på beslut. Avtal, lag och
ordning. Kontrakt, planering samt större beslut i
livet. Kan även visa på vigsel, fastare band med
ansvar.
Omvänd:
Avtal som tar längre tid än beräknat, eller som
inte alls blir av eller planerat som tidigare.
Konflikter. Oreda i papper. Problem med
myndigheter. Eventuellt skilsmässa.
Färg - Magenta/Turkos
Magenta har med sig mystiken av att veta vad
som skett medan den turkosa har med sig
kunskapen om vad som ska ske. Den magenta
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- Prisma Tarot färgen visar på erfarenhet, minnen, upplevelser
och kunskap om livets alla aspekter. Den turkosa
färgen visar på sökande, ifrågasättande och en
utveckling som inte går att stoppa, tillsammans
så stärker de ett sökande efter en balans och en
fortsättning på det som varit positivt och att ta
ställning till vad som du ska lämna bakom dig.
Du är en djup person som gärna blickar tillbaka
för att ta nästa beslut och kan ha svårt att ge
dig hän i nya saker innan du vet hur det kan bli.
Du är saktmodig men med ett enormt tålamod.
Du kan ha en tendens att leva i det förgångna
och fastna i gamla värderingar och i den
erfarenhet som du har med dig och uppleva en
rädsla inom dig att du ska tappa kontrollen.

på kunskap, minnen och ett större allvar.
Tillsammans så visar det på att du är både djup
och ytlig på samma gång, kan ha svårt att
koncentrerar dig och tar på dig för mycket i det
mesta du gör, du ser till vad som finns och
försöker att göra allt mycket bättre. Även om
det inte behövs. Du är en fascinerande
personlighet, så djup och en visionär i din
utstrålning, ger lite av dubbla budskap, en del
av dig kan verka så klok och den andra så i
drömmarnas värld. Du har med dig
överskottsenergi och har svårt att fokusera på
en sak i taget, du måste ha stimulans ifrån flera
olika håll annars tror du att det finns inget att
bygga vidare på.

Astrologi:
Skytten.

Astrologi:
Fiskarna.

Runa – Naud Nödrunan.
En runa för Ödet. Då-nu & framtid.
Representerar ödet samt egen utveckling. Det
som måste ske i livet för att du ska komma
vidare. Att själv skapa dina förutsättningar, att
ta emot insikterna av omgivningen. Omvänd
visar den på att du är rädd för att släppa och gå
vidare.

Runa – Madr Människorunan.
Representerar en människa i sitt växande som
just människa med jordiska upplevelser. Här
finns självkännedomen, medvetandet om din
mening med ditt själsliga växande. En runa för
oss människor - Jaget. Omvänd visar den på
ensamhet samt ovilja till att tycka om dig själv.

Korpen som totem
Visar att du har en magisk förmåga, du kan se
det okända, du kan ta kontakt med det du
behöver och ofta kan du få kontakt utan att
söka det först. Starkt seende och modet att
även våga se det som är fördolt och det som
andra undviker. Modig, påträngande och ihärdig
med målet att rensa ut och ta fram det rena,
kraften, magin och i det sätta igång en helande
process för att nå målet i balans. Du är
intelligent, vaksam, har kontroll, är beredd att
offra det mesta för att få det du vill ha. Du har
en mystisk aura med dig.

Fladdermusen som totem:
Visar att du söker sanningen och vågar ta den
utveckling som det innebär, du bär inte på något
länge utan varje dygn ger nya möjligheter bara
du vågar se dem! Visar att du är en överlevare,
det spelar ingen roll vad som än händer så går
du in i ett tillstånd där du finner din kraft igen
och kanske får mer kraft än tidigare. Du är bra
på att ta motgångar, de kanske kommer lite väl
ofta, och testar dig för att se hur mycket du
klarar av. Du bör lära dig att utveckla din gåvor
för att se helheten av det förflutna och enbart
bära med dig lärdomen och möjligheterna
istället för det som begränsade dig.

12 Den Hängde – Uppoffring

13 Döden - Transformation

Betydelse:
Det här kortet visar på martyrskap, ovilja till
att ta hand om sig själv. Svårt att säga Nej.
Dåligt egenvärde. Hamnar i en situation som är
svår att komma ur.
Omvänd:
Självupptagen, låst med dig själv, gör falska
utspel för att få till dig omtanke.

