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"I västerlandet är människor psykiskt och emotionellt könsstympade, skulle man
kunna säga.
Hos mina lärare indianerna fick jag lära mig om quodouschka, den heliga
livskraften, som också är lika med den heliga sexuella kraften.
I gamla svenska ordböcker står det att ordet kåt betyder livsglädje. Här hos oss i
väst är vi väldigt fixerade vid penetrationen, det rent fysiska mötet mellan det
kvinnliga och det manliga könsorganet.
Av mina lärare indianerna får man lära sig att andas upp energin från
skötet/penisen, upp genom magen, och ut genom hjärtat. Vår sexualitet blir mer
tantrisk, skulle jag kunna säga. Mer och mer andlig, såväl som fysisk. Orgasmen
som hjärthealing. Sedan fick vi också lära oss om något de kallade att: "öppna
alla stängda symboler", med syfte att få en renare sexuell energi. Alla mentala
blockeringar som står emellan mig och mitt ursprungliga, kraftfulla sexuella
uttryck måste rensas bort, och enda vägen är att ta sig igenom dessa labyrinter
av spöken.
Ylvas och Patriks presentation av den här kortleken kan vara ett användbart redskap i detta andliga frigörande arbetet som pågår både inom var och en av oss,
och mer globalt runtom planeten jorden just nu. Det är hårdrock! Med fred, krax
pax."
Rosie Björkman är en känd författarinna, sierska och något av en rikshäxa i
Sverige.
Hon har tidigare gett ut boken "Jolanda den tredjes bok om tarot" (Fischer & Co)
tillsammans med Hans Arnold som illustratör. De finns också ute med en
Tarotlek med samma namn.
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EROTICA TAROT
Är en Tarotlek med en erotiska aspekter.
Skapad av Ylva Trollstierna och Patrik Carlsson.
Illustrerad av Pierre "PK" Brawin.
En Tarotlek i svart & vitt, alla 78 korten med erotiska motiv.
Byggd på Tarotkortens ursprungliga symbolik.
Vi har valt svartvita bilder för att ta fram symboliken och undvika en pornografisk bild.

Presentation av upphovsmakarna:
Pierre "PK" Brawin
Tecknaren och musikern “PK” skapade dessa korten
med en del problem. Hans egen stil som tecknare
ligger inte riktigt i samma linje mot vad han nu har
skapat.
Det är inte det att korten var svåra att göra utan om
han gjort dem helt solo hade de tagit honom 100 år
att göra.
-Jag önskar jag kunde säga att jag är en riktig
batich. Men sanningen är att jag mera är lagd åt att
läsa serier, kolla filmer, rollspel, "horror-rocker", cola
drickande och köttätande illustratör. Kanske lite tråkig anser väl en del. Men jag gillar det.
Patrik Carlsson
Föddes en torsdags morgon 1965 under nymånen i Tvillingarnas tecken.
Mina intressen för mystik har jag haft sen jag var liten. Jag har många års studier, teoretiska som praktiska i olika spirituella- och ockulta läror och har en
holistisk livssyn samt har sedan många år hållit många föredrag inom praktisk
ockultism i teori- och praktik samt kurser i Tarot.
Jag verkar även som skribent i diverse nyhedniska, magiska och ockulta tidskrifter. Ett roligt projekt utifrån mina kunskaper som jag haft var att översätta och
ta fram örternas egenskaper till Cassandra Easons bok "Allt du behöver veta om
magi och ritualer" .

Genom mycket svett och energiskt diskuterande mellan mig och medförfattarinnnan, som jag är sambo med, så är nu slutligen verket i din hand som tog oss ca
ett år att förverkliga.
Ylva Trollstierna
Är född -59. Jag kom i kontakt med Tarot i England 1974 och har arbetat professionellt med Tarotkort sedan 1989. Jag har tidigare skapat en Tarotlek
"Crystal Wolf" byggd på kristaller och shamanism som är andra av mina intresssen. 1993 var jag med och grundade Svenska Tarotförbundet.
Det har blivit flertal böcker som jag utkommit med i ämnet Tarot (bl.a den mycket populära Tarot 78 svar!) Jag ger konsultationer i Tarot och har Tarotkurser
över Internet.
Lekens grund hade jag skissat på för ett flertal år sedan och den blev aktuell när
jag träffade Patrik som bidrog med all sin kunskap om sexmagi och ockultism,
sedan kom "som en slump" Pierre in i projektet så att vi kunde slutföra det.
Jag vill rikta ett stort tack till dessa två män, för samarbetet och deras tålamod,
Pierre med tecknandet och Patrik med texter (och kärlek).
Min del i leken har varit att tillsammans med Patrik fundera ut bilder som Pierre
har förverkligat till full belåtenhet, och att skriva en del av texten under varje
korts tolkning.
Tack även till Martin Fredriksson som hjälpt mig att hålla koll på texten...

Till denna bok
Finns tarotkortleken “Erotica Tarot”, som du kan köpa separat eller med denna
bok.
På kortleken har vi valt typsnittet Bradley Hand ITC.
Texten på kortleken är engelsk.
Storlek: 70 mm x 105 mm.
Denna bok kan användas till vilken tarotlek som helst eftersom denna kunskap
inte är endast till denna lek utan finns i alla Tarotlekar.
Så även i den klassiska Rider Waite finner du en erotisk betydelse om det är det
du söker efter.
I vår lek har vi tagit fram de erotiska och ockulta symbolerna.

Mitt andra stora intresse är kampkonst, i vilket jag under många år arbetat som
chefsinstruktör.
Jag hade länge haft tankarna på att ge ut en tarotlek med enbart fotografier
(ingen sexlek). Jag har dessutom under många år skrivit en del material om sexmagi, och haft tanken på att ge ut en bok i ämnet, en begriplig bok som det idag
finns väldigt få av. D v s en bok för lekmän, och att sen låta mångfalden av kunskap från ockulta grenar vara med i att korsbefrukta detta projekt, vilket visade
sig bli Bok II i Erotica Tarot.
Jag har även skrivit texten om kortets symbolik och sexuella antydan samt varit
med och tankeskissat på korten utifrån min kunskap om dessa ämnen.
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Ylvas Förord
Meningen med en "sån här lek"?
Varje människa styrs av den sexuella (erotiska) energin, och kraften, oavsett vi
har "sex" eller ej, det är en överlevnadsdrift som symboliseras på olika sätt
utifrån de olika element som styr oss. Eld, Vatten, Jord, Luft och Eter.
Erotik fascinerar "alla" oavsett vi vill erkänna det eller ej.
Tarot har varit en aktiv del av mitt liv sedan 1974, från början var jag mest inne
på det vardagliga, men så kom frågorna från de jag konsulterade, frågor av s.k.
"sexuell" natur.
Ex vis:
- Ser du om jag någonsin kommer att få orgasm?

som lever i (och upplever med alla dina sinnen) kärlek vilket för mig är grundstommen i varje sexuell akt som bygger på vidareutveckling.
Inte att förväxla med "one night stands" och "prova på upplevelser".
Kanske om alla "vi föräldrar" utforskar vår egen sexualitet och finner en trygghet
i den så blir den informationen förmedlad istället för osäkerhet.
Vi befinner oss i början av 2000-talet och jag anser att vi har fortfarande ej lyckats genomföra kvinnans sexuella frigörelse, kvinnor trycker ner sig själv och
andra… kanske jag har en förutfattad mening då jag tror att de flesta som köper
denna lek är kvinnor och de flesta som kritiserar denna lek är också kvinnor!
Jag hoppas så att du, kvinna som man, finner din sexuella frigörelse och i det lär
dig att älska dig själv och din kropp, och genom det ger någon annan chansen
att uppleva ditt sanna jag.

- Vilken ställning bör jag och min partner använda oss av för att få bättre kontakt/orgasm?
- Ser du om jag hittar en partner som är intresserad av s/m på samma sätt som
jag?
- Ser du om jag hittar någon som gillar sex lika mycket som jag, helst flera
gånger om dagen?
- Tror du att jag kan lära mig att tycka om oralsex?
- Jag har varit utsatt för incest, kommer mitt sexliv någonsin att fungera, vad
ska jag göra?
- O. s. v..
Första gången jag mötte en kvinna som berättade att hon aldrig fått orgasm och
inte visste hur hon skulle göra, så blev jag generad, och tänkte, har hon verkligen tänkt att jag ska svara på detta? Och då vill jag upplysa dig om att jag tycker inte att jag är en lätt generad typ…
Och jag svarade utifrån vad korten berättade i en "vanlig" Rider Waite.
Frågor om sex är vanligt, kanske vanligare än vad du tror och sex det finns i
varje kort i Tarotleken, en naturlig fortsättning på det ämne som alla frågar om kärlek.
Jag har inga fördomar emot någon sexuell läggning, men tar klart avstånd emot
barnporr, sexuellt utnyttjande av djur och sexuellt förtryck. Upplever det som
tråkigt när vi alla har ett intresse av sex men kanske inte lär känna hur vi fungerar, tänk bara på alla stackars unga tjejer som tror att analsex är det enda sättet
att bli accepterade och "älskade".
Det är inte den erotik jag förmedlar via denna kortlek. Utan jag vill att du ska
fantisera, leka dig fram och frigöra dig till att vara en trygg erotisk person. Den
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Patriks förord

Möt din skugga

Du är nu en lycklig och salig ägare till en helt ny, unik och kontroversiell
Tarotlek, som är banbrytande inom sitt område.
Fast att de erotiska (sexuella) aspekterna finns i alla lekar, så är detta leken som
tar med er långt in i kärlekens och sexmagins mysterier. Kom ihåg! Detta är originalet.

I denna lek kanske du finner aspekter som du förfasas över. Detta kan vara en
del hos dig själv som är undanskuffad i din själs vrår, som helt enkelt är förträngda i psykets vrår.
Psykologen och författaren C.G. Jung hade en beskrivning på denna delen av vår
personlighet, han kallade den vårt skuggjag.

Som inspirationskällor har vi tagit fritt från olika traditioner och tidsepoker. Från
den klassiska svarta mässan som den hölls av den dekadenta överklassen i
Frankrike på 1600-talet (Påven) till mera modern sex magi, hedonism, wicca,
paganistisk kultur i allmänhet och till Orientens tantra, kärlekens tao och kama
sutra. Även gotiken är involverad såväl som s/m och vampyrism. Kort sagt, en
heltäckande erotisk resa kan ta sin början…

Han menade på att om man lät denna delen av själen komma fram i ljuset och
bearbetas på ett lämpligt sätt, så utgör de dolda drifterna inte längre något hot
mot vårt vanliga jags medvetande.

Vi har medvetet valt att kalla vaginan för Yoni, som är sanskrit för "kosmiskt
moderliv" och penisen för Vajra som är ett Tibetanskt ord för "Åskvigg".
Vi har valt att använda dessa orden istället för kuken, fittan osv. för att ta bort
dess negativa klang och alla fördomar om könen.

Låt dig förfasas över en del bilders bildspråk och tänk sen efter vad som är det
som skrämmer dig i just den bilden och försök bearbeta dina tankar och känslor
och släpp det hela sen.

Utöver de erotiska tolkningarna för varje kort, med tips och tricks som kan förgylla din tillvaro, så finner du även Bok II som du kan använda fritt för att
utvecklas eller helt enkelt för att lära dig sexmagi.

Med denna leken kan du kanske möta just din skugga och utvecklas andligt i en
positiv mening.

Kanske du kommer att göra en del övningar i boken, och på så sätt låta dina
dolda drifter få ett sunt sätt att lösas på med en partner du känner dig trygg
med.
Men en del fantasier mår kanske bäst att bara vara just fantasier.

I boken används en del termer som återfinns inom olika sexmagiska system,
alkemin, tantra osv.
En del av orden kan vara lite knepiga att förstå för gemena man. I bokens slut
finner du ett symbol- och uppslagsverk som du kan ha stor nytta av.
Vi kallar denna delen Sexicon.

Lyssna på din egen instinkt och intuition om vad som är rätt för just dig. Då blir
det sällan fel.
Kabbalistiskt sett så tillhör dessa förtränga drifter kliffot, vilket är kabbalans
skuggsida eller baksida. Just denne kliffan kallas Gamaliel-den obscene, och
detta är de förbjudna och förträngda drömmarnas plan, där allt som uppfattas
som perverst och animaliskt kommer i dagen. Denna nivå representeras av
månens mörka sida.
Till stora arkanan hittar du i vilka sfärer de olika korten hör hemma i, dessutom
finner du dess astrologiska aspekt.
Vi går inte in djupare på kabbalan i denna boken.
Ska ni utforska er sexualitet med denna lek så använd kondom ifall du inte
känner din partner så väl.
Vi kan ej hållas ansvariga om en del av er går överstyr med vissa av kortens
aspekter och försöker er på att göra det som visas på bilderna.
Tänk på att dessa kort är av esoterisk art och endast symboliska.
Mycket nöje…
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Uppläggning
Tarotleken består av 5 sviter.
Stavar: eldelement som symboliserar arbete och kåthet/lust. Vajra.
Bägare: vattenelement som symboliserar kärlek och närhet, sensitivitet/upplevelse och utlösning av någon form. Yoni.
Mynt/pentagram: jordelement som symboliserar pengar/ekonomi och kroppslig
närvaro/upplevelse.
Svärd: luftelement som symboliserar händelser/egot och
tankar/mönster/begräsningar och möjligheter = fantasi.
Stora arkanan= alla element, symboliserar själen/inre sanning/personlighet och
längtan/identitet/manifestation samt i vilken roll man uttrycker sin sexualitet.
I varje svit finns det fyra personligheter:
Vi har bytt namn på "folket", de klädda", de 4 x 4 kort som visar på personligheterna i varje svit.
Mistress (Page=Tjänarinnan) som från ursprunget symboliserar en ung kvinna
eller en ung man och i det ett barn, här en ung kvinna från ca 15 år.
Man (Knight=Tjänaren)som symboliserar en yngre man eller en tonåring.
Madam (Queen=Härskarinnan) som symboliserar den mogna kvinnan.
Master (King=Mästaren) som symboliserar den mogne mannen.
På bilden av våra kort finner du "samma" person bakom alla "Mistress", alla
"Man", alla "Madam" och alla "Masters", det är endast deras attribut som
ändrats.
Vi är alla dessa personligheter, alla eller en var… beroende på omständigheterna
så antar vi en roll, som barnet, tonåringen, kvinnan eller mannen och ifrån ett
element= ett beteende. Men vi är starkast det tecken vi är födda in under…
Stavar= Vädur, Lejon, Skytt.
Mynt= Oxe, Jungfru, Stenbock.
Svärd= Tvillingarna, Vågen, Vattumannen.
Bägare= Kräftan, Skorpionen, Fiskarna.
Kortet visar på en roll, ett beteende men även på en händelse eller en person vi
möter.
Varje kort syns på bild, med dessa ledord till. Lekens text är på engelska och i
boken finner du vad ordet betyder på svenska.
Kortets namn: Det ursprungliga namnet, ex vis "III of Wands"
Korten har romerska siffror:
I= 1
II = 2
III=3
IV= 4
V= 5
VI=6
VII= 7
VIII= 8
IX= 9
X= 10
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I stora arkanan fortsätter siffrorna till nr 22.
XI=11, XII=12, XIII=13, XIV=14, XV=15, XVI=16, XVII=17, XVIII=18, XIX=19,
XX=20, XXI=21 och XXII=22.
Under kortets namn ett ledord:
Ett namn som visar på kortets sexuella energi. Finns på engelska på leken och i
boken även på svenska.
Bilden:
En vägledning om den symbolik vi valt att använda på korten.
Grundbetydelse:
Kortets s.k. ursprungliga betydelse.
Omvänd:
Skrivs alltid i kursiv stil. Omvänd är när du valt att ex vis vända några kort
omvänt så att du även får upp dem omvänt och den tolkningen innebär att kortets energi inte "flyter" på som den borde, utan att motstånd/rädsla finns för
denna del av den sviten.
Tolkning:
Tolkning ur erotisk vinkel. Om Ni är ett par som drar detta kort för en gemensam
fråga eller vägledning…
Omvänd:
Om du väljer att blanda kortet så att även omvända kort kommer med, vad blir
kortets egenskap då? Om ni drar kortet omvänt, vad är budskapet då?
Yang:
Om du är man och drar detta kort, viket budskap/lärdom har det till dig då?
Omvänd:
Och om du drar det omvänt, vad är begränsningen?
Yin:
Om du är kvinna och drar detta kort, viket budskap/lärdom har det till dig då?
Omvänd:
Och om du drar det omvänt, vad är begränsningen?
Erotisk antydan:
Kortet säger även att…
På De klädda korten/personligheterna är Yang utbytt till manlig aspekt och Yin till
feminin aspekt eftersom de korten visar på en personlighet.
Dessutom tillkommer det kabbalistiska- och astrologiska aspekter på den Stora
Arkanan.

11

Presentation om Tarot
En Tarotkortlek består av 78 kort enligt sitt ursprung.
I olika sviter, de fyra mindre i lilla Arkanan och den stora sviten i stora Arkanan.
Tarot är en urgammal konst att tolka/läsa energier, ett system som bygger på
olika kulturer, magisystem, religioner, astrologi, numerologi. Ja i stort sett allt
man kan tänka sig, hela livet!
Alla händelser och upplevelser finns i korten, från när du vaknar, kokar kaffe, kör
bil till jobbet, äter lunch, lyssnar på ett föredrag, fikar, tar ut pengar på kontot,
äter middag, går på kvällskurs, ser TV, har sex, somnar till livets stora händelser,
som tråkiga: sjukdomar, dödsfall till de glada som den stora kärleken, vigsel,
barnfödsel, vinster o s v.
Tarot är inget som styr ditt liv eller som har den perfekta sanningen - ödet! Utan
ödet är något som du skapar själv. Tarotkorten visar med sin symbolik, sin energi en spegling av det som redan finns i ditt undermedvetna.
Erotik är en viktig del i varje människas liv oavsett om man uttrycker det eller
ej, "sex" är inte bara "knulla" utan en inre drivkraft, en längtan, ett förverkligande. I varje Tarotlek som inte har symbolik som tyder på erotik så finns det
där i alla fall, likväl som det i varje kort oavsett lek finns en del av kreativitet
(arbete) vardagslivet, ekonomin, kärlek, hälsan, ego och andlig utveckling.
De fyra sviterna bygger på olika element som i sin tur visar på olika sätt att
utrycka och uppleva en sexuell energi.
Två sviter är maskulina och två sviter är feminina, de har ett spel mot varandra,
de stärker eller försvagar varandra.
Stavar och Svärd är positiva, alltså givande, agerande krafter.
Bägare och Mynt är negativa, alltså tagande och upplevande krafter.
Stavar är positiva med Bägare.
Stavar är neutrala med Mynt
Stavar är dominerande med Svärd.
Bägare är konkreta med Mynt
Bägare är i utveckling med Svärd.
Mynt är negativa mot Svärd.
Det finns tre grundkrafter:
1:Yang/maskulin/vit energi/guld.
2:Yin/Feminin/svart energi/silver.
3: Ki/ neutral/grå energi/platina som är kraften av Yang och Yin.
Ki är här lika med Stora Arkanan= när man har lyckats ta kontroll över sina
energier och skapat den perfekta balansen når man denna utveckling som stora
Arkanan har som innebörd.

Stavar är vit Yang = maskulin Yang, kraftfull maskulin energi som uttrycks vilket
gör stavsviten till den starkaste i agerande kraft.
Svärd är svart Yang= feminin Yang, kombination av krafterna med dominans av
den maskulina gör den flexibel och öppen för förändringar i sitt agerande.
Bägare är svart Yin= feminin Yin, upplevande feminin energi som styrs av kraftens uttryckande.
Mynt är vit Yin= maskulin Yin, tagande feminin energi som agerar efter rytmens
uttryckande.
Vi har valt att använda de ursprungliga beteckningarna på korten, stavar
(Wands), bägare (Cups), mynt (Pentacles) och svärd (Swords) och i stora arkanan ursprungsnamnen, där är kortet nr 8 Styrkan enligt gammal tradition, i en
del lekar har 8:a och 11:a bytt plats, vi anser att detta är den rätta.
Numerologiskt följer varje svit samma mönster och skillnaden är hur det speglas.
Ett/Ess är alltid början, alltid en ny start, kraftfull, inriktad. En maskulin energi.
Två är balans, avvaktan, mottagande. En feminin energi.
Tre är impulsivitet, möjligheter.
Fyra är grund, kontroll, stabilitet.
Fem är insikter, stress, motstånd.
Sex är tillfredställelse, njutning, gemenskap.
Sju är egna val, självvärde, upplevelser.
Åtta är speglingar, möten, omgivningen, respons och avvaktan.
Nio är inre upplevelse, utveckling.
Tio är målet, kraften förverkligad.
Stavar visar på snabba intensiva uttryck, lust, agerande på studs... Hetta,
snabba sexuella impulser, direkta agerande styrt av lusten, begäret.
Bägare visar på upplevelser, inre njutning. Flöden, oralsex, egen njutning som
första mål.
Mynt visar på fysiskt begär, ageranden, närvaro, användanden av kroppen som
redskap.
Svärd visar på fantasierna, inre drömmar, längtan, det förbjudna. Smärta,
lidelse.

Yin & Yangsymbolen är den perfekta symbolen för denna kraft.
I Yin & Yangsymbolen så finns det en svart prick i den vita formen och en vit
prick i den svarta formen. Detta kan man finna i Tarotlekens Lilla arkana och
evighetsåttan runt om symboliserar Stora arkanan
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Folket
Ifrån Tarotlekens ursprung var varje svits fyra klädda kort Page (Mistress),
Knight (Man), Queen (Madam) och King (Master) en symbol för en familj.
De olika sviterna berättade vem de var:
Sviten Hjärter, i tarotleken symboliserade som Bägare, var den familj som ägde
och använde sin tarotlek. Ofta hade de egna konstnärer som avbildade familjen
på korten.
Kung i Bägare var överhuvudet, mannen med hjärtat (=livet). Hans fru (Dam i
Bägare) symboliserar Hjärter Dam vilket gör att när man spår med en vanlig
spelkortlek så plockar man ut representanten av denna svit och den stora kärleken är motsvarigheten i samma svit (Hjärter).
Den förstfödde sonen blev Knight of Cups, oavsett om det fanns döttrar födda
innan.
Den andre sonen eller om han inte fanns i familjen, så den förstfödda dottern
representerade Page of Cups (och som inte finns i en vanlig spelkortlek).
Svärdsviten (Spader) var hans föräldrar, därav att man säger att Spader Dam
(=svärmor) för olycka med sig, är en elak, avundsjuk kvinna som vill en ont om
man är kvinna och en kvinna som förför en man om man som man och får det
kortet.
Knight of Swords= D v s King of Cups äldsta bror o s v…
Myntsvitens folk var hennes föräldrar som stod för hemgiften (=pengar), hennes
far= King of Pentacles, hennes mor= Queen of Pentacles och hennes äldsta bror
Knight of Pentacles o s v…
Stavsviten var hans äldsta bror som bildat egen familj eller hans äldsta (manliga) kusin med familj.
Och är det något som de flesta brukar ha svårt med så är det med folket, det är
så krångligt säger de...
Hur vet jag när det är en person eller en händelse och hur lär jag mig personbeskrivningarna!
Börja med att låta det vara både och!
Det är nämligen så att du är alla dessa 16 personligheterna!
Du har ett inre barn (Mistress) eller så är du nu ett barn och då lägger du undan
denna bok tills du är 18 år! Du har en inre tonåring (Man), eller är en…med allt
vad det innebär, Du har en inre kvinna (Madam) oavsett om du är man eller
kvinna likaså som du har en inre man (Master) oavsett kön.

terna.
Stavar visar på de egenskaper som finns i stjärntecken som är symboliserat av
Väduren, Lejonet och Skytten.
Bägare visar på de egenskaper som finns i stjärntecken som är symboliserat av
Kräftan, Skorpionen och Fiskarna.
Mynt visar på de egenskaper som finns i stjärntecken som är symboliserat av
Oxen, Jungfrun och Stenbocken.
Svärd visar på de egenskaper som finns i stjärntecken som är symboliserat av
Tvillingarna, Vågens och Vattumannens stjärntecken.
Stora Arkanan som är det femte elementet visar på helheten av din själ.
En del av dessa aspekter vill vi inte veta av, speciellt de omvända men de finns
där, lär dig att ta kontroll över dig själv och undvik att ta fram dessa skuggor.
Varje person du möter och speciellt en partner speglar upp någon av dessa roller
till dig, det vill säga du ser det du vill se och behöver för din utveckling, därför är
det inte så väsentligt att lägga för en partners beteende utan varför aktiverar du
denna personlighet eller möter den nu?
När du har fått upp ett (eller flera) folk, läs dem alltid som en person och en
händelse eller så lyssnar du till din känsla som kommer att tala om när det är en
händelse och när det är en person. Ofta så är det bådadera för till 50 % så är
det alltid någon annan än en själv som ligger bakom en förändring, ett samarbete, en kärleksrelation o s v.
Om det är en händelse så är dessa grunder till varje roll:
Mistress: Meddelande, starter, besked.
Man: Handling, aktivering.
Madam: Möten, gemenskap.
Master: Större beslut, avgöranden.
Genom att läsa följande text så har du mer information om de egenskaper som
varje person har utifrån sitt element, vilket ger dig mer kunskap om varje kort,
dels så kan du beskriva hur någon är och sen kan du beskriva hur den du tolkar
för kommer att vara eller reagera vid ett speciellt tilllfälle om det är så att kortet
beskriver den personen vid ett tillfälle (ex vis på position 7 i Keltiska Korset).
Och du, tänk igenom vem du känner som är i varje grupp och fyll i egna anteckningar om fler egenskaper som bara blir dina tolkningar. Ex vis om du har en
partner som är Oxe och som är otroligt envis så skriver du in det under
Madam/Master of Pentacles.
Eftersom inget är en slump så kommer du då att få upp det kortet när det gäller
någon som har de egenskaperna.

Mannens kvinnliga aspekt är Anima och kvinnans manliga aspekt är Animus.
Alla dessa personligheter finns inom dig, oavsett ålder, och den du är idag är din
starkaste personlighet (förhoppningsvis).
Sedan har du 5 olika sätt att utrycka dessa identitetsroller, det är det som är svi-
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Personlighetsbeskrivning
MISTRESS/TJÄNARINNAN
Mistress är besked eller personlighetsbeskrivning i en vanlig kortlek av ett barn,
ev dig som liten. Barn från nyfödd till pojke 15 år eller flicka 20 år, som bär på
sitt elements tendenser och egenskaper. Men OBS! I denna lek så visar det på
en ung kvinna ca 15-20 år.
Du kan vid tolkningar möta Mistress vid frågor som verkligen berör ditt inre och
ditt växande, samt moral och etik.
Samtidigt så visar det även på:
Besked eller händelser som är på gång i de olika elementen, de kommer oftast
av tidigare handling, men är ändå en spegling från omgivningen.
Jordelementet
Mistress tillhör elementet Jord. Det som visar på en grund, och alla börjar vi som
barn, det handlar om ett växande som inte kan ta fart om vi inte tillför de andra
elementen - tankar (Svärd) kärlek (Bägare) och viljan (Stavar)
MAN
Man är händelser eller personlighetsbeskrivning av dig som tonåring.
Ung man till ca 30 år som bär på sitt elements tendenser och egenskaper.
Mycket viljestyrka och fasta beslut, snabba intensiva händelser.
Detta kort kan också beskriva dig som tonåring (din inre tonåring) i olika utvecklingsfaser, och då spelar det inte så stor roll vilket stjärntecken som du är född i
eftersom vi alla har dessa folk i vår personlighet, en del mer specifika än andra.
Samtidigt så visar det även på:
Händelser och tillgångar, påbörjat som tar form i de olika elementen, det är utav
egen kraft som man märker resultat, händelser som är redo till att användas fullt
ut.
Luftelementet
Man tillhör elementet Luft, som visar att ständigt är nya ideér på gång, att det
blåser snabba vindar som ibland kan svepa med sig allt möjligt.
MADAM/HÄRSKARINNAN
Madam är påverkan eller personlighetsbeskrivning av en kvinna, ev din feminina
sida oavsett om du är man eller kvinna. En kvinna över 20 år, som bär sitt elements tendenser och egenskaper.
Det här kortet själv visar inte lika starkt på händelser som de andra, kan innehålla en händelse som kommer fram bredvid andra kort. Det visar på att man
kan förverkliga sig själv i de olika elementen det är samma för män, oftast så
visar de hellre på någon slags händelse runt om som kan vara påverkan av en
kvinna.
Detta kort kan också beskriva dig som kvinna/din kvinnliga sida (även män har
denna sida), i olika utvecklingsfaser. Och då spelar det inte så stor roll vilket
stjärntecken som du är född i eftersom vi alla har var och en var av dessa folk i
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vår personlighet, en del mer specifika än andra.
Samtidigt så visar det även på:
Möten, gemenskap, utveckling med andra. Här handlar det om att ta ansvar för
sina handlingar, att förverkliga, att våga, att förändra men att ha grunden kvar.
Vattenelementet
Damerna tillhör elementet Vatten som visar på att det finns mycket känslor med.
Att ständig skapa ett flöde; att se till att allting flyter. Vatten handlar övervägande om att ge liv och att hålla vid liv. Vatten kan också dela upp sig i små
droppar som kan sprida sig och ibland t.o.m skapa förvirring.
MASTER/MÄSTAREN
Master är avtal/beslut eller personlighetsbeskrivning av en man, ev din maskulina sida oavsett om du är kvinna eller man. Man över 30 år som bär på sina elements tendenser och egenskaper.
Stadiga, självsäkra och medvetna. Detta kort kan också beskriva dig som man, i
olika utvecklingsfaser, och då spelar det inte så stor roll vilket stjärntecken som
du är född i eftersom vi alla har dessa folk i vår personlighet, en del mer specifika än andra.
Samtidigt så visar det även på:
Större händelse och avtal. Beslut. Kontrakt. Trygghet och bestämdhet.
Eldelementet
Master tillhör elementet ELD som visar på kraft och igångsättande. Att tända eld
och brinna för något. Att hålla värmen. Intensiv hetta i det åtrådda.

Som nämnt tidigare, i en tolkning så kan det vara både person och händelse,
och det är så att det är ofta omgivningen påverkar oss i form av någon annan
människa och då har du nycklarna här. För det är så att även om du har bestämt
en sak så kan man i en spådom se att det inte alls blir så och oftast (alltid !) så
beror det på någon annan! Du kan också lära känna dig själv bättre genom att
lägga upp korten och vända allteftersom du hittar en egenskap i kortet som du
har, för att inte tala om att du lär känna igen korten ännu bättre....
Övning ger färdighet, så se till att du inte undviker dessa kort utan istället tar
tag i dem, en liten övning varje dag kan vara att läsa igenom om just ett kort av
ett "folk", läs ifrån beskrivningen som du har här eller i en bok om stjärntecken.
Ledtråd för dig som vill ha ditt eget stjärntecken.
Stavar= Vädur, Lejon, Skytt.
Mynt= Oxe, Jungfru, Stenbock.
Svärd= Tvillingarna, Vågen, Vattumannen.
Bägare= Kräftan, Skorpionen, Fiskarna.
Mistress= Ung kvinna.
Man= Ung Man.
Madam= Kvinna
Master=Man.
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Namnnyckel till korten

Astrolgisk nyckel till Stora Arkanan

Nr
Ace

Stavar
Erection/
Erektion

Bägare
Overflow/
Överflöd

Mynt
Elevation/
Upphöjelse

II

Ambition/
Ambition

Penetration/
Genombrott

Compromise/
Trust/
SammanjämkningTillit

III

Mastery/
Bemästrande

Desire/
Åtrå

Contribution/
Tillskott

Confront/
Konfrontation

IV

Fulfilment/
Fullbordan

Saturation/
Mättnad

Constant/
Ståndaktig

Sacrifice/
Uppoffran

V

Frustration/
Frustration

Distrustful/
Misstrogen

Imperfection/
Ofullkomlighet

Powerless/
Maktlöshet

VI

Exult/
Triumfera

Jointly/
Gemensamhet

Genorosity/
Generositet

Independence/
Oberoende

VII

Persistent/
Ihärdig

Illusion/
Illusion

Determination/
Beslutsamhet

Management/
Manövrande

VIII

Response/
Gensvar

Restriction/
Inskränkning

Supervision/
Överinseende

Distressed/
Bedrövelse

IX

Engage/
Engagemang

Satisfaction/
Abundance/
Tillfredsställelse Överflöd

X

Release/
Befrielse

Synchronize/
Synkronisitet

Accomplishment/ Devastation/
Fullbordan
Ödeläggelse

Mistress Fire of Earth
Eld av Jord

Water of Earth
Vatten av Jord

Earth of Earth
Jord av Jord

Air of Earth
Luft av Jord

Man

Water of Air
Vatten av Luft

Earth of Air
Jord av Luft

Air of Air
Luft av Luft

Fire of Air
Eld av Luft

Svärd
Inspiration/
Inspiration

Stuffy/
Inskränkthet

Madam Fire of Water
Eld av Vatten

Water of Water Earth of Water
Vatten av Vatten Jord av Vatten

Air of Water
Luft av Vatten

Master

Water of Fire
Vatten av Eld

Air of Fire
Luft av Eld

Fire of Fire
Eld av Eld
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Earth of Fire
Jord av Eld

Atu

Namn

Stjärntecken/Planet

0/XXII

The Fool/Dåren

Tvillingarna

I

The Magician/Magikern

Merkurius

II

The High Priestess/Översteprästinnan

Månen

III

The Empress/Kejsarinnan

Venus

IV

The Emperor/Kejsaren

Solen (Jorden)

V

The High Priest

Mars

VI

The Lovers/Paret

Jupiter

VII

The Chariot/Vagnen

Saturnus

VIII

Strenght/Styrkan

Uranus

IX

The Hermit/Eremiten

Neptunus

X

The Wheel of Fortune/Lyckohjulet

Pluto

XI

Justice/Rättvisan

Skytten

XII

The Hanged Man/Den Hängde

Fiskarna

XIII

Death/Döden

Skorpionen

XIV

Temperance/Måttligheten

Vågen

XV

The Devil/Djävulen

Stenbocken

XVI

The Tower/Tornet

Väduren

XVII

The Star/Stjärnan

Vattumannen

XVIII

The Moon/Månen

Kräftan

XIX

The Sun/Solen

Lejonet

XX

Judgement/Domen

Jungfrun

XXI

The World/Världen

Oxen
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Terapeutiskt arbete!
Erotik kan vara ett trauma! Missförstånd, förtryck, oro över sin egen sexualitet
och sin sexuella identitet.
Man kan nysta ordentligt med denna kortlek i detta ämne, vi har dock undvikit
att ta upp denna aspekt i denna bok, då den kan blir för tung och negativ.
Nämnas bör dock att du kan finna känslobegränsningar i Bägarna och att exempelvis VI i Bägare (omvänd) är ett starkt kort för incest och traumatisk barndom, så även alla korten i den sviten. Känslomässiga låsningar.
Mynt visar på kroppsliga begräsningar, utnyttjande av kroppen.
Stavar visar på överlevnadsdrift och inre styrka.
Svärd däremot…
Här finns alla våra rädslor, våra begränsningar, mönster och tankeföreställningar!
Tankar, byggda av erfarenhet, av rädsla och förutfattade meningar.
Eftersom svärden visar på våra tankar så måste de vara med och visa på obalansen och bägarna måste finnas för att visa på känsloupplevelsen. Mynten, ifall det
finns fysisk, kroppslig låsning, och Stavarna för att visa på temperament och
överlevnadsdrift... Sedan visar Stora Arkanan på hur själen har byggt en personlighet (-er) av detta.
Du kan inte springa iväg och anklaga någon för incest eller övergrepp för att
några kort visar på obalans, utan bör snarare utveckla en erfarenhet av det du
ser i korten.
Samtidigt som denna text monterades framträdde en känd homosexuell personlighet i TV:n, han sa att han hade vid en våldtäkt hade vägrat vara offer, han
hade tappat sin oskuld men det var bättre att vara i skuld för det kunde man
göra något åt... Mycket klok man. Och att TV:n var på just då och att han framträdde var vad man kan kalla en slump, en synkronicering för oss och en bekräftelse till slutfasen på denna bok, att den behövs.
Vägra vara offer, våga utvecklas, våga växa med erfarenheten, visst det kan vara
tufft, men har du denna bok i din hand så har ditt över- eller undermedvetna
gjort ett val!

Ace of Wands
Erection/Erektion
Bilden:
En kvinna som "rider" en kraftfullt erigerad Vajra med fötterna lekfullt dinglande
och med blicken fäst mot horisonten som visar på en strävan, stark vilja och en
stark motivation. I bakgrunden ser vi solen som visar på eld elementet och stark
manlig energi. Solen symboliserar manlig energi/Yang, utåtgående energi i hednisk kultur.
Grundtolkning:
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 - “action”!
Omvänd:
Visar på att man tappar sin kraft och motivation, man orkar inte ens tro på sig
själv.
Tolkning & för ett par:
Symboliseras av en manslem, en Vajra=den manliga attributen, Fallossymbol. En
Vajra i stånd, rejäl, ådrad, i användning, kraftfull, i väntan på att få utlösning, på
att få göra det som den är ämnad för. Möjligheter till hett möte, ett samlag med
kåthet och glädje, där mannen är den driftiga partnern. Virilitet, lekfullhet och
sexuell extas.
Omvänd:
En Vajra som ej får stånd, ingen genomflödning, stopp! Sexuella låsningar, ingen
lust. Impotens/frigiditet. Masturbation i ensamhet med en saknad efter en partner. Bryt, spela monopol eller sök hjälp, ingen av Er verkar ha viljan…
Yang:
Om du är man så visar det på att du har din kraft med dig, att suget finns, att
du vill förverkliga dig själv, uttrycka dig, kanske helt enkelt att du blir väldigt
kåt! Ett starkt begär. Ett viktigt kort, en viktig aspekt när det gäller för dig som
man att se över din sexualitet representerat i din Vajra. Är du nöjd med din
Vajra? Formen, storleken, omkretsen, huden, doften, sperman. Har du ditt fulla
stånd?
Omvänd:
Sök hjälp innan du begår någon förnedrande handling mot någon. Omvänd kan
även visa på impotens, svagt stånd, tappad lust.

Och kom ihåg att korten har en rikedom, och i det så visar de både på en större
helhet samtidigt som småsaker kan komma upp.

Yin:
Om du är kvinna och får detta kort kan det vara lovande med en ny Vajra på
väg, eller ett stånd, ett samlag, ett förslag, någon med stark drift påverkar dig
eller så är det helt enkelt stake i dig!
Omvänd:
Svårigheter att ta tag i en Vajra! Ovilja mot att onanera, tillfredställa en man,
tycker inte om Vajran, avsmak...

Om du lägger en stjärna för dig och din partner så gäller det även där att du
vågar utvecklas och inte låta rädslan ta överhand... inga “titta här!” Utan vad
kan vi göra åt det här tillsammans...

Erotisk antydan:
Pröva på att onanera inför din partner, gör detta så sensuellt som du kan. Våga
"showa" lite. Detta stimulerar din partners hormonproduktion. Turas om.

Vi hoppas att du växer med kortens symbolik, att du finner sanningar om dig
själv som ger dig mer styrka och erotisk frihet att njuta av den kärlek och
gemenskap som blir av en sexuell akt.
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II of Wands

III of Wands

Ambition/Ambition

Mastery/Bemästrande

Bilden:
En man står stadigt med fötterna på jorden med erigerad Vajra samtidigt som
han skådar snett ner i en bägare som har designen av en Yoni. Bägare symboliserar känslor, erotiska fanatsier om det motsatta könet. Bägaren i alkemisk
tolkning är också skötet. Bägaren är skötet där man planterar sina drömmars frö
för att gro och senare förverkligas. Bakom mannen ser vi två falliska stavar som
visar på dualiteten i ett gynnsamt förhållande. Vi ser dessutom hur bladen spirar
ut från stavarna och detta tyder på att något håller på att växa fram ur myllan
som du sått dina tankefrön i…
Grundtolkning:
Det här kortet visar att man tar tag i något påbörjat. Man är redo att förverkliga
något. Står stadigt och möter förändringar.
Omvänd:
Svårt att ta sig vidare från det som man påbörjat. Hade kanske en idé och sen
blev det inget mer, det finns ingen förankring.
Tolkning & för ett par:
Att vara i sin ambition/sitt stånd, sin fulla kraft och vilja dela med sig. Vajran
väntar på att få visa vad den kan göra, var den hör hemma, vad den kan förverkliga. Ett laddat möte förväntas, man har med sig en stark ambition att ge
allt vad man kan, står även stadigt på egna ben och ser till att man först och
främst når sitt uppsatta mål. Ni får till det, möte på lika villkor, lika starka krafter
som förenas. Kan visa på orgasm i "samma ögonblick". En upplevelse av att
Vajra och Yoni blir ett gemensamt organ.
Omvänd:
Är vilse med sin ambition, finner inte målet, missar, ger till det som i vanliga fall
undviks. Ev. antydan till sex med samma kön men endast på grund av brist på
kontakt med det motsatta. Använder ilska och frustration som kraft, missbrukar
sin kraft. Svårighet att passa varandra, lust vid olika tillfällen, kroppar som talar
olika språk, visar ett och upplever något annat!
Yang:
Du vet din egen kapacitet, det du har att ge och längtar efter att få visa din
dominans. I behov av en partner för att förverkliga sin längtan men kan använda vilket substitut som helst så länge det ger den efterlängtade utlösningen!
Omvänd:
Svårigheter med att visa vad du känner, vill och längtar efter. Kan visa på för
tidig utlösning.
Yin:
Du får det du längtar efter, förverkligar utifrån ett påbörjat möte. Kan använda
din egen dominans och även möta upp på lika villkor. Du når tillfredsställelse och
stabilitet utifrån ett möte (samlag). Känner dig nöjd med det utlovade.
Omvänd:
Du vänder dig bort, vill inte, har svårt att släppa en längtan, något som du
trodde skulle bli en fortsättning men inte som det visar sig i nuläget.
Erotisk antydan:
Våga släppa era hämningar och förverkliga era innersta drömmar men gör det
med ömsesidig respekt för varandra.
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Bilden:
På bilden ser vi en man som går igenom mannens tre sexuella faser, från ett
slakt tillstånd till ejakulation. De står på en stig som leder bortom bergen och
om de vågar så kommer de till nya inre insikter om de passerar bergens dalar.
Dessa berg kan även symbolisera kvinnans venusberg eller Venus delta och en
tredje part. I himmeln ser vi dessutom planeten Venus sken bland stjärnorna.
Grundtolkning:
Det här kortet visar att någon ny eller extra möjlighet kommer helt plötsligt. Man
känner en ny inre styrka och tar tag i de möjligheter som finns. Vågar tro på
sina idéer.
Omvänd:
Svårt att klara av nya händelser, det blir för mycket. Man kan även backa ur
det som redan finns på grund av rädsla, man känner inte längre något stöd.
Tolkning & för ett par:
Mycket kraft, impulser som lockar, ny dragningskraft, nya intressen, en ny
vinkling på sin lust. Spontanitet som tar överhand. Vågar prova på olika faser i
sin lust och njuta av dem alla på olika sätt. Öppen, framåtanda, intensiv…
Möjligheter till nya lekar, våga experimentera, ta fram lusten och längtan. Lust i
olika faser, lust, länge, länge…
Omvänd:
Splittrad, svårt att koncentrera sig, tror inte på det som erbjuds, förvillar sig.
Svårt att se varandras behov, nedtrycker den andres impulsivitet, våga se vad
din partner längtar efter, släpp fördomarna.
Yang:
Du har nu med dig kraft och en intensiv känsla att få igenom det du längtar
efter, våga chansa, våga prova något nytt. Vidga dina sinnen…
Omvänd:
Problem med lusten, svårt att se dig själv som den du är! Acceptera och gör det
bästa av situationen, det kommer fler tillfällen…
Yin:
Lust, spontanitet eller längtan… Du vågar mer, kräver mer, visar mer, upplever
mer…
Omvänd:
Är nog inte rätt tillfälle att visa vad du längtar efter, försök att finna din balans
först och våga slappna av, ställ ner kraven på dig själv och på din partner.
Erotisk antydan:
Vid tillfällig impotens: hav förtröstan bortom horisonten väntar något nytt om du
bara vågar gå de första stegen på ödets stig och möta kommande partners.
Våga bjuda in en tredje part om ni tror det skulle kunna hjälpa till en "kick".
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IV of Wands

V of Wands

Fulfilment/Fullbordan

Frustration/Frustration

Bilden:
Här ser vi tre unga kvinnor som bär på en stor fallos, som kan symbolisera de
fyra kvinnornas gemensamma vision, mål och projekt. Kvinnan på tronen mottager deras gåva eller hjälp för att ro i land projektet. Hon på tronen är en symbol
eller en katalysator för deras slutgiltiga mål.
I förgrunden ser vi hur flammorna fladdrar intensivt för att visa på den höga
energien i detta kort. I bakgrunden ser vi det första hindret för dem att forcera.
Bergen ser inte oöverstigliga ut trots allt. Med gemensam kraft och tro lyckas de.

Bilden:
Här ser vi problem. Mannen utsätts för ett regn av fallos samtidigt som han
sträcker upp armarna för att skydda sig. Vilket visar på en kamp och mannen
har ej gett upp hoppet trots all negativ energi han tillfälligt befinner sig i.
Träden har inga löv vilket tyder på ofruktsamhet eller höst i paradiset. Ser vi riktigt noga så kan vi i förgrunden i markens mönster ana ett inverterad pentagram
vilket tyder på obalanser.