Betydelse:
Det här kortet visar på förändringar. Att du nu
står inför något nytt. Först måste du städa bort
det gamla skräpet innan något nytt kan ta plats.
Omorganisation och nya vägar i livet.
Omvänd:
Rädsla för förändringar, vill att allt ska vara
som det alltid varit. Rädd för allt som är nytt
och oprövat.

Färg - Lila/Magenta
Den lila visar på en andlig öppenhet, ett
sökande och en utveckling. Den magenta visar

Färg - Röd/Grön
Den röda färgen visar på styrka, makt och
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- Prisma Tarot förmågan att skapa det som du vill ha. Den
gröna visar på harmoni och balans, att ta det
lugnt, vila och finna inre ro. Tillsammans så
skapar de en konflikt likväl som en gemenskap i
trygghet och i utvecklingen av självet. Den röda
ger kraft och den inre balansen och den inre
harmoni ger stabilitet till utvecklingen. Du är
en varmt engagerad person som ger det mesta
av dig själv bara därför. Du drivs av en kraft att
förbättra och se till att allt får en fortsättning.
Du är en intensiv person som inte ger dig förrän
du nått mål och är beredd att släppa det mesta
för att finna din sanning.
Astrologi:
Skorpionen.
Runa – Eh Hästrunan.
Representerar gränsen mellan det jordiska och
det andliga. Här finns ev meditation eller
transformation. När livet visar på ett avslutande
oavsett vi vill eller inte, det är dags att gå
vidare med sin kunskap och sina lärdomar. En
runa för död - Andlig extas. Omvänd visar det på
ovilja att se sig själv och sin roll.
Ormen som Totem
Visar på att du är en mästare på att slingra dig
ut märkliga situationer, du är där andra minst
anar det och de ska aldrig tro att du visar upp
hela ditt register på en gång, rätt vad det är så
har du ömsat skinn och vuxit både en och två
centimeter! Du räds inte förändringar utan ser
dem som utveckling, en möjlighet att växa lite
mer. Trivs i värmen, att ligga och koppla av, äta
en bit och ta dig tid att smälta maten. Ve den
som vågar komma för nära, du är snabb på att
förgifta dem för att få det de har som du kan
dra nytta av. Du är flexibel, anpassar dig efter
klimatet! Kan slingra dig runt det mesta du vill
ha och ser till att förändringar sker hela tiden.
14 Måttligheten -Ändamål
Betydelse:
Det här kortet visar på måttlighet. Balans,
samstämmighet och harmoni. Ett frigörande och
skapande. En fri vilja och lycklig grund.
Omvänd:
Obalans. Har svårt att välja. Hamnar ofta i
krissituationer. Tar på dig för mycket. Stress.
Färg - Magenta/Rosa
Den rosa visar på en känslomässig öppenhet och
en andlig vilja till att tro på det bästa och finna
visionerna. Öppna känslor, romantik, glädje och