Grundtolkning:
Det här kortet visar på gemenskap, ett gemensamt mål fulländas. Man kan fira
och ta det lugnt, det arbete som man har aktiverat ger utdelning.
Omvänd:
Blir ensam i ett gemensamt projekt, tappar stöd och tillgångar. Redan ifrån början en dålig planering.
Tolkning & för ett par:
Vinner respekt och får sin lust tillfredsställd. Andra möter upp och tillsammans
kan man genomföra sin längtan. Inre längtan efter en helhet, av att uppleva och
känna sig respekterad, älskad och åtrådd.
Ni når gemensamt mål och tillfredsställelse, ev gemensam (ut)lösning. Långt
efterspel och man vet med sig att det finns en fortsättning. Närvaro som upplevs
med alla sinnen, genom hela kroppen, ett fulländat samlag.
Omvänd:
Har svårt att fokusera och att dela med sig av sina begär, kväver sin inre längtan, ger upp, orkar inte uttrycka sina begär. Tappar kontrollen, tappar fokuseringen och förlorar det man nästan hade i sin hand! Svårt att förstå den andres
önskningar, svårt att lyssna till både egna och partners begär och få ihop dem
till en fullständig helhet. Är inte på samma nivå sexuellt, har olika sätt att
utrycka tillfredsställelse på som inte passar partnern.
Yang:
Känner sig kraftfull, har ett praktfullt stånd, nöjd med sig själv och sin manliga
dominans. Vågar bjuda på sig själv, vara lyhörd, visa upp sig och i det känna
respekt för sin partners uttryckande och längtan. Är i ett tvåförhållande som
utvecklas, där denna erövring räcker för att tillfredsställa alla behov.
Omvänd:
Krav, svårt att få upp den, hålla ståndet, att tillfredsställa sig genom den partner/sak man önskar, förvillar sig själv och upptäcker sitt självbedrägeri vilket
medför spänningar som hindrar till endera stånd eller utlösning.
Yin:
Förnöjsamhet, sexuell egotripp, finner sin kraft och sina behov tillfredsställda
genom sin partner. Mår gott, känner trygghet som ger mer frihet, mer öppenhet
och stärker längtan efter sexuella möten.
Omvänd:
Ger upp, tar inte fram och uttrycker sina inre begär, svårt att ge tillbaka. Blir
utan tillfredsställelse om man inte själv agerar, och här handlar det inte om att
tillfredsställa sig själv, utan få respons på sin kropps uttryckande och utspel.
Erotisk antydan:
Var öppen för förslag och en hjälpande hand…
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Grundtolkning:
Det här kortet visar på en stressad situation där man tappar kontrollen. Inget
blir som man tidigare planerat. Det kan bli en våldsam turbulens inom en,
medan andra utanför knappt märker av vad som händer inom en själv.
Omvänd:
Tillfällig lättnad, då man valt en lätt väg ut, vill inte se problemen eller få hjälp
utifrån för att komma vidare.
Tolkning & för ett par:
Kraft som slår tillbaka, oro, inre frustrationer, maktlöshet, för stressad, för höga
krav på sin egen medverkan och roll. Svårt att få fram sin lust när det verkligen
behövs, känner krav som man vet man inte kan tillfredsställa. Svårigheter att få
ihop det, frustration, inre begränsningar, ilska som skapar avtändning, mindre
lust. Vill olika, har svårt att ge av sig själv, orolig att bli utan orgasm!
Omvänd:
Maktlöshet, som övergår i ett agerande av uppgivenhet. Släpper kontrollen, låter
sin partner ta över, vågar inte ta ställning, vågar inte visa sin längtan, begränsar
sig själv. I konflikt, i stor obalans, spelar inte samma spel eller efter samma
regler. Utnyttjar varandra utan att ha med sig en känsla av lust och i slutänden
lurar sig själv!
Yang:
Svårigheter att räcka till, sätter egna gränser som är svåra att uppnå.
Potensproblem, otillräcklighet, ev. komplex eller fysisk begränsning/fysisk obalans som begränsar ståndet.
Omvänd:
Tappar kontrollen över sin lust. Lämnar över sig till sin partner, men inte av lust
och glädje snarare av uppgivenhet. Har svårt att känna längtan, känner mer
krav och kritik.
Yin:
Komplex eller något tillfälligt som skapar en känsla av att vara mindre eftertraktad eller åtråvärd.
Omvänd:
Känner sig förtryckt, nonchalerad, får inte känna sexuell frihet utan får gå med
på krav som inte känns tillfredsställande, osäkerhet. En känsla och upplevelse av
att vara utnyttjad men tar den hellre än blir utan!
Erotisk antydan:
Sluta lura dig själv, om du har ett struligt förhållande, låt partnern gå. Kampen
leder bara till större osämja er emellan. Kanske ni kan bli vänner efter ett tag.
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VI of Wands

VII of Wands

Exult/Triumfera

Persistent/Ihärdighet

Bilden:
En man står med sin erigerad Vajra och håller den stolt i ett fast grepp med sin
hand samtidigt som de övriga männen underlägset klart visar sin beundran
genom att "tillbe" den stående mannen med fallossymboler i sina händer.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på frid och harmoni. Att man nått sitt mål, kommit fram till
det önskade. Har en bra planering med sig, är äntligen uppskattad.
Omvänd:
Blir lätt upptrissad och skjuter över problemen till andra. Är rädd att bli utanför.
Vill inte ta ansvar, har svårt för att se sin egen roll i helheten.
Tolkning:
Seger, makt, känner sig mäktig, läcker, kraftfull och med distans till sig själv och
sin förträfflighet! Trygg, balanserad och belåten med sitt mästerverk. Känner sig
redo att möta hela världen. Möjlighet till inre orgasm eller avbruten för att lära
känna sig själv, utnyttja kraften till något annat eller för att man bara vill testa
sin egen styrka. Kan bli dyrkad, avgudad och tillfredsställd utan krav på gengäld.
Omvänd:
Lurar sig själv, trodde att man visste hur man fungerar och vad man längtar
efter och i stället blir allt fel… För tidig utlösning, ingen utlösning, missbelåten
med sitt kön, irriterad på sin partner men kan inte heller fixa det själv. Tappar
kontrollen, känner sig utnyttjad, övergiven, lurad på konfekten.
Yang:
Är stor och stark! Har distans till andra, trygghet till sig själv. Klarar gärna av det
på egen hand eller ser till att själv bli tillfredsställd, kanske i totalt avslappnat
tillstånd eller i någon "bunden" ställning. Är nöjd över sig själv och det man kan
åstadkomma, ser sig som Guds gåva till sin partner fast utan överlägsenhet.
Omvänd:
Klarar inte av att kontrollera sin drift, sin utlösning, i sin känsla. Tappar kontrolllen! Kan bli irriterad, brist på tålamod, vill nu och det ska vara över på en minut
max, orkar inte engagera sig, trivs inte med sin kropp eller sin Vajra.
Yin:
Vet hur man ska använda sin dragningskraft, litar till sig själv, magnifik utstrålning och dragningskraft på det andra könet. Kan välja och vraka, kanske mellan
partners, annars mellan olika möjligheter som ger lika stor tillfredsställelse men
på olika sätt. Är nöjd med sin tillfredsställelse, har uppnått en efterlängtad upplevelse.
Omvänd:
Känner sig utnyttjad, besviken, lurad på konfekten. Trodde att något skulle vara
bättre än väntat, ser inte möjligheterna i det som blev utan tänker på det som
kunde ha blivit. Är rädd för sin egen sexuella kraft, rädd för att tappa kontrollen,
rädd för att ge sig hän…
Erotisk antydan:
Lita till din egen animaliska utstrålning. Eventuella partners dras automatiskt till
personer som utstrålar självförtroende.
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Bilden:
En man jonglerar smidigt med sina nunchakus, som är ett vapen samtidigt som
kvinnorna bjuder på lite motstånd med sina stavar. Mannen har även den alkemiska symbolen för eld tatuerat på sin överarm för att visa på stavsvitens tillhörighet bland elementen.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på styrka. Beslutsamhet. En vilja att klara allt som man
själv vill eller det ansvar som man har. Motivation. Ser till att få det som gynnar
en bäst utan att alltid kolla upp fakta.
Omvänd:
Självgodhet som blir till en stor nackdel. Man går vilse i sina egna ideal. Tappar
sin inriktning och ser bara till det egensinniga utav allt som man tror gynnar en
bäst utan att kolla upp fakta.
Tolkning & för par:
Är stark i sin lust och drift. Vet vad man vill ha ut av en samvaro, vad man längtar efter, är styrd av sin inre kraft och längtan och inriktar sig helt på det, svårt
att kompromissa. Är styrd av sin inre längtan, är beredd att lägga ner all sin
kraft för att få det efterlängtade, klara sig på egen hand. Kan hantera flera olika
saker på en gång, fingerfärdig.
Omvänd:
Tappar kontrollen över sig själv och en ev relation. Vilse med sin längtan, med
sin motivation gällande sex, stark drift som inte finner utlopp. Slåss i onödan,
vägrar stanna upp, går efter gamla meriter.
Yang:
Viljestark, ser endast till sitt eget behov. Är fixerad vid sig själv och eget välmående. Vill få ut något extra… Vet vad man har att komma med och ställer krav
på sin omgivning efter det. Är övertygande i sin karisma och sin starka sexuella
utstrålning.
Omvänd:
Lätt till aggressivitet, får inte, når inte efterlängtad orgasm. Svårt med gemenskap, svårt att genomföra en sexuell akt i gynnade syfte för någon annan än en
själv, svårt att visa hänsyn.. Otålig.
Yin:
Använder sig av "manhaftig" energi, är "pushig", har en stark lust som uttrycks.
Låter driften styra, längtar och förverkligar, har mer lust än känsla. Ser till egna
behov, ser till att egen längtan tillfredsställs först och främst. Dominant.
Omvänd:
Tappar kontrollen, över sig själv, blir styrd och manipulerad. Känner sig utnyttjad och missbrukad. Ger allt till sin partner och kan inte se till att man får något
tillbaka, låser sig. Utebliven orgasm.
Erotisk antydan:
Detta kortet kan visa på att du har många partner att välja mellan eller att du
har många sexuella rivaler som vill in på ditt "revir". Kanske det är dags att låta
hjärtat välja vem som är rätt älskare/älskarinna, istället för att låta könet styra
dig i valet.

27

VIII of Wands

IX of Wands

Response/Gensvar

Engage/Engagemang

Bilden:
Symboliken i bilden talar sitt tydliga språk här. Paret har en fri och lätt kommunikation och kontakt sinsemellan. Åtta fallosar bildar utropstecken mellan dem,
som i sin tur bildar en bro mellan paret.
Grundtolkning:
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.
Tolkning & för par:
Finner gemenskap och lika aktning, ömhet och en nära kontakt. Starka känslor
som uttrycks, en stark gemenskap. Når nya insikter, finner andra metoder, andra
ställningar. Man möter någon på lika villkor. Känner sig bekräftad, får förståelse
för något man längtat efter.
Omvänd:
Bristande gemenskap och förståelse från ens partner som inte förstår det man
vill uttrycka, man kan känna sig bortgjord, utlämnad, åsidosatt. Bråk, konflikter,
är inte överens om hur man når varandra eller hur man ska få den bästa tillfredsställelsen. Brist på samförstånd, medverkan som uteblir. Missförstår varandra, känner sig sviken.
Yang:
Är stark i sin inriktan, ser till att det blir upplevelser, att möten äger rum. Är
direkt, öppen, säker i sin övertygelse. Har lätt att förstå och känna in sin partner.
Talar, känner sig för både för sin egen del och för sin partner vad som känns
bäst, är flexibel, beredd att förändra om något bättre alternativ kommer upp.
Omvänd:
Frustration, når inte fram med sitt budskap, blir inte tagen på allvar, har svårt
att få respekt för sina önskemål. Känner sig åsidosatt, nekad och missförstod.
Yin:
Känner sig förstådd, bekräftad, uppmärksammad. Mår gott i sin relation och i
kontakt med en partern. Trygg, omsvärmad. Känner att man kommunicerar på
lika villkor, att man blir förstådd. En partner som är lyhörd för ens egen tillfredsställelse.
Omvänd:
Känner sig missförstådd, motarbetad, nekad. Når inte fram med sin längtan och
sitt mål med relationen eller akten. Kommunikation sker bara på den ena partnerns villkor. Känner sig utelämnad, missförstod, når inte fram med sin vilja och
sina begär. Får inte visa vad man kan erbjuda.
Erotisk antydan:
Pröva att hetsa varandra med ord och tal. Beröm din partners kön, berätta ingående vad du vill göra med din vän. Håll disciplinen så länge ni kan utan att röra
vid varandra. Utöva telefonsex när ni är ifrån varandra.
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Bilden:
En man sitter i lotus ställning med nio stavar i knät, som han med en gest med
den ena handen bjuder ut till den som önskar ta för sig.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på mycket arbete, men att man gör det med målmedvetenhet och ambition. Man vet hur mycket som krävs och är villig att utföra allt extra
arbete för att nå slutmålet och att klara av sina egna förväntningar.
Omvänd:
Svårt med koncentrationen och förmågan att se klart. Tappar sin ambition och
vilja till att lägga ner extra kraft.
Tolkning & för ett par:
Man vet vad man har, man litar till sin egen kraft, sin egen längtan och sin egen
motivation. Ser till att man får mer, har tålamod, är långsam i sitt uttryckande i
en sexuell akt, vill ta tid på sig, vill njuta länge. Har extra kraft, ork och reserver
och en stark lust som man vill uttrycka ofta och länge. Bjuder på sig själv men
ställer också krav. Är hett, intensiv, pådrivande, vill mycket…om och om igen…
Omvänd:
Tappar kontrollen över sin längtan och drift, motarbetar sig själv, nonchalerar
kontakt och samverkan. Sliter med sig själv bakom ryggen på sin partner, har
svårt att visa sin längtan. I obalans, vantrivs, svårt att orka engagera sig, har
ingen lust eller finner inget som håller lusten uppe.
Yang:
Är hetlevrad i sitt temperament, snabb, intensiv, påträngande. Vill mycket, och
ofta, styrs av sin drift som går i första hand. Fixerad vid sex, som mycket väl
skulle kunna vara heltidssysselsättning…dygnet runt! Är stolt, trivs med sig själv,
vet vad man har att erbjuda och öppen för att hela tiden lära sig nytt och i det
öva, öva, öva…
Omvänd:
Tvivlar på sin egen kapacitet, är orolig för sin manlighet, tvivlar på sin förmåga.
Lägger ner engagemang på fel ställe/person/sak. Är maktlös, tom, svårt att hålla
stånd.
Yin:
Gillar att ta i, utvecklas, prova på, undersöka, utveckla nya tekniker, nya metoder, nya upplevelser. Är het, intensiv, öppen och positiv till sex. Vill ha mycket
sex eller djupare kontakt i en sexuell relation.
Omvänd:
Antisex, vill inte ha kontakt, är rädd, tvivlar på sig själv, vet inte hur man ska få
upp lusten, känna lust eller förmedla lust. Osäker, hämmad, rädd, tvivlar på sin
förmåga och sin kapacitet.
Erotisk antydan:
Gör sexakten till en erotisk "tortyr". Bind din partner i sängstolparna med scarfsar eller med nylonstrumpor. Sätt ögonbindel på henne/honom och lek fjäderlätt
på dess kropp med en fjäder. Ta en isbit ur frysen och lek med den på huden.
Var lyhörd, men inte för lyhörd så att inte partnern kommer för fort. Bjud på dig
själv, ha inte bråttom.
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X of Wands

Mistress of Wands

Release/Befrielse

Fire of Earth/Eld av Jord

Bilden:
En man står framför allén med erigerade Vajras som visar på full tillväxt, och i
slutet på allén väntar belöningen i form av en kvinna redo för en fullbordan.
Vad väljer han?
Grundtolkning:
Det här kortet visar på arbete som ska slutföras. Att man står inför hopsamlande
av krafter. Beredd att gå vidare, och tar sina arbetsinsatser med sig för att
kunna starta om senare med något annat.
Omvänd:
Håller hårt fast vid något som borde lösas på ett annat sätt. Man har alla möjligheterna med sig, men är rädd för extra arbete.
Tolkning & för ett par:
Man står inför en slutfas som lovar mycket mer, man har lärt sig tillräckligt för
att förmedla vidare och våga vara stolt över sig själv och sin kunskap. Erfaren,
säker, trygg i sexualitet, man vågar bjuda på sig själv, visa vad man vill ha, vad
man längtar efter och även ta för sig. Möter ifrån andra samförstånd och medverkan utifrån den säkerhet man visar upp. Tar saken i egna händer, vägleder,
vågar visa vad man vill ha, njuter av sin partner.
Omvänd:
Har svårt att lita till sitt omdöme, begränsar sig, backar och vågar inte uttrycka
sin lust. Misstror sin omgivning, rädd att bli utan, att bli satt åt sidan. Vågar inte
visa sin lust eller uttrycka sina önskningar. Når inte fram med sin lust, begränsar
sig, avstår hellre än att våga chansa.
Yang:
Är stadig, säker på handen och vet när det är dags för att gå vidare, säker i sig
själv, erfaren, älskar japanskt! Mogen i sin sexualitet, har lätt att behärska sig
men även att visa och uttrycka sina fulla potential.
Omvänd:
Tvivlar på sin förmåga.. Vågar inte ta för sig, hämmar sig själv, tvekar i sina
uttryck. Tvivlar på partners uttryck, svårt att slappna av och känna lust. Tvivlar
på sin manlighet.
Yin:
Har nått en sexuell mognad, vågar mer, bjuder mer på sig själv, vet sitt värde,
känner sig själv, vågar utforska mer av sig och sin partner. Njuter av sin kropp
till fullo, trivs med hela sin kropp. I kontakt med sin lust.
Omvänd:
Rädd för att tappa kontrollen, att bli bemästrad och avstår hellre fastän lusten
finns där. Tvivlar på sin utstrålning, tvivlar på sin sexualitet.
Erotisk antydan:
Det är raka rör, bara ta för dig av godsakerna.
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Bilden:
Här sitter en ung kvinna och sträcker fram sin stav. Hon både kan ge och ta
emot. På varje lår har hon det alkemiska sigillet för eld.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av ett barn upp till 15 år (i denna lek en ung kvinna,
ca 15-20 år) som är född i Vädurens, Lejonets eller Skyttens stjärntecken som
visar på en person du möter eller en sida hos dig själv.
Dessa personligheter som är födda i eldtecken är ofta rastlösa, full av aktivitet
och viljan till förändringar, något måste hända hela tiden. Hett humör! Snabba
utbrott som fort går över, stark inlevelse. Har en tendens till att vilja sätt fart på
lite för mycket. De är rättframma och otåliga till sin läggning, allt måste ske nu
för annars kanske det inte alls blir av! De har också ett behov av att alla ska se
och lyssna till dem samt att få uppskattning och beundran hela tiden.
Omvänd:
De kan utveckla rastlösheten till något stressande som går ut över allt och alla.
Hett temperament där mycket kan bli sagt i stundens hetta. Kan lätt hamna i
situationer som är svåra att ta sig ur p g av lite för snabba händelser. De kan
vara ostabila och ständigt på flykt undan ansvar för sina handlingar.
Grundtolkning händelse:
Ett besked eller meddelande som kommer och sätter fart. Det har mycket intensivitet med sig. En gnista som sätter fart på tillvaron. Händelser som har med
aktivitet att göra. Tar med sig alla sviterna i händelseförloppet, se här till
omkringliggande kort.
Omvänd:
Uppskjutna händelser och besked, eller besked som ger dåligt resultat.
Aktiviteter som blir inställda, se omkringliggande kort.
Tolkning:
Besked om något som förstärker en relation. Uppvaktning som kommer oväntat
men med full kraft.
Omvänd:
Det man har förväntat sig uteblir, motivationen saknas, finns ingen ömsesidig
kontakt.
Tolkning & för ett par:
Snabba inviter som uppfattas direkt av partner, inbjudan till het samvaro, snabba
samlag.
Omvänd:
Missar ett erbjudande, bjuder ut sig själv och blir nobbad.
Maskulin aspekt:
Är snabb, intensiv, ger direkt och hinner inte stanna upp och vara närvarande…
Omvänd:
Kräver för mycket, är för snabb, tidig utlösning.
Feminin:
Krävande, intensiv, ger allt… och tar allt!
Omvänd:
Otålig, blir lätt irriterad, tappar lusten.
Erotisk antydan:
Följ din impuls…
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Man of Wands

Madam of Wands

Fire of Air/Eld av Luft

Fire of Water/Eld av Vatten

Bilden:
En ung man, kanske en ung krigare, stöttar sig på sin stav, redo att ta för sig av
livet.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en ung man upp till 30 år som är född i Vädurens,
Lejonets och Skyttens tecken som visar på en person du möter eller en sida hos
dig själv. Yngre män födda i eldtecken är ofta väldigt aktiva, är först på allt nytt
och gärna den som skapar det nya. Kraftfull ambition. De kan vara rastlösa men
inte på ett irriterat sätt, utan utav längtan efter aktiviteter och händelser. De är
inte främmande för förändringar och nya miljöer. De är mycket för att prova på,
och gärna tillsammans med andra.
Omvänd:
De har svårt för att ta det lugnt, och att vänta på sin tur. Kan lätt hamna i heta
diskussioner och även i bråk, därför att de har så svårt att ge upp, eller bara ta
det lugnt. Kan också upplevas som arroganta eller egotrippade, och tålamodet är
väl inte det bästa.
Grundtolkning händelse:
Snabba händelser i aktiviteter. Det kan gälla arbete, att man får ett arbete / en
aktivitet, alltså påbörjas det.
Eller en resa i tjänsten eller för en arbetssituation, kan också visa på flyttning.
Omvänd:
Större planer som blir uppskjutna eller ev inte av. Händelser inom arbete som
inte blir den fördel som man väntat sig. Ev arbetslöshet, förstärkning med 8
Stavar omvänd. En flyttning som inte blir som planerad.
Tolkning:
Intensiv uppvaktning, starka känslor som måste ageras med en gång, kan skapa
det mesta i farten… hetta och lidelse.
Omvänd:
Kan bli lovad eller ha lovat för mycket i stundens hetta, har snabbt till ageranden
utan någon hänsyn bakom.
Tolkning & för ett par:
Här går det undan, intensiva möten som förändras under skeendet, starka känslor, svårt att vara stilla under akten, föredrar kontor, arbetsplatser och fordon.
Omvänd:
Får inte till ett helt möte, diverse avbrott, motstånd, förändringar och oförmåga
att hålla lågan brinnande skapar olust.
Maskulin aspekt:
Är laddad, intensiv, påträngande, ska till nu! Måste förändra under akten, byta
ställning varje minut för att finna det ultimata!
Omvänd:
Dålig på att skydda sig och sin partner, risk för diverse sjukdomar… tappar kontrollen, kan vara burdus och se endast till sina behov.
Feminin:
Sexfixerad, vill om och om igen, stark i sina känslor, tycker om akten, partnern
har mindre betydelse bara han orkar med!
Omvänd:
Bitsk, byter partner som andra byter underkläder! Krävande, hånande…
Erotisk antydan:
Ta för dig, blyghet är inget för dig så se till att du får maxad utdelning.