förhoppningar medan den magenta håller kvar
en fot i det förflutna och i tryggheten av det
som redan finns. Den magenta visar också på
klokhet, erfarenhet och lust och glädje blandat
med allvar, Tillsammans så visar de en
balanserad känsla av rätt och fel, dåtid och
framtid i en härlig mix. Du är i värme, passion,
romantik, andliga känslomässiga insikter och
ärlighet, närvaro i nuet. Du är en person som
både kan vara romantisk, öppen och samtidigt
reserverad och fast i det förflutna, men var det
bättre förr? Och är inte förra minuten redan det
som var? Men ofta så kan du balansera upp din
erfarenhet med det som du längtar efter. Du är
en djupsinnig personlighet med många starka
framtidsdrömmar om vad som kan bli utifrån det
som redan är! Du är en varm och trevlig
personlighet som vet ditt eget värde, du är
alltid i din egen trygghet och behöver ingen att
bekräfta dig och det du gör. Du omger dig med
en sfär av villkorslös kärlek och samtidigt en
sensualism som är stark. Du har lätt att
utvärdera vad som är viktigt för dig och lämna
det andra åt sidan utan att slösa energi.
Astrologi:
Vågen.
Runa – Gifu Gåvorunan.
Representerar karma. Här finns utbyte, det du
ger det får du igen, tillgångar och harmoni samt
gemenskap. En runa för din balans. Omvänd
förluster och negativt utbyte.
Hästen som totem
Du har extra energi lagrad inom dig, enorma
krafter som kan ta dig längre än många andra.
du lever av och med din energi, inget du tänker
på utan du agerar när det behövs och gör det
med en enorm styrka och fart. Du ser gärna dig
omkring men kan ha svårt att fokusera på det
som finns mitt framför dig vilket gör att du bör
lita på din intuition för att hamna rätt. Du kan
konsten att slappna av i korta stunder, ja du har
till och med förmågan att stå och sova bara för
att ladda om energin så att du snart kan sätta
fart igen.
15 Djävulen – Tillfredsställelse
Betydelse:
Det här kortet visar på egenkärlek. Att duvet
vad du vill och vad du vill ha. Ägandebehov. Lust
efter rikedom och prylar. Starka begär och egen
vilja.
Omvänd:
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- Prisma Tarot Fixerad vid dig själv och dina ägodelar, både de
som du redan har och de som du önskar dig. Kan
utnyttja andra för att få det eftertraktade.
Färg - Orange/Magenta
Den orange färgen visar på lust och kreativitet,
glädje, impulser och längtan efter gemenskap
med alla dess upptåg som kan följa, medan den
magenta visar på sunt förnuft, minnen och
erfarenhet som berättar vad som är rätt och fel.
De två tillsammans skapar en kombination av en
erfaren kreativitet som kan övervinna det mesta
och som vet sitt värde av den
sammanslagningen. Du är en impulsiv
personlighet som gått igenom mycket, som är
förståndig men också litar för mycket till din
erfarenhet och tar dina beslut därefter och
gärna satsar på det som känns bra för stunden,
det som ger en glädjekick.
Astrologi:
Stenbocken.
Runa – Ing
Representerardin kreativa sexuella kraft och
energi. Här finns det nyskapande och
förverkligandet av oss själva. Inre drivkraft. Att
nå en inre och yttre tillfredställelse. En runa för
den kroppsliga kärleken – Sexualiteten. Omvänd
visar den på en egen förintelse. Att inte lyssna
till sina innersta kroppsliga behov.
Geten som totem
Visar på att du är egensinnig och går din egen
väg och låter inga hinder stoppa dig efter vägen
utan hinder är till för att besegras. Desto
svårare hinder, desto större utmaning som ska
besegras och du ger dig aldrig förrän du har nått
ditt mål, du finner alltid något som tar dig
vidare. Du är tålig, klarar det mesta och ser
motstånd som utveckling= positivt. Ger dig
uthållighet och en stark överlevnadsvilja. Du
vågar mycket, ser inga hinder i något utan bara
möjligheter.
16 Tornet - Avslöjande
Betydelse:
Det här kortet visar på förändringar. Konflikter.
Svåra beslut. Eventuellt flyttning och en
arbetsförändring som förändrar hela din tillvaro.
Omvänd:
Svårt att ta förändringar som kommer, de kan
upplevas som drastiska men i långa loppet löser
de din situation. Kan fastna i något som blir
svårt att ta sig ur.

Färg - Orange/Turkos
Den orange visar på kreativitet, otålighet,
snabbhet och viljan till att skapa och engagera
sig i det som upplevs som viktigt. Den turkosa är
färgen för omstrukturering, förändring, nya
upplevelser och värderingar och tillsammans så
visar de på en skapande förändring och en vilja
att nå och förverkliga alla ambitioner. Du är
intensiv, går till botten med det mesta, trivs
med att omstrukturera och se till att det blir
nya händelser av gamla! Du har en vilja att få
igenom det du satt i sinnet och är allt annat än
rädd för förändringar. Skapande dramatisk med
en enorm livsglädje.
Astrologi:
Väduren.
Runa – Thurs
Representerar mod, att våga gå sin egen väg,
Kämpa för det du tror på. En runa för mörker tillit. Här finns den kraft som du ofta inte ens
törs vara medveten om, ändå behövs den för att
vi inte ska samla på oss för mycket
begränsningar . Något kommer in som en storm
och sveper omkring det planerade till en ny
möjlighet, det är upp till dig att se
fortsättningen. Omvänd så visar den på
maktlöshet. Rädsla för förändringar, att tappa
kontrollen.
Draken som totem
Visar att du nu kan visa hela din styrka, din kraft
och ditt rätta jag. Våga använda dina magiska
krafter och agera för din överlevnad. Och om
det skulle knipa så har du väl fått din inre glöd
för att förinta det som inte är värt att finnas.
17 Stjärnan - Inspiration
Betydelse:
Det här kortet visar på visioner, drömmar som
blir uppfyllda. Att du vågar drömma och planera
framåt. Inspiration. Andligt utvecklande och
medvetande.
Omvänd:
Fastnar i ett vardagstänkande. Har svårt att se
dina möjligheter. Tappar tron på livet och till
dig själv. Inre konflikter om vad du vill göra och
vad du bör göra. Svårt att uppleva nya
händelser och upplevelser.
Färg - Orange/Rosa
Den orange visar på uppfinningsrikedom,
öppenhet, vilja att skapa och se nya visioner, att
finna din kraft inifrån det skapande. Den rosa
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- Prisma Tarot färgen visar på drömmar och ett öppet hjärta,
romantiska visioner och en andlig kontakt.
Tillsammans så visar de på en stark kraft att
finna ursprunget till inre glädje och din egen
skapande kraft. Du är romantisk men ändå i
vardagen, gör det bästa av din situation och
drömmer om att få förverkliga allt det som du
har inom dig. Stora visioner som du vet att du
kan förverkliga med tiden.
Astrologi:
Vattumannen.
Runa – Dagaz
Representerar vår vilja till att möta utmaningar
och det oväntade. En runa för ljuset/dagen Uppvaknande. Här finns upplysningen, något
nytt ska till. Alla begränsningar ska brytas och
du bör se klart över situationen. Alla möjligheter
till att göra det du önskat, en positiv
förändring/förbättring. Omvänd visar den på oro
inför nya händelser. Att bli förblindad av alla
möjligheter, förvirring.
Spindeln som totem
Visar att du är flexibel, tycker om att röra på
dig, trivs med att spinna iväg på nya planer och
bygga en struktur, bra på att skapa bilder så att
andra förstår vad du menar. Det bor nog en
liten konstnär och framtidsvisionär i dig. Du är
bra på att hålla rent omkring dig och vill ha
fräscha energier.
18 Månen – Fantasi
Betydelse:
Det här kortet visar på starka känslor. Händelser
som dominerar känslolivet. Skapande och
uttryckande. Inre sökande, poesi och
meditation.
Omvänd:
Tappar kontrollen över ditt känsloliv. Förlorar
humöret. Blir uppjagad och förtvivlad. Känner
dig oförstådd. Svårt att leva i verkligheten.
Färg - Rosa
Den rosa är färgen för romantik, känsla, passion,
upplevelse, hänförelse, dramatik och att ge allt
utav bara farten och den mäktiga känsla som
finns inom en. Ta en känsla i taget. Du är
harmonisk, varmhjärtad, lite naiv, i känslan,
skapande och du ger allt i det du gör. I behov av
bekräftelse och att den energi som du ger ut ska
ge glädje till var och en var.