Bilden:
En kvinna håller upp självständighetens fackla samtidigt som hon stöttar sig på
sin stav och i bakgrunden ser vi havet.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en mogen kvinna från ca 20 år med egenskaper ifrån
Vädurens, Lejonets och Skyttens stjärntecken som visar på en person man
möter eller en sida hos en själv.Kvinnor som är födda i Eldtecken beter sig ofta
som om de har eld i baken, ständig framfart, sätter igång händelser och kan
svepa med sig mycket när de lika så är igång. Stark ambition, ska minsann visa
alla, i alla fall sig själv. De ser inga hinder utan är som elden - bränner ner allt
som kommer i deras väg. Och tänder små eldar här och där, det gäller även i
kärleken. De har lätt för att bli förälskade, helst i flera samtidigt.. de har verkligen en inre eld som aldrig slocknar. Ofta riktiga karriärkvinnor, som vill ha makt
och chefpositioner.
Omvänd:
Hett temperament, men det går fort över. Men kan svepa över allt i ilskan. har
svårt att visa hänsyn och är ofta för burdusa. trofasta och ärliga, speciellt mot
sina ideal.
Grundtolkning händelse:
En stark vilja till att genomföra projekt. Här gäller ambition och karriärmedvetande. Motivation och inriktan.
Omvänd:
Vill inte se saker som de är, låtsas som om det "regnar", lyssnar inte till andra,
rädd och osäker.
Tolkning:
Kraftfull, inre motivation, egen tillfredställelse, egen kärlek.
Omvänd:
Ser bara till sig själv, har lätt för att låta sin dominanta sida överväga, blir lätt
obstinat.
Tolkning & för ett par:
Tillsammans finns en stark längtan att få se sig själva ihop, kanske framför en
spegel! Vill ge allt, helst intensivt och kanske inlåst i dygn…
Omvänd:
Vänder ryggen till, anser att partnern inte duger något till, vägrar fortsätta i en
pågående akt.
Maskulin aspekt:
Är osäker på sin sexualitet, kan längta efter att bli erövrad, att bli (våld)tagen,
utsatt för övergrepp som ger njutning.
Omvänd:
Har svårt med en kvinnlig partner, undviker kontakt, vill bli sedd som en åtråvärd partner först utan krav på fortsättning.
Feminin:
Mår bra med sig själv, njuter av livet, tar för sig, är dominant med glimten i
ögat, njuter av sex.
Omvänd:
Vänder andra ryggen, tar hand om sin egen utlösning, andra duger ändå inget
till…
Erotisk antydan:
Du är i din kraft, oemotståndlig och uthållig.
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Master of Wands

Ace of Cups

Fire of Fire/Eld av Eld

Overflow/Överflöd

Bilden:
En man sitter självsäkert och med pondus på sin tron med erigerad Vajra.
Samtidigt som flammorna slickar hans trätron för att visa på vilket element han
tillhör.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en man över ca 30 år som har egenskaper ifrån
Vädurens, Lejonets och Skyttens stjärntecken som visar på en person man
möter eller en sida hos sig själv. Män födda i eldtecken är ambitiösa, men på
deras egna villkor och vill gärna ha kontroll och se vad som finns, därav en stor
reslust, inte bara när det gäller olika länder utan inom allt som kan utforskas. De
är säkra på sig själva, vet vad de går för. Och ifrågasätter inte i första taget
något som har med dem själva att göra, men andra kan ha väldigt svårt att
komma upp till deras nivå, i deras ögon sett. Det finns en kraftfullhet och ambition/auktoritet i allt som de gör, det här är männen med pondus.
Omvänd:
De ger inte upp i första taget, svårt att släcka den låga som en gång tagit eld.
Kan gå ordentligt på knäna innan de ger sig, och då ofta för att de blivit less och
sett några nya möjligheter. De kan ha svårt att lyssna på andra, och stanna upp
och se vad andra håller på med, det är inte lika viktigt... De kan vara långsinta
och tjurigt envisa, har ibland svårt att se saker ifrån andra hållet.
Grundtolkning händelse:
Stabilare handlingar, ev kontrakt rörande arbetsmässig situation eller när det
gäller hus/bostadsrätt. Avtal med myndigheter, alt bank eller insitut.
Omvänd:
Avtal, beslut, kontrakt som blir uppskjutna eller inte alls av, eller kanske inte till
fördel för den tolkade.
Tolkning:
Dominans, egen tillfredställelse. Burdus och med framfart, mer åtrå och lust än
känsla.
Omvänd:
Råhet, ensam med sin känsla, svårt att bjuda till åt andra. Vill vara själv.
Tolkning & för ett par:
Man är stark i sin känsla, åtrå skapar längtan och starka kärleksband.
Omvänd:
Misstror varandra, känner inte tillräckligt med åtrå och vilja från sin partner
Maskulin aspekt:
Är intensiv i sin uppvaktning, vill ha kontakt med alla sinnen, starkt och i en med
stor lust, ger allt till sin partner, försöker överträffa sig själv, ge allt…
Omvänd:
Har svårt att lyssna till sin partner, tar på sina villkor, kräver sex i tid och otid,
har inget tålamod, kan vara dominant och krävande, hänsynslös.
Feminin aspekt:
Är besatt av sin egen lust, sina egna idéer, vet vad man vill ha och bryr sig inte
om sin partner, duger det inte så byter man…
Omvänd:
Tar kommando, är krävande, och ska ha allt eller inget. Totalt ägandebehov, lämnar inget till övers för sin partner, slit och slängprincipen…
Erotisk antydan:
Våga visa din passionerade sida.

Bilden:
Här ser vi en Yoni som flödar över i sin bägare och släpper ur sitt elixir vilket
visar på stora sexuella känslor som bottnar sig på en trygg grund. En s.k. fontän
orgasm. Vi ser även hur pubishåren formar sig som en öppen lotusblomma, vilket visar på dess utgivande kärleksfulla och mottagande natur. Vi ser alkemins
symbol för vatten i förgrunden på kortet.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på något nytt känslo-kärleksmässigt som kommer in i ens
liv. En ny kärlek: en ny relation, ev 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 sina känslor.
Tolkning & för ett par:
Ett organ i fullt flöde, bägare symboliserar vätska/flöde som i sin undermening
visar på känslor/upplevelser. Ett öppet organ, i väntan på möte, visar sin lust,
sin öppenhet, ett välkomnande av motsvarigheten Vajra (eld, maskulin kraft).
Elementet här är vatten. Samlag baserat på kärlek, öppenhet med sinnena, i ett
flöde, i en gemensam känsla av lust och glädje. Ömhet, respekt, och med sinnena skärpta på sin partners upplevelser. Kvinnan är den som för och visar på rytmen. Sanslös glädje och öppenhet. Sex med sann och trofast kärlek.
Omvänd:
Ingen känsla, ingen lust, ingen tändning, varför plåga sig själv, gör det på egen
hand i stället och försök att hitta din inre glöd.
Yang:
I kontakt med sin lust och sin längtan. Ett möte väntar, en stund av tillfredställlande. Du möter någon du attraheras av, något som får en att känna lust och
längtan efter en förening.
Omvänd:
Är begränsad, förstår inte partners önskan och uttryckande, missar en gemenskap, kör eget "race" eller blir helt nobbad. Ser inte och upplever inte förtjusningen med en partner och vad den kan ge, egocentrerad. Osäker, vet inte hur
man tillfredställer en kvinna. Känner en motvilja mot det kvinnliga skötet.
Yin:
Man mår bra med sin sexuella identitet, trivs med sitt sköte, med sitt flöde…
Känner sig stark, åtråvärd, i balans, i glädjen med sig själv. Känner kärlek som
första grund till en fortsättning.
Vågar visa vem man är, vilken lust man har och drivs av, i kontakt med alla sina
sinnen, extatiska upplevelser.
Omvänd:
Tycker inte om sex, sitt sköte och en upplevelse av utlämnande. Frigid, utebliven orgasm. Har svårt att slappna av, svårt att bjuda på sig själv, skam och
osäkerhet. Döljer sitt sköte och sin lust. Har du någon gång vågat släppa kontrollen och njuta?
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Erotisk antydan:
Känn tillit till din partner. Njut kravlöst under akten. Varva växelvis mellan att
vara den mottagande och givande partnern. Pröva att binda varandra med exempelvis med scarfar i sängstolparna. Var lyhörd på din partner.

II of Cups

III of Cups

Penetration/Genombrott

Desire/Åtrå
Bilden:
På bilden finner du två erigerade Vajran i förgrunden, som vill komma in i den
väntande Yonin för att där förenas. Vi finner igen lotusblomman som visar på
villkorslös kärlek ovanför Yonin. Den alkemiska triangeln symboliserar talet tre,
tre står för bl.a. impulser i numerologi.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på glädje och gemenskap. Att man har nått en fulländning,
ett mål som man hade inom familje- och kärlekslivet. Att tillsammans med andra
känna lycka och harmoni. Fira något tillsammans.
Omvänd:
Besvikelser. Konflikter. Blivit utnyttjad. Ev. bedragen. Känner splittring och
osämja.

Bilden:
På bilden finner vi en hård Vajra som penetrerar en Yoni som villigt öppnar sin
kärlekstunnel för att senare gemensamt möta extasens befriande kraft.
Pubishåren formar en mottagande lotus som visar på hennes utgivande kärlek.
Triangeln är alkemins symbol för vatten. Den visar även på bägarens dolda
undermening, vilket står för kärlek, skötet, livmodern och känslor.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på tvåsamhet. Kärlek. Gemenskap och strävan mot samma
mål. Ömsesidigt utbyte och ett harmoniskt växande. Stabil relation med utbyte.
Omvänd:
Besvikelser. Ev otrohet. Något som inte delas på lika grunder.Känslor i ett förhållande endast ifrån en partner. Ensamhet.
Tolkning & för ett par:
En gemensam akt, på lika villkor, på lika behov och slutmål. Upplever närvaro av
sin partner. En akt som grundar sig mer kärlek än ren lust. Ett möte, en stark
kärlek som uttrycks i en sexuell akt. Stark gemenskap, extas, fulländad.
Tillfredsställelse från och till båda partner. Sanslöshet och gemensamma upplevelser. Starka drifter, längtan, åtrå…
Omvänd:
Förtryck, våld, sex nyttjat av en aktiv partner medan den andra ej är i kontakt
med sin lust eller sin kropp. Styrs enbart av makt och osäkerhet, känner inte
någon sexuell impuls till sin partner, fantiserar om någon annan. Svårt att nå
varandra, ingen känsla, ingen upplevelse eller sexuell tändning, kör ett pliktskyldigt samlag.
Yang:
Får uttrycka sin manliga identitet och känna sig eftertraktad. Känner sig åtråvärd, känner sig kapabel att ge kärlek på kvinnans villkor och njuta av det. Ger
sin partner tillfredsställelse och njuter av upplevelsen.
Omvänd:
Ser endast till sitt eget behov, gör det som ens inre längtan säger även om det
inte är rätt för stunden. Känner sig inte åtråvärd, låser sig, utan lyhördhet för
sin partner, tillfredsställer sin egna behov snabbt och enkelt och lämnar sedan.
Yin:
Känner sig älskad, dyrkad, når klimax i ett samlag. Ger mer av sig själv utifrån
sin trygghet i kärleken som genomsyrar den sexuella akten. Får sex på sina villkor, känner sig älskad, åtråvärd, dyrkad och vågar öppna sig.
Omvänd:
Motstånd, känner sig äcklad, överkörd, utnyttjad, osäker, ensam. Vill inte ha sex
men använder sin kropp som ett vapen för att nå ett annat mål. Är inte med i
sin känsla, får ingen upplevelse, stimulerar orgasm.
Erotisk antydan:
Låt Yoni krama hårt om Vajran med den s.k. Karezza muskel sammandragningen. Håll på 30 sekunder vardera genom att använda denna tekniken.
Mannen låter sin Vajra rycka och trycka upp i Yonin, utan att stöta, använd
samma teknik som nämndes ovan. Karezza övningen kan bl.a. tränas upp
genom att när du kissar stryper strålen ett par gånger. För kvinnor finns det
Geisha kulor att använda. När ni känner att det är dags att möta den extatiska
orgasmen, visualisera hur sex energin/orgasmen stiger upp i kroppen genom
chakra för chakra tills den når hjässan. Denna övning får ta den tid som behövs.
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Tolkning & för ett par:
Kärlek, rus, upplevelser = inlevelse! Extas, sanslöshet, rusningar, snabba blodflöden genom kroppar. Finns extra ork, extra lust och en så stark drift att den inte
slutar förrän kropparna upplevt och genomlevt frigörande av alla spänningar. Får
mer än vad som förställts, gång på gång. En kärleksakt som hela tiden ökar i klimax. Skapar starkare kärleksrelation och ett framgångsrikt sexliv.
Omvänd:
Frustration, otrohet, påverkan av annan partner mot en av aktörernas vilja.
Osäkerhet, tappad lust. Samlagsställningar eller delar av en akt som känns motbjudande och förtryckande. Sökande efter extas genom yttre påverkan som leder
till motstånd och avsmak.
Yang:
Får vara i ett upphetsat rus, vara kåt med godkännande, visa och uppleva sin
längtan. Får förnyad kraft, upplever mer än vad som tänkts och mer än vad fantasin skapat. Inga krav, bara lust! Ser och upplever sin partner med nya känslor.
Omvänd:
Känner sig osäker på sin egen sexuella identitet, känner sig utnyttjad eller orkar
inte med att ge det som krävs. Får inte till det efterlängtade samlaget. Fantasier
som missbrukas eller går om intet. Stark längtan efter att få förtrycka och få
ensam uppleva orgasm.
Yin:
Stark i sin upplevelse, känner sig älskad och kan utifrån det ge mer, vågar öppna
sig, vågar visa sin längtan och kåthet. Vågar prova på nya upplevelser, kanske
genom två partner eller olika variationer genom en partner. En rik kärlek och
kombinerad sexakt. Känner makt genom kärlek och vågar uppleva mer, vågar
låta sig berusas av sensualism.
Omvänd:
Svårt att känna sig nöjd och tillfredsställd, längtar efter något annat. Vill bli mer
uppmärksammad, mer åtrådd, mer älskad och vara i en akt som består av kärlek och ömhet, långa förspel, känner sig utnyttjad och besviken.
Erotisk antydan:
Snabbisar, impulsiv okontrollerad sex. Impulsiv sexuell känsla.

37

IV of Cups

V of Cups

Saturation/Mättnad

Distrustful/Misstrogenhet

Bilden:
Här ser vi en kvinna som har mer än händerna fulla. Hon sitter i lotusställning
och med armarna i kors och tydligt markerar att hon är nöjd som det är. Runt
kvinnan står det fyra män med kraftigt erigerade Vajras, och visar tydligt att de
vill gärna ha mera. Men kvinnan vill inte ha sex bara för sexets skull utan ignorerar männens lustar.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på mättnad, att man har nått en viss nivå när det gäller
känslor. Nu är man nöjd med att det inte krävs något mer ifrån en. Kan även
visa på sökande av stillhet, att få vara för sig själv och slippa ge till andra.
Omvänd:
Man orkar inte med känslor och känsloutspel. Vill vara ifred. Är helt oförmögen
att hantera känslor, ensam och villrådig.

Yang:
Disträ känslomässigt, vill ha mer, vill ha stimulans men fixar det helst på egen
hand eller via annan stimulantia än genom en partner. Tycker att det krävs mer
känslor än vad man är beredd att ge av sig själv. Avstår heller från alla sexuell
kontakt och beröring än att behöva ge kärlek.
Omvänd:
Känner för stora krav, för prestationsångest, svårigheter att hålla stånd och
svårt att tända, att känna åtrå. Orkar inte med känslomässiga krav, vill vara
själv och inte behöva ta hänsyn eller tillfredsställa någon annan.
Yin:
Avstängd, anti känslor och anti sexuella känslor, kanske beroende på att upplevelsen är att hon får för lite uppmärksamhet, inte känner sig tillräckligt åtråvärd.
Saknar beröring, och upplevelsen av att behövas, vara speciell och väcka åtrå i
sin partner. Orkar inte med eller klarar inte av att beröra sig själv.
Omvänd:
Förmår inte känna något, är helt blockerad, rädd och tom. Kommer inte i kontakt med sina känslor och sexuell kontakt är något som är helt uteslutet, finns
ingen gnista alls. Bygger sin upplevelse på en känsla av att ha blivit utnyttjad
eller fått för lite kärlek, beröring och kommunikation.
Erotisk antydan:
Stressa ner låt dig få vara i din ensamhet, ställ inte upp på andras krav så lätt
när de vill ha sex. Du och ingen annan avgör när- och med vem du vill ha
älskog.

Bilden:
En kvinna står emellan två män och ser uppgiven ut. Bägarna på bilden bildar
pentagrammet för "vit magi" så det är inte ett helt och hållet ett dåligt omen. I
bakgrunden ser vi ett hus som kan vara hennes och som visar på hennes inre
grundtrygghet som ändå finns där.
Grundtolkning:
I det här kortet finns en känslomässig konflikt, man står i en valsituation med
sig själv, vet inte vad man vill. Splittrade kaotiska känslor. Man känner sig
ensam, övergiven, missförstådd. Söker bekräftelse hos de flesta man möter.
Omvänd:
Tillfällig lättnad, stannar upp, backar i känlsomässiga situationer, går tillbaka till
det som tidigare fanns och till gamla mönster. Klarar inte av att vara ensam.
Tolkning & för par:
En stagnation känslomässigt gör att parterna låser sig mot varandra, söker
bekräftelse av andra, är inte nöjd med det som erbjuds av sin partner längre,
tvivlar på sina egna känslor. Undrar om relationen är den rätta, kanske man mår
bäst ensam en stund, en prövotid, känslor som utvärderas men som man samtidigt inte orkar ta tag i och hantera. Ser endast sitt eget känslomässiga kaos.
Missnöjd med sexaktens rutiner, men har svårt att själv erbjuda något nytt.
Omvänd:
Släpper efter på sina krav, låter partners behov gå före, ser till att partnern har
det skönt och "fejkar orgasm" fejkar sin egen lust för att slippa känslomässigt
engagemang, orkar inte ta tag i en förnyelse, nöjer sig med det som finns.
Yang:
Saknar engagemang, fantiserar om andra och andra sexuella lekar än de som
sker med partnern, har svårt att ge, tar för sig från många olika håll, varje flirt
är en kamp som måste vidare till en sexuell akt. Sexmissbruk. Har ingen känsla i
sin sexualitet, kan bli "brutal", vräka sig över sin partner i vanmakt...
Omvänd:
I rädslan att bli utan sex så återgår man till rutiner även om de inte är det som
man längtar efter, kan känna skam över sina tankar och försöker att bota det
genom att låtsas engagera sig i sin partner. Kan känna avsky för sin längtan, bär
på "förbjudna tankar". Rädd att bli utan sex!
Yin:
Upplever att partnern inte "ser" en, man kommer inte vidare, stagnation i lusten,
hamnar i konflikt med sexuella tankar, låser sig, kan inte få orgasm på det "vanliga" sättet, söker spänning. "Bjuder" ut sig till många, flirtar, inbjuder till sex
och endera så blir det en överkonsumtion av sexuella partners eller en otrohet
som leder till känslomässigt kaos eller att man längtar men inte förverkligar och
ger upp hoppet om kärlek. Sex blir ett maktmedel!
Omvänd:
Återvänder till det som inte fungerade, försöker finna lösningar, men fastnar i
rutiner. Rädd att bli utan bekräftelse, klamrar sig fast i en desperation, rädslan
att bli utan sex driver en till att ta det som erbjuds även om man längtar efter
annat. Kan tillfredsställa sig själv utan att riktigt njuta, längta efter beröring,
fantisera om lesbisk kärlek men det är ändå inte det man vill ha.
Erotisk antydan:
Sexuell tillfällig stiltje. Du bör bida din tid och inte stressa eller pressa på för
hårt för att starta en ny sexuell relation.
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Tolkning & för ett par:
Svårigheter att läsa varandras kroppsspråk. Behöver få vara själv med sina funderingar/känslor och ev lust. Experimentera på egen hand. Är avstängd, less, har
ingen lust. Uttråkad på slentrian i kärleksakten. Har svårt att uppleva känslomässiga kickar som ger lust och längtan. Avstår hellre än upprepar det som
redan gjorts gång på gång…
Omvänd:
Når inte varandra, förstår inte vad den andre längtar efter och bryr sig inte helller, är fullt upp med att försöka förstå sig själv. Når inte utlösning, klarar inte av
beröring, har skam och motbjudande känslor i sin kropp. Vill inte ha kroppslig
beröring, behöver en stund för sig själv.

VI of Cups

VII of Cups

Jointly/Gemensamhet

Illusion/Illusion
Bilden:
Här finner vi en kvinna som symboliskt är fastspikad för att visa på hur låst hon
känner sig. Vi finner symboler ovan henne i det astrala. Först ser vi ett hjärta
som visar på tankar om kärleken, den universella, till en partner eller till sig
själv. Vi finner en vit bägare med ett sköte på, denna bägaren representerar
Yang inom Taoismen eller Pingala-Solströmmen. Vi finner en ridpiska som kan
visa på att hon känner sig som en martyr, oftast inför sig själv. Högt ovanför
kvinnans huvud ser vi en bägare som flödar över, detta symboliserar Ki eller
kundalinin som är stark. Återigen finner vi en piska, denna gången en tjurpiska.
Här efter finner vi en svart bägare som symboliserar Yin eller Ida-Månströmmen,
dessa tre bägare är i symbios med varandra, Ida och Pingala bildar tillsammans
en balanserad Ki kraft. Sist finner vi den Egyptiska Ankh korset som är en symbol för det eviga livet, kallas ibland livets nyckel. Ankh korset står även för fruktbarhet. Filosoferar vi lite så ser vi en Vajra som tränger in i skötet. Vi finner även
den alkemiska tecknet för elementet vatten.

Bilden:
Sex kvinnor sitter i gemensam glädje och njuter hämningslöst av varandras
kroppar. Vattnet som forsar fram är en metafor för att visa på de starka känslobanden som binder dem samman. Vattnet visar även på att det blir fruktsamt i
marken snart. I bakgrunden ser vi deras borg och visar på att de har det stabilt
och tryggt i deras liv, men samtidigt ser vi ett torn som faller i borgen. Detta
bekommer inte dessa kvinnor, vilket visar på har bra de har det i grunden.
Grundtolkning:
Gemenskap med hänsyn och kärlek. Lycka och harmoni med andra, speciellt
familjemedlemmar och/eller människor som står en 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 sig ensam, övergiven och utanför.
Tolkning & för ett par:
Stark närvaro till varandra, starka känslor som bygger upp en fast trygg relation
med öppenhet och lyhördhet för varandras behov. Man når gemensamt klimax
och orgasm. Avgudar sin partners kropp, känner till varje del...utvecklar en starkare sexuell gemenskap genom det. I varje samlagsställning så är nyckeln
kroppskontakt där man känner av det mesta av sin partner! Ev. så kan någon
yngre tidigare älskare/älskarinna som du har starka känslor för kan dyka upp.
Sexuell nostalgi, ett kärleksbrev kan vara i antågande från det förflutna.
Omvänd:
Svårigheter att tända varandra, har för stora krav, är tyst och förväntar sig att
partnern ska förstå det man inte ens själv upplever. Misslyckas med att få
orgasm och nederlaget upplevs som stort och ev som partners fel och brist på
engagemang.
Yang:
Är avslappnad, njuter, våga släppa på sitt manliga ego och känner sig som en
riktig man, älskad och dyrkad för sin egen kraft. Vågar utforska sin partners
kropp, vill ha mer, djupare känsla, mer kroppskontakt och närvaro. Upplever nya
erogena zoner hos sig själv och sin partner.
Omvänd:
Känner krav, tappar lusten, vågar inte ge sig in i sexuell kontakt, dels av rädsla
för misslyckande för egen del men också av rädsla av att inte tända på sin partner. Känner begränsningar och krav som blir för mycket. Känner avsmak…
Yin:
Njuter, upplever sig själv som en del av kärleken och vågar då ge mer av sig
själv. Vågar uttrycka sig själv, tillfredsställa sin partner på nya sätt. Utforska sin
egen sexuella identitet med sin partner med trygghet. Kroppsupplevelser, inre
extas, upptäcker nya njutningsmetoder och nya erogena zoner hos sig själv.
Omvänd:
Är avstängd och totalt avtänd. Vill inte, litar inte till sin partner. Låser sina känslor och i det all sexuell kontakt. Vill inte ha beröring, vill vara själv. Kan uppleva
känslan av förtryck och stark misstro. Ev en längtan efter sex med det någon av
ens egna kön.
Erotisk antydan:
Kanske er relation får en extra kick av att älska på udda och kanske offentliga
platser, detta kan vara en extra krydda i ert förhållande.
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Grundtolkning:
Det här kortet visar på oro inför sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Och hur ska
jag göra? Man har många funderingar och inga svar men mycket att välja på.
Känslorna styr ens handlande och det är många känslor.
Omvänd:
Är splittrad, kan inte bestämma sig. Vet varken ut eller in. Söker stöd ifrån sina
närmaste.
Tolkning & för ett par:
Starka tvivel över sina känslor, sin lust och vad man egentligen känner och upplever! Har svårt att få igång en närkontakt, ångest över hur man ska själv bli tillfredsställd, hur man ska nå klimax. Bygger upp fantasibilder som inte stämmer
med verkligheten. Längtar efter det förbjudna samtidigt som man vill ha det
"normala". Rädsla över att vara annorlunda, svårt att skilja fantasi och verkligheten åt. Orolig för om man är normal eller om det man upplever med sin partner
räcker, om det är det rätta eller finns det mer?
Omvänd:
Osäkerhet om sin relation och sin lust… Tänder man kanske på något annat?
Någon annan? Eller har man inte förmågan med sig själv att uppleva extas… Och
vad är extas, vilka förutfattade meningar har man, vad förväntar man sig av ett
samlag? Vågar inte uttrycka och leka fram sexuella fantasier, fast längtan är stor
och går in i ett förnekande av sina känslor vilket ger sexuella låsningar.
Yang:
Panik, oroskänsla, svårt att få kontakt med sina känslor, förtvivlan över sin otillräcklighet. Fantasi och andra lockelser som tar överhand. Provar på för mycket
och tappar fotfästet. Känner skam och rädsla över att andra ska upptäcka ens
böjelser. Får inte ihop ett "vanligt" samlag, fantiserar och längtar efter annat…
Omvänd:
Tvivlar på sig själv, sin kapacitet och vad som stimulerar en sexuellt. Längtar
efter det förbjudna, det tabumärkta och känner skam och misslyckande över sin
sexuella identitet. Vågar inte möta sin partner med sin längtan, rädd att upplevas som annorlunda och att nekas den sexuella gemenskapen om man visar sin
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längtan. Vågar inte leva ut en sexuella fantasi i tankarna, skapar tvångsmönster.
Yin:
Tappar kontrollen över sig själv, vill ha sex ena minuten och andra minuten så är
det något skamfullt, något som ger begränsningar och något man bör undvika.
Längtar efter mer, vill ha starka upplevelser men känner skam över sina tankar.
Fantiserar och får panik, vågar inte tänka och längta efter andra alternativ,
stänger av och försöker kväva sin längtan, sin kåthet…
Omvänd:
Är helt vilse med sin sexuella identitet. Splittrad, osäker, kvävd. Har en stark
längtan och lika stor skam över det. Förnekar sina känslor, sin längtan, vågar
inte uttrycka sina behov, vill inte känna, uppleva utan backar av rädsla och uppfostran.
Erotisk antydan:
Släpp förvirringen och ta tag i dig själv!
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VIII of Cups
Restriction/Inskränkning
Bilden:
På bilden finner vi en ung kvinna som ligger i fosterställning i självömkan. I horisonten finner vi åtta människor som har det bra, vi ser även solen som stiger
upp vilket tyder på att en ny gryning stundar för kvinnan om hon släpper sina
inre känslomässiga spänningar.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på känslomässiga relationer med omgivningen, där man är
nöjd till en viss del och med resten så har man en inre splittring. Längtar efter
kärlek och att bli bekräftad och älskad.
Omvänd:
Känner sig ensam och utanför, har svårt att få den uppskattning som man vill
ha. Orkar inte ta ansvar eller bry sig om andra, en känslomässig besvikelse.
Tolkning & för ett par:
Otillräcklighet, maktlöshet, ensamhet, vågar inte bjuda på sig själv, isolerar sig,
går undan, rädsla för sina känslor, för sitt sexuella väsen. Rädd för krav, rädd att
prova på något nytt, osäker på sin partners uttryckande eller f.d. partner då
gemenskap är långt borta ifrån en i detta läge. Känner sig utanför, ensam med
sin längtan, får inte den uppmärksamhet och tillfredsställelse som man önskar.
Klarar inte av att tillfredsställa sig själv.
Omvänd:
Släpper kontrollen och låter sig ledas, följa med i en akt utan värderingar, med
uppgivenhet inför sin partners önskemål. Är låst i sina känslor och upplevelse,
utvärderar sig själv och sin relation efter andras värderingar. Når inte gemensam
tillfredsställelse. Olust. Ev så kan relationen påverkas negativ av fler än två
inblandade.
Yang:
Backar ur ett möte, orkar inte bjuda på sig själv, vet ändå med sig att man inte
duger! Rädsla för misslyckande skapar avstånd på en gång. Tror sig inte kunna
få erektion. Problem med att känna lust till någon annan. Svårt att fantisera och
tillfredsställa sig själv.
Omvänd:
Otillräcklig! Känner ingen lust, ingen tändning. Upplever sin partner som
osmaklig, eller med önskemål, krav som man inte vill eller kan förverkliga.
Känner sig nedvärderad och backar ifrån sexuell kontakt.
Yin:
Känner sig misslyckad, värdelös och totalt oattraktiv. Vill inte ha närkontakt,
trivs inte med sin kropp, trivs inte med sin sexuella identitet, känner sig utstirrad, utmobbad, annorlunda. Finner inte sin egen tillfredsställelse, känner avsmak
för sin egen kropp och kroppsvätskor.
Omvänd:
Besvikelse, ej önskad bekräftelse från sin partner, upplever att partnern inte bryr
sig om ens önskemål eller tillfredsställelse. Känner avsmak för sin partner, kännner sig utnyttjad, får inte den sexuella upplevelsen som var önskad.
Erotisk antydan:
Våga bjuda till. Försök att släppa taget om dina inre spänningar, använd prana
andningar. Andas djupt ner i diafragman och håll andetaget och räkna till fyra,
släpp ut luften samtidigt som du räknar till fyra... Gör denna övningen regelbundet tills du mår bättre. Visualisera att när du drar in luft hur du drar in positiv
energi och när du andas ut hur du släpper ut negativ energi.
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IX of Cups

X of Cups

Satisfaction/Tillfredsställelse

Synchronize/Synkronisitet

Bilden:
En kvinna som masturberar sig och är nöjd med sig själv. Hon njuter av sig själv
och är nöjd med det och hon verkar inte behöva någon annan. Vi ser återigen
alkemins beteckning för elementet vatten, bägare.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på förnöjsamhet, att man mår bra med sig själv, känner sig
nöjd och tillfredsställd med livet och sig själv. Man trivs och mår gott, samt att
umgänget med andra fungerar med glädje och i harmoni.
Omvänd:
Trivs inte med varken sig själv eller med andra. Orkar inte glädjas åt något.
Tolkning & för ett par:
Starka känslor, lust, glädje inför varandras kroppar, utforskar, njuter av sin partners tillfredsställelse och i det en stark kärlek. Känner mer behov av närkontakt,
kommer varandra närmare, ser över olika metoder att tillfredsställa varandra.
Njuter av att se sin partner tillfredsställa sig själv.
Omvänd:
Förstår inte varandras kroppar och vill inte heller. Ser endast till sin egen njutning och utlösning. Utnyttjar varandra. Vill inte känna krav eller närkontakt, vill
ha sin kropp i fred, går undan och ser till egna behov. Besviken på tidigare krav
och kroppsspråk som man inte förstår eller känner sig i harmoni med.
Yang:
Kommer i kontakt med sina känslor, upplever mer. Är nöjd med sin egen utlösning, upplever en känsla som genomsyrar hela kroppen. Tillfredsställer sig själv
genom olika tilltalande stimulantia. Blir tillfredsställd av sin partner utan att
känna krav eller behöva ge tillbaka, får njuta för stunden och befinna sig i "efterrus".
Omvänd:
Känner vanmakt, irritation och når inte utlösning hur mycket stimulans som än
ges. Har krav som inte tillgodoses, känner inre frustration och tappar lusten.
Yin:
Finner sin egen tillfredsställelse, njuter av sin kropp, multiorgasmer eller fontänorgasm.
Vågar visa sin partner hur man vill bli smekt, ställer krav, njuter och kräver mer
i harmoni med sin partner. Njuter utan krav på någon annans tillfredsställelse,
känner sig avgudad, dyrkad och åtråvärd. Njuter av sin "makt".
Omvänd:
Frigid, svårt att få orgasm, trivs inte med sin kropp, avskyr närkontakt, vill inte
bli berörd, rör inte sig själv. Äcklas av sina kroppsvätskor. Vägrar röra sin partner, vill inte ha närkontakt eller beröring. Rädd för sina känsloupplevelser, rädd
att ge sig hän…
Erotisk antydan:
Sexuell lycka med dig själv tills du känner att du funnit din rätta partner.
Utforska dig själv under tiden så mycket det går. För en kvinna: Sök din G-punkt
och Afe punkt. Afe punkten är en relativt "nyfunnen" erogen punkt i Yonin som
ligger mittemot G-punkten. Båda är cirka 30 mm. i diameter. För en man, våga
söka den manliga "G-punkten"- prostata körteln. Kan kännas under erektion
genom att massera ganska hårt mellan pungen och anus eller helt enkelt genom
att föra in ett finger i anus. Sitter cirka 50 mm. till 100 mm. in under urinblåsan.
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Bilden:
Här ser vi ett par som älskar i den klassiska missionär ställningen. Vilket kan
visa på att paret känner varandra väl och inte behöver "showa" för varandra. Vi
ser även en massa kärleksbägare som flödar över av sitt elixir, vilket visar på
starka emotionella lustar.
Grundbetydelse:
Det här kortet visar på en lycklig familjesituation. Mycket kärlek och glädje. En
familjegemenskap med starka band. Glädje tillsammans med andra som står en
nära. Lyckade familjeprojekt.
Omvänd:
Slitningar. Bråk och osämja. Man kommer inte överens vilket drabbar alla som
är inblandade oavsett om de vill eller inte. Falskhet, oäkta känslor, utnyttjande
av känslor.
Tolkning & för ett par:
Man förstår varandra, känner varandras "ömma" punkter. Tar hänsyn till erogena
zoner men utan att överdriva. Vågar njuta och ge sig hän i tryggheten av rutin.
Beröring och långt förspel. Möte med kärlek och lust.
Omvänd:
Otrohet, tankar på andra, splittring, avsmak, känner sig utnyttjad, tycker att det
är för lite lust och för lite känsla, saknar spontanitet.
Yang:
Man finner njutning i en trygg kärleksakt. Kanske går det på rutin, på gammal
vana men man når sitt önskade resultat och finner glädje och njutning utav
tryggheten i sin partner. Kan slappna av och ge sig hän, inga krav, inga nya tag
utan lust som får upprepas. En känsla av makt och kontroll.
Omvänd:
Man kan uppleva det som om ansvaret och kraven på det perfekta blir för stort,
ev ett eget jagande av den perfekta orgasmen som blir viktigare än samspelet.
Orkar inte bry sig om sin partners önskemål eller antydningar, vill få det överstökat, går efter gamla rutiner.
Yin:
Trygghet med ens partner, kärlek, beröring, rutiner som ger en känsla av välbefinnande och trygghet då man, vet att man får ut det väntade och att det är på
lika villkor. Hänsyn, respekt som ger njutning till max! Längtan efter mer…
Omvänd:
Känner sig besviken, utnyttjad, ställer upp för att få det överstökat. Missbelåten,
känner sig tom och oattraktiv. Låtsas vara upphetsad, fejkar orgasm för att
slippa engagera sig.
Erotisk antydan:
Ni är lyhörda för varandras behov och känslighet vilket är bra för er båda, ni
både ger och tar emot. Experimentera gärna lite.
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Mistress of Cups

Man of Cups

Water of Earth/Vatten av Jord

Water of Air/Vatten av Luft

Bilden:
En ung kvinna sträcker fram sin bägare vid ett vattendrag. Vatten är en symbol
för känslor.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av ett barn upp till 15 år (i denna lek en ung kvinna,
ca 15-20 år) som är född i Kräftans, Skorpionens eller Fiskarnas tecken som
visar på en person du möter eller en sida hos dig själv.Mycket känslosam, de
känner efter i tid och otid, med sig själv och med andra. All känslor kommer
fram på en gång, de har ofta stor förståelse för sin omgivning. Fantasin kan vara
mycket stor, ibland kanske större än verkligheten, de har lätt för att leva i känslan och kunna uttrycka den. Är de personligheter som går lättast, som om de
svävade fram över vatten. De är också de som sjunger och nynnar mest, samt
tar ett extra danssteg nu och då.
Omvänd:
De har ett stort behov av trygghet och bekräftelse, att hela tiden känna att de
tillhör en viss ram. De kan drabbas av tillfälliga depressioner och lätt tappa kontrollen över sin känslor. Lätt att få dåligt självförtroende. Att bli väldigt ledsen,
stänga in sig själv samtidigt som de har lätt för att gråta och det är riktiga krokodiltårar, hela världen rasar samman på en gång, kanske bara för en struntsak,
men är känslorna inblandade så klarar de bara inte av det...
Grundtolkning händelse:
Ett meddelande eller besked som har med tillskott av känslor i positiv betydelse.
Ev ett frieri, en uppvaktning. Någon som förlovar sig eller liknande. Ett kärt
besök, ett familjebrev.
Omvänd:
Ett meddelande eller besked som upprör eller skapar förvirring och besvikelser.
Laddat när det gäller känslor. Besvikelser i förväntningar av folk som står en
nära. Ev en del problem när det gäller alkohol, beroende om Kort Nr 9 Eremiten
omvänd finns med i samma stjärna.
Tolkning:
En uppvaktning, ett erbjudande med kärlek och gemenskap, ett frieri… Bjudning
till dans eller liknande tillställning.
Omvänd:
Besvikelse, en förhoppning som går om intet. Känner sig ensam och övergiven…
Tolkning & för ett par:
Öppna känslor, följer flödet, längtan och har rytmen tillsammans…
Omvänd:
Stänger igen, rädd, reserverad, går åt varsitt håll, har ingen taktkänsla…
Maskulin aspekt:
Följer sin impulser, har rytmen med sig, takten och tålamodet…
Omvänd:
Är helt i otakt med sig själv, brist på tålamod, möter ingen respons…
Feminin aspekt:
Är öppen, i flödet, med i känslan, agerar direkt med gensvar.
Omvänd:
Låser sig, kan inte ge av sig själv, är torr…
Erotisk antydan:
Följ din lust, din längtan, bjud upp till…
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Bilden:
En man står emellan två vattendrag samtidigt som han vilar sig mot piedestalen
med bägaren på.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en ung man upp till ca 30 år, med egenskaper ifrån
Kräftans, Skorpionens och Fiskarnas stjärntecken som kan symbolisera en person
du möter eller en sida hos dig själv.
Yngre män födda i vattentecken följer lätt med i livets flöde- de trivs med andra
människor, så länge det inte blir för allvarligt och dämpat. De söker glädje, en
viss ytlighet, men har lätt för att förstå känslor, speciellt sina egna! De hamnar
minst av alla i konfliktsituationer, då deras känslor leder dem rätt, men de kan
däremot lätt få konflikter med sig själv. Kan känna höga krav på att vara med
och att vara sällskaplig även då en viloperiod vore bättre.
Omvänd:
De funderar mycket, och kan ha lätt för att känna efter lite för mycket, kan
hamna i depressioner p g av grubblerier och tyvärr även i beroende, speciellt då
av alkohol. De kan vara mycket för romanser, då de gillar flödet i livet, de har
lätt för att se vad andra behöver. De är trofasta till sina egna ideal.
Grundtolkning händelse:
Kärleksfulla förslag. Passion. Gemenskap. Familjebeslut.
Omvänd:
Uteblivna familjehändelser. Oärliga avsikter. Utnyttjande känslomässigt.
Tolkning:
Passion, uppvaktning, starka känslor och laddade möten, intensiv relation.
Omvänd:
Besviken, utnyttjad, bedragen och sviken. Krav och svartsjuka, rädd för sina
känslor.
Tolkning & för ett par:
Passionerade möten, starka genomgripande laddade samlag så svetten flödar…
Omvänd:
Utnyttjar partnern mot dens vilja, tar för sig, och vänder ryggen till, sårar gärna
och får en kick av det. Kan bära på sjukdom men låtsas inte om det.
Maskulin aspekt:
Ger allt, "äter" upp sin partner, vänder upp och ner på partner och vill gärna
"markera revir" eller få lämna sin sats där det syns.
Omvänd:
Kan vara hårdhänt, få en kick av förtryck och övergrepp, tar bara för sig, för sin
egen del, våldtäkt! Tvingar sin partner till saker som den inte vill vara med om,
ger dåligt samvete för att få det den vill ha.
Feminin aspekt:
Tycker om starka möten och "smaskiga" sexlekar, oralsex och mycket kroppsvätska!
Omvänd:
Vill gärna dominera, använda piska, och i hopp om att blod ska flyta…
Erotisk antydan:
Ta möjligheten att bara njuta, stanna upp i det som sker nu…
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Madam of Cups

Master of Cups

Water of Water/Vatten av Vatten

Water of Fire/Vatten av Eld

Bilden:
En kvinna står vid sin fontän, eller är det livets källa eller önskebrunnen, samtidigt som hon höjer sin bägare.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en mogen kvinna från ca 20 år med egenskaper ifrån
Kräftan, Skorpionen och Fiskarnas tecken som visar på den person man möter
eller en sida hos en själv. Kvinnor som är födda i Vattentecken är ofta väldigt
känsliga. De kan vara otroligt kärleksfulla, de vet inte hur väl de vill, men det är
som om de hela tiden måste tillbaka till sin inre källa och förändra form. De
känner lätt på sig saker och ting och då finns de vid ens sida och stöttar oavsett
om man vill eller inte. De har en inlevelse som är enorm, har lätt för att agera,
de går ofta omkring och nynnar eller ägnar sig åt dans, de behöver ständig
rörelse omkring sig och skapar helst den själv.
Omvänd:
De kan har lätt för att bli sårade och då vänds alla känslor upp och ner, här kan
det finnas mycket och många tårar, dramatiska utspel, det är som en damm som
rämnar. Känsligheten har mycket att erbjuda till sin omgivning, men själva kan
de ha lätt att fastna i beroende, i längan efter något mer, beroende kan visa sig i
svartsjuka, alkohol och droger eller sömntabletter eller i ett andligt sökande med
farliga ödesdigra aspekter.
Grundtolkning händelse:
Ömhet, tillit och omvårdnad, att lyssna till sin intuition och känsla, gemenskap
och ansvar, helhetssökande.
Omvänd:
Besvikelse, otrohet och sökande efter bekräftelse.
Tolkning:
Lycka och glädje, stark gemenskap, upplever sig älskad och bekräftad.
Omvänd:
Svartsjuka, besvikelse och allmänt missnöjd.
Tolkning & för ett par:
Vill ha en sexuell akt länge, njuta, ta det lugnt, uppleva hur hela sin kropp uppmärksammas och hur partner njuter länge…
Omvänd:
Tycker att partnern tar för mycket utrymme med sina känslor, kan även uppleva
en motståndskänsla på grund av ett överflöd av kroppsvätskor.
Maskulin aspekt:
Har svårt att kontrollera sig, kan bli lätt hysterisk, svårt att vara i känslan, rädd
för beröring, känner sig inträngd.
Omvänd:
Kan längta efter en homosexuell relation, svårt med sina känslor och sin identitet, söker något som kan ge bekräftelse på att man är begärd med samtidigt
svårigheter att möta.
Feminin aspekt:
Är i ett starkt flöde med sig själv, njuter! Ger sig totalt hän i lustens virvlar.
Omvänd:
Äcklas av sig själv, äcklas av sin partner, vill inte ha någon fysisk kontakt utan
hellre drömma om beröring.
Erotisk antydan:
Använd alla dina sinnen, följ med i det flöde som skapas…

Bilden:
En man sitter på sin tron med erigerad Vajra samtidigt som han masserar tronens Yoni.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en man från ca 30 års ålder med egenskaper ifrån
Kräftans, Skorpionens och Fiskarnas stjärntecken som visar på någon man möter
eller en sida hos en själv. Män födda i Vattentecken är positiva och glad för det
mesta, i alla fall när allting flyter som de vill...De har ofta stora drömmar inför
framtiden, inte bara för sig själva utanför hela mänskligheten, de lever sig lätt in
i allt och kan vara lätta att såra, och då är det inte lätt att få tillbaka förtroendet
igen. De har lätt för att få kontakter och kan ibland vara ytliga, bara för att de
vill så mycket, och ha med ett finger i spelet lite överallt.
Omvänd:
De lever intensivt med sina känslor, och kan gå till överdrifter speciellt då det
gäller vanor, beroenden och sånt som tilltalar dem.
Fantasin och leksinnet följer med dem i stort sett hela livet om de inte vänder
den inåt i bitterhet, för när det inte fungerar som de vill då rasar allting, då finns
ingenting kvar åt fantasin.
Grundtolkning händelse:
Harmoni, gemenskap med andra i en gemensam kärlek/glädje. Stadig och trygg
när det gäller familjen.
Omvänd:
Familjesituationer som blir till låsningar, där man inte alls når fram till varandra.
Bitterhet, svartsjuka och allmänt missnöje, på grund av osäkerhet, kan också
uppleva att man inte blivit tillräcklig bekräftad.
Tolkning:
Stöd och harmoni, stillhet. Trygghet och en stark familjesituation.
Omvänd:
Splittringar, avundsjuka och familjekonflikter.
Tolkning & för ett par:
Är i trygghet och glädje med varandra, upplever starka känslor, når djupt in i
varandra.
Omvänd:
Undviker djupare kontakt, tar en snabbis och lämnar…
Maskulin aspekt:
Ger allt, njuter till fullo och vill ha det så här för alltid… Älskar sin partner till hull
och hår, passionerat, lidelsefullt och med stor kärlek och i det flödar kärleken
fram.
Omvänd:
Är hatisk, svartsjuk, rädd och bär med sig besvikelser som man tar ut över en
partner, ska äga till varje pris… hela sin partners kropp!
Feminin aspekt:
Vill hela tiden ha mer, nymfomani som är okontrollerad, "skriker" efter mer…
Omvänd:
Lurar sin partner, lockar till sex och backar i sista minut eller får för sig i mitt i
akten att nu ska det avbrytas och göras något annat, allt för att få makt och
bekräftelse.
Erotisk antydan:
Lita till din känsla och lev i kärleken…