Astrologi:
Kräftan.
Runa – Ass
Representerar ditt under- nu- och
övermedvetna eller treenigheten som andlig
balans. En runa för din andlighet – Visdom. Här
har du alla möjligheterna att lyssna till dig själv
och veta att det är rätt. Inre kunskap, kontakt
med ditt innersta, ditt högre jag eller en andlig
guide. Omvänd visar den på vilsenhet och
förtvivlan. Vill inte veta att det finns ett djup
inom dig, söker i det yttre och i agerande som
inte egentligen är det du vill.
Svanen som totem
Svanen visar på att du är en klok själ, en med
minnen från svunna epoker, klok, avvaktande
och drömsk. Du kan ana det ingen annan ser
och du kan använda drömmagi för att skapa det
du vill ha. Svanen är totemet som bär på
drömmarnas kraft. Det totem som hjälper dig
att drömma, fantisera, skapa dina mål och
visioner. Den visar på trygghet, självständighet
och ändå en ödmjukhet inför partnerskap.
Ärlighet och trohet. Svanen vet sanningen om
drömmagi, om att allt är tanken och drömmens
kraft, det är bara upp till dig att fånga
drömmen, att vara vaken nog att drömma dig
bort. Svanen står för inre skönhet, att se bortom
illusionen, att våga se sanningen och finna det
vackra i det som ögat fångar upp. Svanen
hjälper dig att ta fram ditt vackra, drömska jag
och låta andra se sin egen illusion, om de har
god energi så ser de det vackra och har de dålig
energi så ser de det fula. Att ha svanmedicin
innebär att du kan se möjligheterna och
visionerna i allt, för ögat skapar den bild du ser
utifrån din drömvärld.
19 Solen - Bliss
Betydelse:
Det här kortet visar på harmoni och glädje.
Materiell lycka. Bra standard och trygghet. En
harmonisk familjesituation. Möjligheter
tillsammans. Lyckas med något mål som du har
haft. Ser nya roliga möjligheter i gemenskap.
Omvänd:
Problem i relationer och med familjen. Osämja
och konflikter. Förtvivlan. Misslyckas med det
som du har försatt dig med.
Färg - Turkos/Rosa
Den turkosa visar på uppvaknande, andligt
medvetande om vem du är, tillit till att allt sker
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- Prisma Tarot som det ska ske! Den rosa visar på andlig
öppenhet, en tilltro och ett varande i nuet.
Tillsammans så ger de en villkorslös kärlek till
livet och en spontan livsglädje. Du är en mycket
spontan person som hela tiden hamnar i de mest
konstiga upplevelser och händelser helt efter
vad som bara blir. Du ger av dig själv, bara för
att du vill och räknar aldrig med att få något
tillbaka. Du är (fri)modig utifrån din tillit att
allt har en mening även de gånger solen går i
moln.
Astrologi:
Lejonet.
Runa – Sol Solrunan.
Representerar kärlek, ljus och liv. En runa för
Solen med den starka livgivande kraften som ger
oss möjlighet att leva i kärlek Här finns all
spontantet, livsglädjen och möjligheterna till
att få det önskade. En positiv livskraft som är
starkast och gör det mesta möjligt. Omvänd så
visar den på ensamhet och tomhet. Känslan av
att vara vilse med sina känslor, kan även isolera
sig och inte dela behoven och glädjen med
någon annan som är inblandad.
Krokodilen som totem
Visar att du har en inre styrka som ingen
knäcker i första taget. Medveten om din kraft
och vad du kan ta för dig. Och går det inte med
makt så går det med tårar. Du är medveten om
dig själv, stark och snabb, intensiv när du vill ha
något och släpper aldrig greppet. Om
möjligheten finns att du ska förlora så rullar du
bara runt en sväng och tar nya tag och för varje
gång så blir ditt grepp starkare, inte lönt att
bråka med dig. Du lär dig att trivas med att bara
flyta runt och ligga på ”span”, du vet ju aldrig
vad som kan komma förbi och du är inte sen att
nappa på.
20 Domen - Medvetenhet
Betydelse:
Det här kortet visar på ett nytt sätt att tänka.
Du blir medveten om något som du tidigare inte
sett. Ett uppvaknande. Starka familjehändelser,
eventuellt barn, dop, förlovning, vigsel. Känner
glädje över livet. Viktigare beslut som måste
tas.
Omvänd:
Rädd för att leva i det nya. Vill inte ha ensamt
ansvar eller behöva ta beslut. Kan komma i en
paniksituation och känna ångest. Eventuellt