48

49

Ace of Pentacles

II of Pentacles

Elevation/Upphöjelse

Compromise/Sammanjämkning

Bilden:
Här ser vi en kvinnokropp i förgrunden och gudinnan sägs tillhöra jorden-jordelementet. Kvinnokroppen är en del av ett träd som kan vara livets träd eller asatrons träd Yggdrasil, du väljer själv vad trädet symboliserar för dig. Kvinnan
sträcker sina armar mot skyn och solen för att dra in nya krafter, precis som
knopparna i trädet gör. Vi ser hur det skjuter skott ur trädets grenar och detta
visar på att det finns livskraft och att det sker en tillväxt.
Vi ser även alkemins symboler för jordelemenet
Grundtolkning:
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:
Ostabil grund. Något försämras. Sämre ekonomi. Tappar sin grundtrygghet.
Tolkning & för par:
En ny relation, en nytändning som ger trygghet, en känsla av att komma i hamn.
Kroppsliga begär, kroppslig närvaro. Man har kontakt med sin och sin partners
kropp. Nya upptäckter, nya krafter som växer sig starkare. Trygghet i relationen
som bjuder till nya inriktningar och utveckling. Stillsam njutning ifrån en ny händelse.
Omvänd:
Svårt att få ihop närkontakten, viss avsky, eller motbjudande känsla, något som
inte känns bra med sin partners kropp (håll koll på ev sjukdom!). Känner sig
ensam, vill vara själv med sin kropp, känner inget flöde, ingen lust.
Yang:
Här finns en inre styrka och kraft, en självbelåtenhet som ger mer inriktan när
det gäller vad mannen vill åstadkomma i en relation. Ett växande av Vajran,
något nytt som tillförs och ger en starkare lustkänsla och en närvaro i nuet.
Samlag som sker efter mannens önskemål med dominans av kvinnan.
Omvänd:
Besviken på sig själv, orkar inte leva upp till egna förväntningar. Bekymmer med
sin fysik och sin kapacitet, ev komplex som förvärrats. Känner avsmak inför sig
själv eller sin partner.
Yin:
Du mår gott fysiskt, känner dig lustfylld, åtrådd och i närkontakt med din kropp.
Tillåter dig att njuta, kan känna en starkare lust kring dina bröst. Tycker om att
bli smekt över hela kroppen. Känner av mer dominans och vill gärna styra och
ställa en kärleksakt.
Omvänd:
Är inte i balans, når inte kroppslig njutning. Känner sig begränsad, åsidosatt och
utnyttjad. Kramper i underlivet och undviker närkontakt. Kan vara i en menstruationsperiod.
Erotisk antydan:
På bilden ser två gigantiska bröst som inbjuder till nya lekar mellan en man och
en kvinna. Pröva att smörja in brösten med lite massageolja och låt mannens
Vajra få komma och njuta av dina kullars njutningar. Detta kallas Spanskt masssage. Massera hans Vajra varierande ömt och krävande mellan brösten, använd
händerna att klämma åt och massera. Låt han sen stöta sin Vajra efter behag i
dalen.

Bilden:
En man och kvinna slingrar sig ömsint runt varandra i en solnedgång vid havets
strand. Solens nedstigande visar på att det stundar en orgie av sällan skådat
slag. Sex njutes ju lättast och bäst under skum belysning. Vattnet visar på det
stora känsloläget. Vi ser även två "runstenar" som vardera har alkemins symbol
för jordelementet graverade i sig, detta visar på känslornas djup som sitter
djupt, både köttsligt- och andligt.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på ekonomisk balans /obalans. När man behöver tänka sig
för innan man handlar. Man har kommit en bit i sitt materiella standard, nu gälller det bara att planera rätt så att det inte förloras längre fram.
Omvänd:
Här är det lätt att tappa kontrollen helt och hållet. Man har svårt att klara av det
som nyss kom till en. Kan lätt fastna och vara kvar i det som var nytt och
givande istället för att planera vidare.
Tolkning & för par:
Möte på lika villkor. Man behöver varandra för att kunna leva ut sin lust och sina
begär. Når en fulländning tillsammans, får äntligen en möjlighet att komma
vidare i relationen. Möter varandra på nya villkor. Ser varandras njutning och
vågar ge av sig själv. Stillhet i akten.
Omvänd:
Ni klamrar er fast vid gamla meriter och föreställningar, låser relationen, låser
utvecklingen och samspelet, undviker varandra, når inte fram, tappar kontakten,
avbrutet samlag.
Yang:
Du får kontakt med ditt inre, stannar upp och känner ren fysisk njutning och tar
ut det hela vägen. Känner stöd och support av din partner. Du upplever ett tillstånd av bekräftelse och erkännande för din egen kapacitet.
Omvänd:
Du får inte ut det önskade ur relationen, känner dig misslyckad, har inget att ge,
får ingen respons. Tappar lusten, inspirationen, inte ens den vildast fantasi tänder dig igen!
Yin:
En fysisk närvaro där du känner dig bekräftad rent kroppsligt och med varje del
av din kropp. Möter din partner på lika villkor, känner stöd, harmoni, trygghet
vilket gör att du växer i din fysiska längtan och vågar expandera akten till att ge
och ta på lika villkor, ärlighet utan spel.
Omvänd:
Får ingen fysisk tändning, tappar lusten, känner sig tom och misslyckad, får
ingen respons av sin partner, känner sig undanknuffad. Stark inre längtan som
förnekas. Kan bli nekad fysisk kontakt av sin partner och tappa sin sexuella
trygghet.
Erotisk antydan:
Varför inte spela klädpoker. Bjud in dina vänner till en mjuk och eggande afton
med lite vitt mousserande vin, en lätt måltid och ett sensuellt kortspel? Eller
bjud din älskade på en romantisk kväll med givande spel på tu man hand.
Använd gärna Erotica Tarot leken, men sortera bort alla "Mistresses" och Stora
Arkanan. Stavarna är då klöver, bägarna hjärter, brickorna ruter och svärden är
spader.
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III of Pentacles

IV of Pentacles

Contribution/Tillskott

Erotisk antydan:
Finn din partners erogena zoner. Tänk på hur många känsliga ställen på kroppen
det finns. Insidan av underarmarna, hårbotten, kittlingar i pubishåren, ryggen. Vi
är alla skapade olika och har olika punkter som är mera känsliga än andra. Våga
fråga dig fram och experimentera.
Var en god älskare/älskarinna och du kommer att få ett bra rykte hos kommande
kärlekspartners. Detta kan kanske kan ses som en självisk manipulativ gärning,
men vem önskar inte en bra partner i sängen?

Constant/Ståndaktig
Bilden:
En man och en kvinna sitter rygg mot rygg och vilar tryggt mot varandra på en
massiv berghäll. De dinglar med en varsin fot nedför branten, vilket markerar är
de inte är rädda för kommande hinder eller för att falla, utan de vilar helt i sin
egna stabila grundtrygghet. De fyra löven visar på hösten är i antågande. Hösten
är ju naturens förberedande för sin vintersömn. Vilket tyder på att paret är i harmoni likt naturens element.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på en stabilitet, en bra grund, trygg och stabil. Här har man
kontroll över det materiella och ekonomiska, så man vet precis vad man har och
vilka förutsättningar man har att ha det kvar. Säkerhet och viss stagnation.
Omvänd:
Tar emot med en hand och ger med nästa, här rinner pengarna snabbt förbi,
man har inte den tryggheten som man innerst inne vill ha, mycket beror på att
man själv inte inser allvaret. Låter andra ta kontroll, vill slippa ansvar.
Tolkning & för par:
Ni har en bra grund var för sig och tillsammans. Behöver inte någon som bekräftar er sexuella identitet. Kan ta en stund tillsammans, men var för sig, finna ro i
att ligga bredvid varandra och veta att den andre kan tillfredsställa sig själv och
njuta av det. Njutning i stillhet, kanske lite väl begränsat ibland, faller lätt i
gamla rutiner och fastnar vid det enkla, hellre en orgasm på egen hand än att
riskera att bli utan med sin partner.
Omvänd:
Är rädd att bli lämnad ensam, att inte finna njutning och bli bekräftad. Känner
sig ensam i en relation, får inte fysisk bekräftelse. Isolerad i en relation.
Besviken på utlovad gemenskap.
Yang:
En egen trygghet som gör att du trivs lika bra i en relation som ensam! Viktigast
för dig är att få vara kroppslig, känna din fysiska kropp och dess njutningar,
sedan vem som ger dem har mindre betydelse. Kan låsa ute en partner eftersom
det är mer bekvämt att tillfredsställa sig själv än att bjuda in någon… Kan ev
jobba med att hålla sin utlösning, men gör det av fel skäl.
Omvänd:
Du tappar bort dig själv, är så rädd att någon ska få grepp om dig och förstå
dig, älska dig mer än vad du tror att du är värd. Du kan bli utan all kontakt då
du håller dig för dig själv. Återhållsamhet som begränsar dig istället för att
utveckla dig. Risken är stor att du backar och missar beröringen utav ren rädsla!
Yin:
Du tar för dig, och sparar på det du borde ge ut. Håller dig för dig själv, låtsas
vara delaktig men är noga med att inte visa eller ge för mycket. Trivs med din
egen kropp, tillfredsställelse fixar du själv, på egen hand…
Omvänd:
Vänder ryggen till gemenskap, bättre att ha lite, än att inte ha något alls eller
att riskera att bjuda på sig själv och få tillbaka mindre. Du är inte beredd att ge
för att få tillbaka utan det är bättre att veta vad man har… hellre en Yoni i handen än 10 Vajras i skogen!
Erotisk antydan:
Öva på er Karezza, njut länge av er älskog. Ni är så säkra i ert förhållande och
känner varandra väl. Så ni kan utveckla er sakta men säkert.
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Bilden:
En man skruvar på stenens lustknoppar för att knäcka dess chifferkod uppe i
klippans kant. Lyckas han öppna upp hennes nycklar till hennes inre och bli
generöst bortskämd med lustfylld kärlek? En man står i förgrunden och ser fundersam ut. Eller är han rent av lite avundsjuk?
Grundtolkning:
Det här kortet visar på tillgångar som kommer ens väg. Även nya händelser som
kan ge utdelning längre fram, ev utbildning av något slag.
Omvänd:
Tar inte tillvara på det som man har byggt upp, utan tappar bort det. Missar de
fördelar som fanns och blir satt i en gammal väntad situation.
Tolkning & för par:
Tillsammans sker utveckling, nya grepp, en lättsammare kontakt, glimt och längtan i ögonen.
Ni njuter av utveckling, skoj och en kravlös tillvaro. Öppna sinnet för nya ställningar och andra tekniker. Experimentera och utvecklas tillsammans.
Omvänd:
Ni har helt olika inriktningar på ert samliv, har inte lust samtidigt och en av er
verkar vilja vara kvar i det gamla, gå på rutin, vågar inte ge av sig själv.
Begränsningar. Missar antydningar, vägrar prova på nya saker.
Yang:
Du upptäcker nya saker, nya delar hos din partner som väcker din lust och viljan
till att våga utvecklas, våga experimentera. Du njuter av din partners fysiska
attraktion över dig. Din partners kropp väcker lust inom dig, ett habegär.
Omvänd:
Låst med dig själv i din uppfattningsförmåga, vill inte se din partners behov eller
längtan. Känner det som om ditt sexliv avstannat, det sker inget nytt, ingen
kommunikation, ingen samvaro och ingen förståelse för dina behov.
Yin:
Du utvecklar ditt sinne för njutning, vågar utvecklas, utforska din partners kropp
och din egen. Är i en njutningsfylld period där du känner mer lust än vanligt.
Känner glädje inför närkontakt, mer längtan, starkare åtrå.
Omvänd:
Känner dig utlämnad, övergiven, den samvaro som fanns har avstannat. I en
relation talar ni inte samma språk, varken fysiskt eller i samtal. Du känner längtan efter din partner men får ingen respons på ditt närmande.

V of Pentacles

VI of Pentacles

Imperfection/Ofullkomlighet

Genorosity/Generositet

Bilden:
Här finner vi en ung kvinna som sitter i centrum av bilden och känner sig ensam
och förvirrad medan de andra två paren har det ömsint och kärleksfullt. I bakgrunden ser vi en solnedgång som förstärker hennes deprimerande känslor, hon
är på väg in i ett slags mörker.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på ekonomisk förvirring. När man tappat sin 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 en, där man kan komma vidare men
egentligen bara löst det tillfälligt, vill inte se hela sanningen.
Tolkning & för ett par:
Man har något men ändå inte, det finns en gemenskap men den fungerar inte
och man vet inte om man ska våga avbryta och hellre vara utan, vara ensam…
Når inte gemensam tillfredsställelse, pratar inte samma kroppsspråk, har
begränsningar med sig, motstånd, rädslor, krav som är orimliga. Låtsas att
gemenskapen ger något men känner sig tom, utelämnad, utnyttjad och tvivlar.
Kör falskspel, fejkar orgasm!
Omvänd:
Ni fastnar i gamla rutiner där ni båda inte når fram till varandra, undviker fysisk
kontakt. Ser inte den andre partners behov och orkar inte bry sig heller, har nog
med att känna sig övergiven och lurad i relationen.
Yang:
Du vill ha mer än vad som just nu erbjuds, ser andra möjligheter, längtar efter
en annan kontakt, andra lekar och upplever att alla andra har det du längtar
efter. Orkar inte med närkontakt så som det krävs för att få ut mer, men hoppas
ändå på någon (ut)lösning! Längtan efter mer kontakt, men är det värt det?
Omvänd:
Du känner krav som du inte orkar eller vill leva upp till. Känner ingen lust, ingen
längtan, inget engagemang, kanske bottnar det i att du inte trivs med din kropp
just nu eller en rädsla för att inte prestera tillräckligt! Försöker men inte helhjärtat.
Yin:
Bitterhet! Du har helt blivit utan närkontakt… finns ingen fysisk närvaro, ingen
kärlek, inte det som du väntar dig. Du känner dig lurad, ensam, och med en rädsla av att bli helt utan kärlek och i det en samvaro. Hur du än bjuder på dig själv
så upplever du att ingen ser dig eller ger dig det som du längtar efter.
Omvänd:
Den rädsla du byggt upp släpper och du vågar prova på något nytt i en relation,
men tvekan finns där… Du fixar det på egen hand, lever hellre ensam än att ge
av dig själv till någon som inte ger tillbaka.
Erotisk antydan:
Det kommer alltid nya partners. Efter regn kommer det alltid solsken. Blida din
tid och låt inte din tillfälliga svacka få dig in i en för djup depression. Köp dig en
choklad kaka och ät den under njutning. Choklad innehåller nämligen anti
depressiva medel och kakao innehåller ett ämne som är mycket likt det ämnet
som produceras i våra kroppar under en förälskelse. Men ät inte för mycket choklad bara, för mycket kan förvirra dig mera än du redan är.

Bilden:
Här ser vi en kvinna som sitter i centrum av fem män med hela deras uppmärksamhet riktad mot sig. Hon delar frikostigt med sig av sina mynt som hon har
ett överflöd av som strömmar ur skötet. Denna bilden visar på att hon kan ge av
sig själv utan att vänta sig så mycket tillbaka och gör detta medvetet.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på inkomster, extra utdelning. Materiella fördelar och en
säkerhet inom sin egen familjekonomi. Kan vara pengar som kommer in via
utbildning eller stöd ifrån någon närstående eller familjeföretag. Utbildning, med
en del kunskap i bakgrunden. Kan även själv lära ut det man har erfareneht
inom.
Omvänd:
Ekonomisk katastrof. Bråk med andra om pengar. Trygghet, ekonomiskt stöd
som inte är vad man trodde eller det förväntade. Utbildningar som uteblir eller
inte är det som planerats.
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Tolkning & för ett par:
Man ger till sin partner utav det som man har byggt upp innan man ingick i en
relation. Har erfarenhet med sig, provar gärna på nya saker, bjuder på sig själv,
vill se sin partner tillfredställd och lycklig och försöker därför att kunna tillfredssställa sin partner på alla plan.
Omvänd:
Visar sitt missnöje, söker ständigt mer tillfredsställelse, blir aldrig nöjd med det
som erbjuds. Vet inte vad man vill ha, orkar inte känna efter utan ställer orimliga krav på sin partner. Söker olika tekniker men orkar inte utveckla dem, hamnar i känslomässig konflikt med sig själv och låter det gå ut över partnern.
Yang:
Har stor sexuell erfarenhet, älskar japanskt (tillfredsställer sin partner först på
alla konstens sätt och regler). Mår gott över sig själv och sin sexuella kapacitet,
har lust, ork och vill om och om igen… men ser alltid till att partnern får maxad
tillfredsställelse, det ger egen sexuell kick!
Omvänd:
Är krävande, ska prova än det ena än det andra, blir aldrig nöjd, kräver av sin
partner att den ska njuta mer. Har svårt att finna tillfredsställelse och glömmer
bort att vara närvarande eller använda tekniker som fungerat tidigare, söker
spänning…i stor förvirring!
Yin:
Vet sin egen kapacitet och vågar utveckla den och sina tekniker, vill prova allt
möjligt med sin partner, öppen för nya förslag, men är nog den som har mest på
gång, vill nå njutning för sin partner och i det finna inre njutning. Använder hela
sin kropp för att ge och ta, är otroligt lyhörd för partnerns njutning.
Omvänd:
Är rädd att bli utan, ställer orimliga krav på sin partner både tyst och i handling,
kommer in i en sexuell frustration, ska bara tillfredsställas efter konstens regler,
partnerns behov inte lika viktigt, ens egen njutning i centrum och ett måste.
Erotisk antydan:
Du har framgång hos det motsatta könet. Så din vildhavre medan järnet är hett!

VII of Pentacles

VIII of Pentacles

Determination/Beslutsamhet

Supervision/Överinseende

Bilden:
En kvinna har här bundit upp sex män och visar på ett tydligt sätt att hon vet
vad hon vill och styr händelserna i exakt den riktningen som hon önskar. Hon har
tagit tag i händelserna med egna händer. I bakgrunden ser vi stigen som leder
till belöningen som väntar för den som tar egna initiativ och formar sitt eget öde.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på att man själv måste ta tag i det som man vill åstadkomma. Våga ställa krav och ha en egen planering. Man ser över sin materiella
trygghet, vet vad man har och kan ändå känna tvivel om hur man ska fortsätta
så att det blir till det bästa. Eget stort ansvar.
Omvänd:
Tappar sin materiella trygghet. Den planering som man hade håller inte. Söker
hjälp hos omgivningen för att stärka det som man har men inte vågar ta tag i.

Bilden:
En kvinna står över en man som har en erigerad Vajra, vilket visar på att det är
hon som har herraväldet och styr den hela situationen. Vill hon sänka sig eller
vill hon det inte? Hon knyter sina händer i en maktdemonstration.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på nya möjligheter. Hjälp ifrån omgivningen med förnyelse
av det man redan är engagerad i. En chans att vidareutveckla sina intressen, att
lita mera till sin egen kraft. Det kan också visa på pengar som kommer till en
och att de är bundna på något sätt till att börja med.
Omvänd:
Söker ensamhet. Har svårt att ta tag i det man vill speciellt om omgivningen är
inblandad. Vill gå egna vägar, vet bara inte åt vilket håll som passar bäst.
Frigörelse av pengar som varit bundna.
Tolkning & för ett par:
Gemensamhet, fast någon måste ta kontroll och se till att det sker en fortsättning på det som nu har kommit igång, man har vilja och kraft med sig, erfarenhet och kunskap ifrån tidigare liknande händelser. Starka möten där man mäter
sina krafter. Utveckling av tidigare ställningar och av olika metoder att njuta mer.
Omvänd:
Ej i harmoni med sin kropp och dålig kontakt med sin partners. Vet inte vad man
vill, nyss hade man en struktur och en längtan klar som skulle förverkligas och
så gick något galet, missförstånd, krav som är för jobbiga. Undviker kontakt, flyr
undan en fortsättning. Blir erövrad på ett sätt man inte trodde.
Yang:
Är i trygghet med sig själv, kan ge sig hän med erfarenheten att det blir till det
bästa. Är aktiv men ändå passiv och har en helhet med sig, släpper inget åt
slumpen utan vill leva ut sina lustar totalt. Kräver kroppslig gemenskap, ett sexuellt möte som vidareutvecklas.
Omvänd:
Kom in med dålig stake! Tappar kontrollen över situationen, litade för mycket till
gammal erfarenhet i nya områden. Får ansvar som man ej är beredd att ta, får
leda och instruera fast man helst hade velat bara ta emot.
Yin:
Är öppen, provar gärna på nya saker, men helst det som man redan varit i kontakt med och det som man vet vad det är! Vill gärna ta kontroll, veta och ha
överläget. Är bra på att greppa "taget" och släpper inte förrän sista droppen…
Trygg med sin egen sexualitet och vågar bjuda på sig själv.
Omvänd:
Man kan när som helst tappa kontrollen, ramla av sin position och komma i
underläge, vilket vore en katastrof då man måste ha översikt. Bjuder inte riktigt
till och kan förlora något som man velat ha. Rädd att bli manipulerad och manipulerar hellre själv omedvetet… har inte tillräckligt med erfarenhet för att handskas med situationen.
Erotisk antydan:
Här kan du skörda säden om du vill. Kortet visar på en viss dominans. Pröva på
lite "bondage", dvs bind din partner i sängstolparna och lek länge med hans/hennes kropp. Använd din fantasi, pröva ögonbindel, kittla med en fjäder, använd en
isbit…
Känn hur det känns att vara i total kontroll över din väns lustdalar och toppar.

Tolkning & för ett par:
Samlar sina gemensamma krafter, njuter av varandras egensinne och sätt att
vara, är toleranta, tålmodiga och vill se sin partner ta kontroll. Når sina gemensamma sexuella mål, ger åt varandra och får dubbelt tillbaka. Är i samstämmighet men ändå fristående, ger varandra tid och utrymme samt tillit, följer sin
partner dit den går…
Omvänd:
Har helt olika mål, söker åt varsitt håll, försöker att förverkliga sina egna sexfantasier utan att berätta det för sin partner. Utnyttjar sin partner i ett eget spel, i
en egen fantasi eller akt, och låtsas som om allt är som vanligt. Svårt att
utvecklas tillsammans, brist på tillmötesgående.
Yang:
Är stark med sig själv, förverkligar sina drömmar och ambitioner, vågar bjuda på
sig själv, har kunskap om sina drifter och sin egen kapacitet, ger och tar… Njuter
av kroppens dofter och former. Har hela tiden tankar och fantasier om utveckling
av sexlivet, vågar utmana sig själv!
Omvänd:
Är inte nöjd med sin egen prestation, känner sig misslyckad, vill mer än vad som
åstadkommits, behöver tid och kraft för att komma tillbaka. Kan känna avsky,
motstånd mot sin partners kropp eller dofter. Svårt att slappna av…
Yin:
Bestämd, säker, trygg och lever ut sin sexualitet, tar för sig, njuter av varje
sekund, varje händelse, varje tanke. Kan vara besatt av kroppskontakt och
intensiv beröring. Vill gärna ha långt förspel och njuta ordentligt.
Omvänd:
Känner sig inte bekräftad, lite utlämnad och övergiven, utspelad och ratad.
Försöker att finna tillbaka till det som var, i sin rädsla vågar man inte utvecklas
utan tror att det som var det var det bästa, även om resultat blev detta! Måste
börja våga känna sin egen kropp, vidröra sig själv, ta på alla delar även de intima, smeka sig själv…
Erotisk antydan:
Tag kontroll över dig själv, blygs inte att ut och ragga efter en partner om du är
singel. Våga visa var du vill ha skåpet, både i sängen och utanför.
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IX of Pentacles

X of Pentacles

Abundance/Överflöd

Accomplishment/Fullbordan

Bilden:
En kvinna sitter och räknar sina tillgångar vid ett stenbord. På bordet ligger nio
pungar som är fyllda med mynt. Hon samlar ihop och njuter av sin skörd som
blev större än förväntad, pengarna ligger i hennes väg, hon kan välja att bara gå
och ta för sig. Hennes valda placering har gett henne möjligheten att bara skörda allt eftersom. Vi ser hennes borg i bakgrunden som visar på hennes trygghet
och träden i oasen har blad, vilket visar på att det är grönskande tider.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på det oväntade ifrån omgivningen. Ev vinster eller arv. När
man 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. Man kan även själv bli lurad in i något där man inte varit riktig klar över
sitt handlande. Besvikelser av vänner och allmänt umgänge.
Tolkning & för ett par:
Nu har man ett gemensamt flöde, man behöver inte anstränga sig, förutom att
man har kommit så långt med sig själv att man vet vad man behöver och vill ha
så man vet hur den andre fungerar, vad den vill ha, vad den behöver och vad
man kan ge. Man upplever att man får full pott ideligen, gemenskapen är stark,
känslorna flödar över och man ger hela tiden ifrån sig själv och njuter fullt ut.
Mer avancerad sex, starkare band, ett sammanförande där man är ett och njutningen maxad.
Omvänd:
Man utnyttjar varandra, är oärliga, ev. otrogna, leker ett falskt spel och tar för
sig och låtsas att allt är okej, men kan även vara den som blir helt tömd…Njuter
inte, kan äcklas eller låsa sig, är inte i kontakt med sin kropp eller sin lust.

Bilden:
Här ser vi en man och en kvinna hand i hand, mannen har en fullt erigerad
Vajra. Båda håller i en varsin attrapp. Båda har mer än de behöver, vilket
attrapperna syftar på, de har både varandra och dessa. De står vid vattenbrynet
och i horisonten håller solen på och stiga. Mellan paret ser vi en liggande åtta,
vilket är en symbol för det eviga livet. Det eviga kretsloppet, balansen i naturen
och tillvaron, att inget sker av en slump..

Yang:
Känner sig stark och välfylld, vet vad man kan ge och vad man har att förvänta
sig. Ens drömmar besannas och man upplever något utöver det vanliga, känner
sig bekräftad, älskad och begärd.
Omvänd:
Lurar sin partner, är oärlig, falsk, tar för sig och lämnar sin partner otillfredsställd, har inte förmågan varken känslomässigt eller mentalt att dela med sig, krävande. Kan bli utpumpad, lurad till att ge och ge och får aldrig något tillbaka,
bara löften… Kan brännmärka sin partner…
Yin:
Rider som en gudinna, för stöd bakifrån som ger framfart och tar emot, tar
emot… Upplever sig åtråvärd och dyrkad, njuter av bekräftelsen, kan bli slickad
från tå till topp, kanske med lite smak på, bjuder på sig själv.
Omvänd:
Rider på känslorna, utnyttjar situationen, tar för sig och delar med sig till andra,
inbjuder till gruppsex för att utnyttja partnern för att sedan gå sin väg.
Kan bli utsatt för övergrepp som sätter spår fysiskt, ev fastbunden, slagen…
Erotisk antydan:
Du har satsat rätt, mannen eller kvinnan du har är bra och rätt för dig, njut av
din skörd.
Prova gärna att smaksätta din skörd… Erotisk succé.

Yang:
Har kommit långt i sitt sexuella växande, är trygg och nöjd med sig själv, har
den perfekta balansen av sitt anima, litar till sin lust och till sin kärleksfulla kraft.
Upplever starka orgasmer.
Omvänd:
Är rädd för krav, orkar inte engagera sig i sin partner, har fullt upp med sitt
manliga ego och för mycket anima energi som skapar motstånd.
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Grundtolkning:
Det här kortet visar på ekonomisk säkerhet men även trygghet, känslomässig
rikedom, materiell stabilitet. En bra grund där allt fungerar. man mår bra, trivs
med sig själv och omgivningen.
Omvänd:
Otrygghet. En grund där det inte finns någon stabilitet eller säkerhet. En ekonomi som inte fungerar. Ev konflikter med omgivningen när det gäller pengar.
Tolkning & för ett par:
Här finns den totala gemenskapen, förståelsen, ömheten, respekten som gör att
varje akt är en njutning, man har balans över sitt eget och partners kön, njutning och längtan.
Upplever sig som ett, gemensamma synkroniserade orgasmer och full kontroll
över läget, vågar ge sig totalt hän till sin partner, full tillit och full pott!
Omvänd:
Tror sig ha kontroll, men tappar alldeles bort sig, förlorar på grund av dålig kontakt, har endast sett till sin egen lust. Dålig kontakt och förståelse för sin partner, talar helt olika (kropps)språk Blir utan sex…kan inte ens tillfredsställa sig
själv.

Yin:
Njuter av sin kropp, hela kroppen, känner varenda cell och erotisk zon och har
lärt sig att bemästra sin lust. Har en total balans av sin animus, ger sig hän, njuter och kan uppleva multiorgasmer med hela sin kropp.
Omvänd:
Undviker beröring, vill inte ha, vill inte ge på tidigare villkor, låter animus aspekten ta över och söker makt, dominans och skapar olust. Tappar kontakten med
sin lust.
Erotisk antydan:
Ni är trygga i ert förhållande och litar på varandra så ni kan njuta av ert rika
sexliv på många plan.
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Mistress of Pentacles

Man of Pentacles

Earth of Earth/Jord av Jord

Earth of Air/Jord av Luft
Bilden:
En man håller upp sin sköld medans löven virvlar omkring.
Grundtolkning:
Detta kort symboliserar en ung man upp till ca 30 år med egenskaper ifrån
Oxens, Jungfruns eller Stenbockens tecken som visar på en person du möter
eller en sida hos dig själv. Yngre män födda i Jordtecken är målmedvetna, vet
vad de vill och hur de ska förverkliga, tålamod verkar inte saknas. De har en förmåga att invänta rätt tillfälle eller hoppa på redan startade projekt och förverkliga dem själv. Envisa, och ger aldrig upp... men det är inte i allt. De måste ha en
stark motivation för att ta tag i något, tror de inte på det så är de inte villiga att
försöka heller. Kan ibland tänka efter lite för mycket, väga för och nackdelar eller
rättare sagt väga nack och fördelar.
Omvänd:
De kan vara lite av ensamvargar, då de verkar tro att allt ska man helst göra
själv, och oftast så kan de inte heller veta vad de vill eller om de vill något!
kan lätt ta för stort ansvar och uppleva allt som väldigt allvarligt. Förändringar
kan upplevas som något väldigt besvärligt för att inte tala om olämpligt...
Grundtolkning händelse:
Beslut i ekonomisk situation. Inkomster. Förverkligande av planer med ekonomisk inriktning.
Omvänd:
Ekonomiska beslut som inte blir till fördel. Förseningar. Oreda. Bristande trygghet.
Tolkning:
Upplever trygghet, är beredd att söka nya vägar och lite mer stöd i sina känslor.
Omvänd:
Besvikelse över att det som lovats inte har blivit av.
Tolkning & för ett par:
Är stabila i sin relation, bygger långsamt men säkert upp en stark relation, går
på djupet med varje stöt…
Omvänd:
Hakar upp sig på små detaljer, svårt att finna tillfredsställelse i gemenskap.

Bilden:
En ung dam sträcker fram ett mynt med sigillet av jord ingraverat.
Grundtolkning:
Detta kort symboliserar ett barn upp till 15 år (i denna lek en ung kvinna, ca
15- 20 år) som är född i Oxens, Jungfruns och Stenbockens stjärntecken.
De som är födda i Jordtecken är ofta stabila, lugna och trygga. Målmedvetna,
och har lätt för att dra slutsatser och att se till verkligheten. De har ett lugnt
temperament, och kan vara lite svåra att få igång om de inte själva ser en motivation. Det här är personligheter som ofta gör som man säger, och som har lätt
att lita till andra, så länge som de ser en stabilitet i det som görs och blir.
Omvänd:
Dessa personligheterna kan lätt bli nervösa, få problem med känsloutbrott, mat
och sömn, de kan lätt ta på sig för mycket. De vill så väl och allting stannar
inom de ramar som de har som trygghet. De kan lätt skaffa sig ovanor, även
från bra saker som helt enkelt bara blir för mycket. De kan också ha lätt för att
ställa lite hårda krav på sig själva, svårt att slappna av, och kan ha lätt att fastna i rutiner.
Grundtolkning händelse:
Ett meddelande eller besked som endera har med ekonomi, hemmet (materiellt)
eller hälsan att göra. Ekonomin styrs av pengakort (3 Mynt, 6 Mynt, 9 Mynt,
mannen) hemmet av stabila kort, men i huvudsak av ekonomikort då ekonomin
styr över hem och trygghet.
Hälsan blir av vilken position som kortet kommer i . e x i Horoskopstjärnan på
"Personligheten" eller "Hälsan" eller om de kommer upp i någon annan stjärna
på den position som ha med självet att göra.
Omvänd:
Besked eller meddelanden som har med ekonomi eller stabilitet att gör som blir
försenade eller uteblivna. Kan också visa på en viss oreda i beslut som är viktiga
för tryggheten.
Tolkning:
Får ett besked som en stabilare grund och större självsäkerhet.
Omvänd:
Är osäker på sin grund, utlovade händelser och löften som inte uppfylls.
Tolkning & för ett par:
Stabil kontakt, får erbjudanden som övervägs, når varandra genom kroppskontakt.
Omvänd:
Vänder varandra ryggen, talar inte samma kroppsspråk, har inget att bygga på…
Maskulin aspekt:
Är trygg, inbjudande, stabil, handfast och rejäl!
Omvänd:
Ställer krav, är nitisk, låter sina egna brister ta över hand, ger inget av sig själv.
Feminin:
Är i form, mjuk, varm, inbjudande och kroppsinviterar.
Omvänd:
Stänger igen hela sin kropp, avtackar alla inviter, vill vara själv.
Sexuell ledtråd:
Lyssna till din fysiska kropp och beröringen.
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Maskulin aspekt:
Är krävande men ger mycket, avgudar sin partners kropp och gör sitt bästa för
att lära känna varje del av dem.
Omvänd:
Känner avsky inför en annan kropp, är inte heller riktigt nöjd med sin, och hamnar i kris med sin lust.
Feminin:
Är ett med sin sexuella lust och sin kropp, njuter av all beröring, men är också
krävande, en partner ska uppleva varenda del av kroppen och tillfredsställa den.
Omvänd:
Har svårt att finna ro, kan känna skam över sin sexualitet samtidigt som längtan
finns där, är med på akten, men njuter inte. Är inte i kontakt med sin kropp.
Erotisk antydan:
Duscha först, både dig och din partner så kan du lättare njuta och ta för dig.
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Madam of Pentacles

Master of Pentacles

Earth of Water/Jord av Vatten

Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en kvinna från ca 20 år med egenskaper ifrån Oxens,
Jungfruns och Stenbockens stjärntecken som visar på en person man möter eller
en sida hos en själv. Kvinnor som är födda i jordtecken är ofta mycket stabila
och stilla till sin läggning. De har inte bråttom utan trivs bra hemma i maklig
takt. De måste själva få bestämma sin egen takt, och att lägga upp sin egen planering och det blir mycket oreda om det rubbas. De tycker om ordning, att allting har sin plats, och att inte så mycket förändras i deras omgivning, och absolut inte utan att de har blivit informerade. De är måna om att hjälpa till, att alltid
finnas till hands, de styr gärna inte andra människors liv, men kan styra sitt så
att andra människor blir drabbade av det. Det är inte deras mening, men de kan
bli lite stela i sitt tänkande ibland.
Omvänd:
De är mycket trevliga så länge som allting fungerar som de vill, känner de sig
förbigångna så vänder de tvärt, och då säger de verkligen sin mening, kan vara
lite för orubbliga, för låsta i sitt tankesätt och kan ha svårt att slappna av. Klarar
inte av stress utav vill bara att allting ska fungera i en lagom takt.
Tolkning händelse:
Planering och omtanke, här faller mycket på plats och skapar trygghet för
kommande planer.
Omvänd:
Snikenhet, planering bakom ryggen, maktbegär.
Tolkning:
Stadga, lugnt och tryggt, harmoni och säkerhet, inga överraskningar.
Omvänd:
Krav, irritation, känner sig otrygg och vilsen.
Tolkning & för ett par:
Njuter av gemensam trygghet och förståelse för gemensam akt.
Omvänd:
Har svårt att få kontakt med sin partners kropp, eller känner ett motstånd, vill
avstå.
Maskulin aspekt:
Finner ingen trygghet i sig själv, undviker kroppslig kontakt, missnöjd med sitt
kön
Omvänd:
Vill inte ha fysisk beröring, behöver leva i celibat ett tag.
Feminin aspekt:
Trivs med sin kropp, njuter av beröring, tycker om att synas, visar upp sig, vill
bli berörd.
Omvänd:
Vantrivs med sin kropp, känner inte till sina erogena zoner, undviker kroppskontakt.
Erotisk antydan:
Njut av din kropp med alla sinnen, doft, syn, hörsel, smak…

Earth of Fire/ Jord av Eld
Bilden:
En man sitter på sin stentron och i förgrunden finner vi tre bergkristallkluster
som härstammar djupt i jordelementet. Detta påskiner vilket element han tillhör.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en man från ca 30 års ålder som har egenskaper
ifrån Oxens, Jungfruns och Stenbockens stjärntecken som visar på en person
man möter eller en sida hos en själv. Män som är födda i Jordtecken är trygga
och stabila. De vet var de har sig själv, jagar inte upp sig i onödan, har tålamod.
Och för det mesta lite för stora krav, då de vet vad det perfekta är och fungerar
bäst. De är praktiska och kan åstadkomma det mesta, speciellt eftersom de tar
tid på sig, duktiga och ambitiösa men i sin egen takt. Mångsidiga och backar inte
i första taget, de är verkligen en klippa att luta sig emot.
Omvänd:
De kan ha problem i relationer, då de har höga krav, och "ständigt" söker efter
alla element för att bekräfta dem. De litar först och främst bara till sig själva,
och vill att allt ska vara på deras sätt. Har de gjort en planering ska en helst
vara så rakt igenom även om de ser att en ändring skulle behöva göras.
Grundtolkning händelse:
En större säkerhet i det materiella/ekonomiska. Trygghet och säkerhet i större
sammanhang. Beslut och avtal som har med ekonomin att göra.
Omvänd:
Känner sig otrygg, något är oklart, försenat… minskad befogenhet i något man
varit en del av.
Tolkning:
Får uppskattning, uppmuntran och presenter, får en invit…
Omvänd:
Orimliga krav som man inte klarar av.
Tolkning & för ett par:
Vill utveckla relationen med trygghet, lära känna varandras kroppar, njuta av
kroppskontakt, gemenskap och växande i sin sexualitet.
Omvänd:
Äcklas, känner ett motstånd till sin partner, trivs kanske inte med sin egen
kropp, tycker inte om det gensvar man får, partner kan njuta på ett sätt som
man tar avstånd ifrån.
Maskulin aspekt:
Njuter av sin kropp, använder varje del av sin fysiska kropp i det sexuella mötet,
älskar kroppskontakt, kan inte få nog av sin partner…
Omvänd:
Blir irriterad på den fysiska kontakten, vill ha bättre kontroll, mer hygien, är
nitisk, krävande, och har svårt att bryta det mönster som skapats i en akt.
Bristande uthållighet.
Feminin aspekt:
Kräver mer fysisk kontakt, vill att partnern ska ta för sig bättre, ge mer av sig
själv och vara kroppsmedveten.
Omvänd:
Tar avstånd ifrån en relation, vill ha sin kropp för sig själv, vill ha starkare beröring, mer fysisk bekräftelse och uthållighet.
Erotisk antydan:
Lyssna till din kropps medvetenhet.
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Bilden:
En kvinna står och håller upp ett halsband med pentagrammet samtidigt som
hon håller sin hand på belladonna busken för att visa sin samhörighet med jordelementet.

Ace of Swords

II of Swords

Inspiration/Inspiration
Bilden:
Ett svärd svävar fritt i etern bland moln och fåglar vilket klart visar på vilket element det tillhör, luftelementet. Svärdet på bilden är ett stort tvåhandsvärd vilket
visar på att det behövs en stark hand för att använda svärdet. Bladet visar på
skärpa, vilket tolkas till att det visar på mental och intellektuell skärpa.
Grundtolkning:
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.
Tolkning:
En stark kraft och längtan utav detta korts aspekt. Den starka urkraften, tankens
manifestation. Mentalt är akten genomförd från början till slut bara genom att
kortet finns, sedan är det upp till aktörerna att utleva varje sekund av kortets
snabba egenskap. Snabbsex! Är bestämd med hur en akt ska gå till och ger inte
tid åt någon förändring. Vill uppleva ett genombrott med sin partner, villig att
testa nya saker.
Omvänd:
Är inte i kontakt med sina tankar, lusten styr och styr överhand. Impulser som
bejakas även om de är fel. Tappar kontrollen och låter begäret ta över. Bryr sig
inte om gemenskap, vill bara få den starka driften överstökad. Våldtäkt, förtryck,
missbruk av partners kropp. Tappar sin lust, sin längtan, kan inte fantisera, brist
på inlevelse.
Yang:
Är laddad! Känner en inre kraft, har en stark erektion, vill få uppleva det fantasin
säger är möjligt. Styrs av lust, fantasi, längtan. Pressar sig själv till det yttersta
för den maximala upplevelsen. Vill få utlösning nu…
Omvänd:
Tappar kontrollen över sin längtan, fantasin skenar i väg, kan missbruka sitt
stånd genom att använda våld för att få sin efterlängtade utlösning. Är inte i
kontakt med sin lust, endast begäret och kan inte känna, förnimma den rätta
lustkänslan utan vill snabbat få till det som tros vara det rätta. Ev så infinner sig
inte det förväntade ståndet och det kan ge utlopp till ilska och förtryck.
Yin:
Längtar efter bekräftelse, efter att det som fantiseras om ska förverkligas.
Bygger upp en bild av en stark längtan från mannen som ska erövra henne.
Längtan efter att bli dominerad. Kan även ta saken i egna händer, vill få känna
kraft och dominans. Kan även själv vilja dominera och kan välja att inta rollen
som dominant med en dildo (i sele).
Omvänd:
Låter sin besvikelse ta överhand om lusten. Nekar till allt som har med sex att
göra oavsett vad som erbjuds. Är aggressiv i sitt agerande. Dominant och nedlåtande även mot sig själv. Tvingar sig själv in i ageranden som inte känns bra.
Låter sig domineras trots inre motstånd.
Erotisk antydan:
Turas om att vara den dominanta partnern i ett förhållande. Ta en vecka var för
att utforska din undergivna respektive dominerande anlag.

Trust/Tillit
Bilden:
En ung kvinna sitter med ett par Sai, ett i varje hand. De ligger vilande än så
länge, men beredda. Sai är ett dödligt kampsportsvapen som använt rätt är
mycket effektiva. Kvinnan sitter med en bindel för ögonen för att visa på sin tillit
till omgivningen. Vi ser en kedja i bildens högra hörn vilket visar på att hon har
brutit sig loss och är en självständig individ. Eld djinnerna som lyser ut ur hennnes aura visar på hennes funna kraft och potential. Hennes Yoni släpper ur lite
elixir för att visa på hennes livslust, inte bara sexuella lust.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på lättnad, inre frid och harmoni. Stillhet. Man känner en
inre styrka, det finns inget som kan stoppa en, man har hittat sin inre kraft.
Omvänd:
Är osäker, vill mycket men det blir mest bara tankar och funderingar. Känner sig
splittrad, vet inte vad man egentligen vill. Svårt att ta eget ansvar.
Tolkning:
Vet vad som ska utföras och hur, oavsett vad påtryckningar som kan komma, vill
förverkliga sin längtan om inte annat så görs det i fantasin. Når en tankerfrid,
möter någon likasinnad som bekräftar ens längtan och förverkligar ens drömmar
och fantasier. Har tillit till sin partner, vågar slappna av och släppa kontrollen.
Omvänd:
Når inte fram med sin längtan, låser sig. Känner förtvivlan över sig själv och
upplever bara begränsningar i allt det som sker. Undviker närkontakt. Tappar sin
lust, förlorar kontrollen över sina begär. Låser sig inne, kan inte förverkliga sina
sexuella ambitioner. Undviker att se sina egna begränsningar, letar fel hos sin
partner.
Yang:
Kan slappna av och få vara sig själv i ett sexuellt möte. Känner sig privilegierad
att få utleva sin fantasi och gör det med harmoni, tålamod och i balans med sin
partner. Är avslappnad och genom det i kontakt med sin lust som upplevs med
alla sinnen, genom hela kroppen.
Omvänd:
Låser sig, får inte stånd, flyr in i drömmar som inte heller ger någon tillfredsställlelse. Undviker fysisk kontakt, undviker att känna gemenskap i en relation, vill
inte uppleva sin partners reaktioner eller njutningar. Har tappat sina sexuella
drömmar och visioner, vet om sina egna begränsningar men vill inte hantera och
frigöra dem.
Yin:
Är i balans och harmoni, känner sin kropp, sin lust och längtan, vågar visa sin
fantasi öppet för sin partner i förtroende och gemenskap. Provar på nya saker
som tillfredsställer partnern. Är mer fri i sin längtan och öppen för nya
akter/ställningar.
Omvänd:
Tappar kontrollen över sin längtan, låter gammal rädsla ta över. Känner sig
begränsad, inlåst, utelämnad och förtvivlad. Är rädd, begränsad, blyg, hämmad,
osäker, vettskrämd för att utelämna sig själv.
Erotisk antydan:
Du känner dig balanserad och i harmoni med din omgivning och har en aura med
en stark utstrålning. Ditt "sexappael" kan användas i många sammanhang till din
fördel.
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III of Swords

IV of Swords

Confront/Konfrontation

Sacrifice/Uppoffran

Bilden:
En man och en kvinna som spränger alla sina band till varandra. Hjärtat i bakgrunden brister det också, vilket tyder på att det inte är som det ska. Tre shuriken s.k. kaststjärnor kommer flygande utifrån och visar på omgivnings illvilliga
inblandning.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på konflikter. Osämja. Man har inte samma åsikter som sin
omgivning. Oro och bråk. Meningsskiljaktigheter.
Omvänd:
Starka konflikter. Har svårt att tro på sig själv. Möter kraftfullt motstånd ifrån sin
omgivning, Känner sig angripen och ensam.
Tolkning & för ett par:
Konflikter i sitt agerande, har svårt att få kontakt med sina känslor, veta vad
som är fantasi och vad som är verklighet. Känner krav som inte kan genomföras.
Avsmak för sin partners längtan och agerande. Missförstår varandra, har svårt
att känna njutning. Är less, vill gå ur relationen, vill inte ha sex, eller fysisk kontakt. Känner tvång som inte kan undvikas.
Omvänd:
Gör hellre illa sig själv än att gå ur relationen på grund av partners bristande
respons. Förtryck och våld. Misstro, hämningar. Är rädd för att bli övergiven och
aldrig mer uppleva sex, passion eller en sexuell känsla och i det kan man förnedra sig själv hur djupt som helst. Kan känna starkare lust inför någon annan…
fantiserar om det förbjudna och känner ångest, skam som tar ner den sexuella
kraften. Har inte samma uppfattning om sexuell närkontakt.
Yang:
Är i konflikt med sin åtrå, sitt begär, når inte fram med sina behov, blir inte tillfredsställd. Använder mer våld än vad som krävs för att bli fri, försöker bli
avskydd, hatad för att få vara ifred. Vill inte känna krav som nu tynger hela relationen, total avsaknad av lust.
Omvänd:
Känner sig förnedrad, avvisad, försöker ta kontroll med påtvingad sexuell kontakt. Brukar mer våld än kärlek, försöker att ta kontroll, att hålla kvar något som
redan är avslutat. Gör hellre illa sig själv än ger upp, är rädd att någon annan
ska prestera mer. Är avstängd känslomässigt, kör på rutin och utan att bry sig
om sin partners gensvar.
Yin:
Är i konflikt med sin längtan, känner sig övergiven, obekräftad, är osäker på sin
sexuella dragningskraft. Avskyr närkontakt, vill inte ha sex. Försöker spela ut sin
partner vid konflikter och få partner att känna dåligt samvete för sin lust.
Vägrar att medge åtrå, lust och kåthet.
Omvänd:
Känner sig utnyttjad, är rädd att bli övergiven. Ställer krav i relationen i utbyte
mot sex, har tankarna på annat håll, vet inte hur man ska uttrycka en längtan,
en sexuell dröm/fantasi som känns förbjuden och som tar bort lusten från allt.
Förtvivlan över att inte räcka till, komplex, begränsningar. Vill ha makt över sin
partner och utövar det genom sex.
Erotisk antydan:
Det är dags att gå in i celibat och meditera över vad du egentligen vill ha ut ur
livet och en partner. Kanske det kan vara dags att utforska dina dolda s/m drag.