dödsrädsla. Känner av det allvarliga i livets alla
skeenden.
Färg - Turkos
Den turkosa är en spirituell färg/vibration som
visar på kunskap i det fördolda, sökandet efter
sanningen, efter livet och utvecklingen. Turkos
står även för förändringar, den strävar efter
sanningen och på vägen dit raseras allt det som
inte är av godo för individen. Turkos är också
den färg och sten som både de gamla egyptierna
och de nordamerikanska indianerna använde
som skydd mot det onda. Om du är i balans och
allt är efter din livsväg precis som det ska då
hjälper den turkosa dig att erövra det som är
ditt och finna sanningen. Om du är på fel väg så
kommer den in som en virvelvind och visar dig
vad som är fel ibland på ett dramatiskt sätt. Den
turkosa kan ändra energierna så det som inte
gynnar dig, relationer, jobb, bostad stöter bort
dig ifrån det som nu är, de klarar inte av din
(turkosa) energi. Med turkost i auran så kommer
förändringarna varse sig du vill eller inte! Du
ändrar ditt humör, ditt temperament och saker
omkring dig passar inte som förr. Du ser mer av
det som egentligen är istället för att se med
förblindade ögon.
Astrologi:
Jungfrun.
Runa – Feh Färunan.
Representerar samband och lycka. Här finns
fulländningen och framgången i livet. Alla
möjligheter till att nå en egen trygghet, känna
frid och harmoni inom dig. En runa för Helheten. Omvänd visar den på hinder, att du
inte vill ta emot. En rädsla för att komma
vidare och lyckas med dina förutsättningar.
Fjärilen som totem
Visar att du tar livet som det blir, du vågar gå
igenom olika stadier bara för att det är så, har
en tillit till allt som sker. Stark i din personlighet
och i din utstrålning. Du byter skinn (eventuellt
kläder, inte bara den yttre fysiska formen) i
olika faser i livet och blir vackrare med åren.
Använd fjärilen vid fasteperioder och när du ska
växa och visa vem du egentligen är, i all fall för
stunden. Visar på att du är mogen en
förändringsprocess, att släppa taget och börja
om, att våga se dig själv som den du är och ta
beslut om hur du vill agera och när och då i
vilken roll! Du är en individ som kan gå in i dig
själv och utvecklas ifrån ditt eget mörker,
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- Prisma Tarot genom varje process så finner du din väg till den
du är.
21 Världen - Fulländning
Betydelse:
Det här kortet visar på harmoni. Att du har nått
dina mål. Lyckas i livet. Känner en stor succé i
dina projekt. Är glad och lycklig. Är i balans och
kan förverkliga det mesta av dina ambitioner. Du
har även nått till slutet av det som du har
engagerat dig i och känner dig nöjd. Mycket i
livet går åt rätt håll.
Omvänd:
Tar inte ansvar för dig själv och dina handlingar.
Lämnar saker ouppklarade.
Färg - Vit
Vit är den rena färgen, ljuset utan de andra
färgerna i sig. Det rena klara, det fulländade
utan andra energier än det totala ljuset. Du är
öppen, spirituell, ärlig och sann. Medveten om
dig själv och i det i en trygghet utan att döma
andra för deras livsväg. Du tar ansvar för dig
själv och låter var och en sköta sitt.
Astrologi:
Oxen.
Runa – Eoh Idegransrunan.
En runa för Yggdrasil, -Livets träd- (likhet med
kabbalan) -Upplevelser. Representerar ditt
växande i en helhet med din själ. Det här är en
kraft inom dig själv som visar på ett växande i
den takt som är meningen för dig själv. Omvänd
så visar den på att du har tappat tron till dig
själv, rädsla för att våga vara och leva. Du kan
ha hamnat i ett stillestånd, behöver mer tid på
dig för att kunna agera i din nuvarande
situation.
Ekorren som Totem
Visar på att du är pigg och alert, är snabb i dina
handlingar, agerar direkt och kan göra de mest
”konstiga” vändningarna i livet, helt plötsligt så
är du bara någon annanstans än där du förväntas
vara. Du är en expert på att förutse saker, du
vet vad du behöver längre fram för att klara av
alla tillfällen och även perioder där du behöver
vara ifred. Du är snabb, intensiv och direkt på.
Charmar din omgivning, bjuder på dig själv.
Ylvas efterord

som en ”vanlig” Tarotlek. Den har 78 kort och
symboliken följer grunderna. Tarot har varit mitt
största intresse i ca 40 år, min favoritlek genom
åren har varit Rider Waite. Jag har tidigare
skapat en lek – Crystal Wolf – där bilderna
kommer igen i stora Arkanan av Prisma Tarot.
Färger är mitt andra stora intresse, att skapa
magi med färger. Färger bär på vibrationer och
de kan läsas i energier som mönster, beteenden,
uttryck som vi alla är i alltid. Är du låg så
påverkas du antagligen av basfärgerna som är
röd, orange och gul, är du känslosam så kan det
vara den gröna vibrationer och är du i tankarnas
värld så kan det vara den indigo energin.
För flera år sedan blev jag ombedd att skriva en
text om färg till varje Tarotkort utifrån färgerna
– svart, röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila,
magenta, turkos, rosa och vitt och blanda även
blanda två och två av dem, gissa min förvåning
när jag insåg att det blev 78 olika kombinationer
och voila här är de, hemmahörande på var och
ett av de 78 korten. Utav det så blev det en
PDFbok – Prismaterapi – som jag varmt
rekommenderar dig som är intresserad av färger
samt auran och chakras samt en distanskurs –
Prismation - .
Totemskort har jag redan gjort (de kan du
beställa separat) och boken som ”Totems” som
du kan ha glädje av till denna lek, du har en
text ifrån boken med som beskriver djuret som
totem.
Astrologi däremot finner du inte så mycket text
om här, utan det är mer för dig som redan idag
har eller kommer att skapa intresse av vad varje
planet och stjärntecken har för egenskap, ditt
eget har du säkert koll på och det är ju en bra
början.
Mer om min stora distanskurs i Tarot finner du
på www.tarotakademin.nu
Distanskurs i Aura, chakras och färger på
www.prismation.info
Böcker och konsultationer på
www.tarotblissshop.com
Lägg nu korten på bordet och skapa dig en
magisk färgrik stund.
/Ylva

Jag hoppas att du ska ha glädje av min kortlek.
Tycker du om färger, djur och astrologi så får du
ut mer, men se det först och främst symboliskt
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