Bilden:
Här ser vi en man med erigerad Vajra som en följd av sin triumf över sitt offer
som ligger naglad på marken, detta tyder på att hon är låst i sina handlingar.
Mannen har huvudet högt i luften för att markera hans triumf och nonchalans.
Kvinnan har ögonbindel på sig vilket kan tyda på att det är frågan om en ren
avrättning. Hon kan vara ett ofrivilligt offer eller så har hon själv offrat sig som
en martyr. På toppen av lansen ser du alkemins symbol för luftelementet.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på vilsenhet. Tomhet. Svårt att själv komma vidare, tror inte
på sig själv. Söker lugn och ro. Stillhet, vill ha ett lugnare tempo.
Omvänd:
Är totalt vilse med sig själv. Tom och slut i energin... Orkar inte ta tag i sig själv
eller det ansvar som man har.
Tolkning & för ett par:
Är slut, förtvivlad. Har inget kvar, har gett allt och förlorat det mesta. Låter sig
besegras av alla andra runt om kring en, ger sig till vem som helst i desperation
över att känna och uppleva något av extas. Utsätter sig för sexuellt förtryck,
lyssnar inte till sin egen lust, försöker att tillfredsställa alla andra först. Är svår
att tillfredsställa, svårt att få upphetsad, vägrar fantisera, vägrar öppna sina
sinnen för nya upplevelser.
Omvänd:
Har kört sig själv i botten, provat på saker och sexuella möten som tagit hårt
både fysiskt och mentalt. Splittrad i sin längtan, vågar inte känna kärlek, använder sig av rå sex för att nå sina mål. Pressar varandra in i olika akter som känns
och upplevs förnedrande, rädsla, vanmakt och panik i varje agerande. Risken
stor för fysisk skada eller könssjukdom. Totalt vilse med sin sexualitet.
Yang:
Tappat kontrollen om sina begränsningar, låter fantasin ta överhand, missbrukar
andra människor i sin omgivning. Isolerar sig. Får panik över sin längtan som
inte kan tillfredsställas och över sina fantasier som kan innebära mycket av förtryck. Når ingen utlösning trots hård kamp.
Omvänd:
Nedvärderar sig själv och sin partner. Dras till förbjudna sexlekar som skapar
smärta. Fantiserar om det mest förbjudna och utnyttjar sin partner till att prova.
Är inte lyhörd för sin partners smärta annat än som njutningsmedel. Skapar själv
smärta till sin egen fysiska kropp i längtan efter extas.
Yin:
Vägrar närkontakt, vill inte ge av sig själv och ännu mindre känna av någon
annan. Vill inte bli berörd av någon annans vätskor. Straffar sig själv med att
hamna i situationer där man känner sig utnyttjad och missbrukad. Utsätter sig
för övergrepp och finner njutning i det både kroppsligt och mentalt.
Omvänd:
Vågar inte visa sina rätta känslor, förtrycker dem och brukar istället inslag av
smärta och våld. Är rädd för sina fantasier, för sina känslor, för sin längtan.
Förtrycker sitt innersta som endast kommer fram i laddade möten där de går
överstyr. Är trött och slut i sin kropp.
Erotisk antydan:
Kämpa inte emot strömmen för mycket, till slut blir du själv dränerar på din
energi. Men låt ingen utnyttja dig sexuellt, där går gränsen.
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V of Swords

VI of Swords

Powerless/Maktlöshet

Independence/Oberoende

Bilden:
Här ser vi en kvinna som blir våldtagen av fyra män. Kvinnan kan lika gärna vara
med på leken från början men sen har det hela ballat ut. Kortet behöver inte
visa på ett övergrepp från början.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på stress i alla lägen, med sig själv, mot omgivningen, tapppad kontroll. Vill ha mer än vad man har, men vet inte hur man ska nå det
snabbast. Uppjagad.
Omvänd:
Söker tillfälliga lösningar. Jagar upp omgivningen, lastar över ansvar och smiter
undan.
Tolkning & för par:
Obalans med sin tanke och handling, längtar efter något förbjudet men har svårt
att veta var gränsen går. Mår dåligt över sina tankar och över det man vet att
man inte klarar av, stressar upp sig själv och ger sig oftast in i en situation som
är ohållbar i längden. Vill mycket, fantiserar livligare och skenar iväg in i det som
till slut tar över hand…
Omvänd:
Tappar kontrollen, lurar både sig själv och någon annan, ger upp! Använder fel
metod, splittrad med vad som känns rätt och vad som ska göras. Är osäker,
tvivlande. Orkar inte stå för sin tro, för det som man vill genomföra utan viker
sig och ger upp, lämnar ut sig själv i hopp om att någon anan ska ta ansvar.

Bilden:
En man sitter lättjefullt och obekymrat på ett moln allt medan folket nedanför
söker mannens uppmärksamhet. Fåglarna symboliserar frihet.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på frihet och en inre harmoni. Det kan även visa på en resa,
som både eller kan vara mental eller fysisk. En lättnad, en inre frihet. Man har
nått de mål man har satt upp och kan släppa funderingar och ansvar.
Omvänd:
Svårt att komma fram, att ta sig vidare, fastnar i gamla mönster och rädsla.
Kommer ingenstans med sig själv. Blockeringar.

Yang:
Är i konflikt med sig själv, arbetar med skam och längtan, svårt att acceptera sig
själv och sin längtan. Fantiserar, vill ha hjälp, stöd i sina handlingar, känner sig
osäker, misslyckad och är rädd att tappa ansiktet. Tvivlar på sin förmåga,
behöver extra stimulans, förbjudna tankar, yttre påverkan för att gå i gång..
Omvänd:
Missbrukar förtroende och tillit, går över "lik" för att genomföra det man trodde
att man ville ha eller längtat efter. Hård, okänslig, utnyttjar andra för sitt eget
syfte…
Yin:
Osäker på sig själv, viker undan, har lätt att gå med på saker som inte känns
bra. Motsäger sig själv. Orkar inte säga ifrån utan medverkar i en akt som lockar
men känns motbjudande. Ställer krav som man inte ens själv orkar leva upp till.
Är splittrad över vad man längtar efter.
Omvänd:
Tillåter sig att hamna i underläge för att skylla ifrån sig på det man längtat efter
men inte vågat uttrycka. Vet inte vad man längtar efter och ger sig själv skuld
för sina tankar. Vill gärna dominera över någon annan, vill känna makt och kontroll och anklagar sig själv i splittrade tankar.
Erotisk antydan:
En del sexuella fantasier som vi har kanske mår bäst att stanna som just fantasier, i våra hemliga drömmar. Det kan lätt annars bli fel om vi försöker förverkliga
alla sexuella drömmar.
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Tolkning & för par:
Känner sig fri och stark, beredd att möta en partner på lika villkor, inga krav,
inga förutfattade meningar om hur relationen ska vara eller vad den ska ge.
Längtar efter utlösning, men även beröring, att få slappna av och bli uppmärksammad kroppsligt, mentalt och andligt.
Kan få ett behov av att utöva akten ute i det fria, eller i något fordon!
Omvänd:
Känner sig påtvingad en sexuell relation som inte önskas på det sättet, kan
utsättas för tvång, övergrepp… Är ledsen, förtvivlad och ur balans, orkar inte
med krav ifrån någon, har svår med gemenskap, drar sig undan eller hamnar i
underläge som skapar med konflikter.
Kan utsätta sig själv för någon handling, akt som man inte klarar av men har
svårt att säga ifrån.
Yang:
Trivs med sig själv och tar det lugnt, flyter med, har inga krav, däremot kanske
lite förutfattade meningar om hur förträfflig man själv är och hur lätt allt går att
erövra. Även om möjligheterna är många så kan man även ta sig tid att tillfredsställa sig själv, då tid är något som finns gott om… man provar ut nya tekniker, gärna till video, eller ute i naturen.
Omvänd:
Irriterad, frustrerad, det är svårt att få till en njutning, problem med potensen,
problem med sin lust, vill inte men har en längtan ändå! Är vilse i sin sexuella
roll. Känner krav som inte kan levas upp till. Snabb utlösning, för snabb..
Yin:
Tar det lugnt, njuter av sin kropp… länge! Vill bli berörd, smekt, masserad, kräver fysisk kontakt men framför allt uppmärksamhet. Är ett med sin kropp, slappnar av, upptäcker nya erotiska zoner, nya orgasmer…
Omvänd:
Äcklas både av sex, sin partner och sig själv, vill vara ifred, vill inte känna krav,
och all kontakt känns kravfullt. Går med på något under mindre tvång, låser sig,
krampar, har svårt att få utlösning. Vill leva i celibat men klarar inte av det helller.
Erotisk antydan:
Luta dig tillbaka och njut av din partner. Ett kort som visar på hur du njuter av
din sexuella nostalgi i det förflutna, med ett leende på läpparna.
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VII of Swords

VIII of Swords

Management/Manövrande

Distressed/Bedrövelse

Bilden:
En man har tagit saken i egna händer och gått ut och nedlagt sin kvinna på
grottmannens omilda vis, men i och med att kvinnan är beväpnad visar det på
att hon är allt annat än harmlös. Men ändå följer hon med i mannens spel.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på möjligheter, att man förverkligar själv i det som man har
funderat på ett tag. Det är oftast större beslut i livet, avgörande, ex flyttning
eller en arbetsförändring. Man tar ansvar för sig själv och sina egna handlingar.
Beslutar något som man har eget ansvar i. Det kan även visa på korta resor.
Omvänd:
Vill inte se sina egna möjligheter,undviker ansvar, vägrar att vara delaktig i en
förändring, hamnar i konflikter. Flyr ifrån aktuell situation.
Tolkning & för par:
Är två självständiga individer med respekt för varandra och med lust att dela
med sig av sin erfarenhet till den andre. Utforskar sin partners kropp med alla
sina sinnen. Sexprat, vägleder sin partner genom ord, älskar till ljud! Kan tillfredsställa först sig själv medan partner ser på och sedan sin partner.
Omvänd:
Når inte varandra, misstolkar situationen. Vänder varandra ryggen istället för att
finna gemensamma lösningar. Utnyttjar varandra, spelar ut den andra, utnyttjar
situationer, ser till att själv bli tillfredställd och vänder sedan partnern ryggen
eller finner brister hos sin partner för att undvika att själv behöva ge av sig
själv!
Yang:
Är bestämd i sin uppfattning, vet vad man vill och hur det ska vara!
Dominerande, kraftfull och bestämd, tar saken i egna händer, förverkligar en
längtan. Är tålmodig, seg och långdragen, vill ha samlag länge och njuter av
tiden lika mycket som akten…
Omvänd:
Missbrukar situationer och en partner, tar till våld, övergrepp, utnyttjar situationen, eller sätter sig själv i en martyr roll, glider undan och flyr kroppslig kontakt.
Är osäker, känner sig inte kompetent, känner sig förnedrad, missbrukad, utnyttjad och har tappat all lust för sexuell närvaro.
Yin:
Självständig, säker i sexualitet, kräver respons, vill dominera, kan vilja använda
piska eller andra verktyg för att ha makt! Krävande, tålmodig, intensiv. Kan tillfredsställa sig själv inför sin partner och vänta sig att partner precis efteråt ska
tillfredsställa en likadant, stark lust och mycket medveten om hela sin kropp och
alla njutningspunkter.
Omvänd:
Går med på något som känns fel, känner avsmak, panik och maktlöshet utan att
njuta av det. Låtsas njuta och vara delaktig, men längtar till en annan situation,
fejkar orgasm… Utnyttjar sin partner, driver ett hårt spel och inser inte att man
förlorar själv. Är krävande, dominant utan att vara med i känslan, leker, missbrukar tillit och hånar sin partner.
Erotisk antydan:
Våga släppa släppa fram ditt animus eller anima, eller ditt djuriska jag och
lämna alla hämningar i garderoben. Ut och dra hem en partner. Testa lite nya
grepp, kanske bondage…

Bilden:
En kvinna ligger mördad i sin säng. Bredvid kvinnan sitter en man som i förtvivlan håller om sitt huvud. Är det mannens skugga-skugg jaget som har visat upp
sin förvrängda sida och gjort detta illdådet?
Grundtolkning:
Ett kort som visar på att man är vilsen och orolig. Ingen självtillit eller självförtroende. Är förtvivlad och ensam. Har ingen ork att ta sig fram… prestationsångest.
Omvänd:
Slipper ifrån krav man känt av, lär sig att fatta egna beslut. Har svårt att finna
tillit till sin omgivning, känner sig övergiven…
Tolkning & för par:
Har stora svårigheter att nå fram till varandra, dåligt självförtroende, bristande
tillit. Men även att det kan finnas något hos partner som man inte trivs med, kan
ha svårt att tända på sin partner, att slappna av. Kan inte njuta, tänker för
mycket, lever i gamla värderingar och i dåligt samvete för att man tycker sig inte
räcka till. Avbryter samlag, vänder ryggen till, vill inte ta på sin partner, känner
motstånd, känner sig missförstådd.
Omvänd:
Svårt att nå varandra, låtsas, söker hjälp men agerar inte! Låser sig, kan inte
slappna av, undviker alla situationer som kan leda till sex. Söker lösningar hos
andra, låtsas vara med men är helt avstängd. Har ingen kontroll över sin kropp,
vill bli dominerad men samtidigt inte, rädd att inte räcka till eller vara duglig
nog. Undviker kroppskontakt. Kan känna skam över lustkänslor.
Yang:
Kan vilja prova på något, känna lust efter något nytt, något annorlunda med sin
partner, men vågar inte prova på, bjuda till invit och mår dåligt för det.
Gnagande känsla inombords som hindrar till njutning. Kan känna sig påverkad av
andras värderingar och krav och totalt tappa tron på sin sexualitet. Kan ha dåligt
samvete för något man inte gjort, svek och egen njutning som tagit överhand.
Omvänd:
Tappar lusten, känner total avsmak, vill vara själv, har problem med sin egen
sexualitet. Rädd, förvirrad och söker svar ifrån andra, letar lätta vägar ut ur
missnöje. Känner sig inte bekräftad, hotad i sin roll, i sin manlighet, tror inte att
man räcker till, känner vanmakt, ilska och kan förtrycka sin partner.
Yin:
Trivs inte med sin kropp, avskyr sin lust, vill vara ifred. Känner att man inte kan
ge sin partner det som den har behov av och känner att partnern inte kan ge en
själv det som man längtar efter, kämpar mot "förbjudna tankar" längtan efter
andras inblandning, ev gruppsex eller någon som ser på.
Omvänd:
Är rädd, kan håna sin partner för att slippa ta ansvar själv, söker bekräftelse hos
andra… Har svårt att känna njutning, orkar inte ens låtsas vilket ger en känsla
av totalt misslyckande. Hatar sin kropp, vill inte bli berörd, tycker inte om sin
partners kropp, läten eller agerande och visar avsky.
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Erotisk antydan:
Du kan vara i en dominant relation som gör att du kan känna dig utnyttjad. Bryt
dina kedjor och gör dig fri om så är fallet.

IX of Swords

X of Swords

Stuffy/Inskränkthet

Devastation/Ödeläggelse

Bilden:
En man sitter i en källare och är fastlåst i muren samtidigt som succubus frestar
mannen runt honom. Eller är de spöken från tidigare förhållanden som hemsöker
honom och retas för någon oförrätt?
Grundtolkning:
Det här kortet visar på oro, lätt ångest och inre konflikter. Upplever sig själv som
ensam och är förtvivlad. Kan må dåligt av egna krav och man gör illa sig rent
fysiskt, både medvetet och omedvetet. Svårt att slappna av, jagar upp sig, ältar
och blir hysterisk. Mardrömmar, svårt att slappna av och få lugn och ro. Svårt att
koncentrera sig, att stanna upp!
Omvänd:
Tappar kontrollen över sig själv. Uppjagad och splittrad. Deprimerad med svår
ångest.
Tolkning & för par:
Har svårt att nå varandra, var och en ältar sina misstag, sina begränsningar, allt
som man inte räcker till… Söker bekräftelse men får den inte. Lever i rädsla att
inte vara bra nog, att inte duga. Klarar inte av att genomföra något som partnern önskar. Har hamnat i en återvändsgränd med varandra, missförstånd, längtan och ingen kontakt. Andra personen kan locka och missleda…
Omvänd:
Söker på varsitt håll, på olika håll, med olika värderingar. Når inte varandra och
vill bara inte ha fysisk kontakt, och den mentala är så långt ifrån varandra som
man kan komma. Spelar ut varandra, ger varandra dåligt samvete, längtar efter
ensamhet…
Yang:
Upplever panik, krav… finner ingen ro, utan söker utanför en relation bekräftelse
på att man är någon, att någon ser en, längtar efter en, men det känns inte helller bra! Är missnöjd med sin egen sexuella roll och med sin partners. Kan inte
kommunicera utan smiter undan och mår dåligt. Känner avsmak för sex.
Begränsningar och skam från tidigare gör sig påmint.
Omvänd:
Är elak, missbelåten och talar om det. Ställer orimliga krav, jagar upp sin partner, kräver sex och beröring alla tider på dygnet, är manisk, destruktiv och
hårdhänt. Blir utnyttjad, hånad, förnedrad, känslomässigt utnyttjad och missbrukad är splittrad i sin lust, kan tappa lusten och gå in i en kris för det!
Yin:
Olycklig, missnöjd, äcklad, bedrar på sig själv och sin partner med sina fantasier
och inre rädslor. Vågar inte bjuda till, avvärjer kontakt! Har skamkänslor, känner
vanmakt, vet att man inte räcker till… Har insett något som låser alla sexuella
närmanden. Isolerar sig, har ingen lust, vill inte ens tänka sex, alla tankar åt det
hållet skapar panik.
Omvänd:
Är rädd, vettskrämd och panikslagen, klarar inte av situationen, känner sig förnedrad och är deprimerad. Kan spela ut sin partner genom ångest, klagan, misstro, svartsjuka som leder till konflikter där man förlorar och sjunker ännu djupare ner i sin vanmakt.
Erotisk antydan:
Smek dig själv framför spegeln, inte bara de erogena zonerna. Njut av din egen
beröring och kroppens respons på denna. Älska dig själv.

Bilden:
En man och en kvinna har torterats svårt. Detta för tankarna till Vlad pålspetsaren-Dracula, som brukade sätta upp pålar med sina fiender på för att avskräcka
andra fiender för vilket öde som kunde vänta dem, dränerade både på energi, liv
och kraft.
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Grundtolkning:
Det här kortet visar på tomhet. Obehaglig stillhet. Det finns ingenting av kraft
eller ambition. Dränering av energi. Sorg, ledsamheter, övergiven, förlorat allt!
Omvänd:
Uttröttad, slut och utan motivation i livet. Vill bara ha stillhet och tystnad.
Tolkning & för ett par:
Totalt vilse, bör undvika varandra, når inte fram, har inget gemensamt i nuläget.
Attraktionen är död, lusten försvunnit och tomheten tagit över. Skadar varandra,
misstror, hånar, nedvärderar och utnyttjar varandra men inte sexuellt. Se upp så
inte rädslan låter våld och hat ta över. Kan även visa på total vanmakt, missförstånd och en rädsla av att vara älskad.
Omvänd:
Förtvivlan, missmod, tomhet, avsaknad av känslor ingen kontakt med sin lust
eller fysiska kropp, irrar med sig själv, vågar inte känna lust. Når inte varandra
och inte ens sig själv, totalt avstängd, panikrädsla gentemot sin partner.
Yang:
Har tappat lusten, intresset, orkar inte ens vidröra sig själv… går undan, vill vara
själv, längtar efter kärlek men gör allt för att bli lämnad och övergiven. Är i konflikt med sin partner, tror inte på sig själv, brister i omdöme, brister i närkontakt.
Kan låta panik och vanmakt ta över och bruka våld eller se till att själv bli den
kränkta partnern.
Omvänd:
Undviker fysisk kontakt, undviker mental kontakt, undviker överhuvudtaget, vill
inte veta av sina känslor, kan missbruka våld för att släppa på sina egna rädslor.
Kan bli så utnyttjad att man tappar tron på all gemenskap, går ner sig, olycklig
över sig själv och sin lust.
Yin:
Är tom, saknar allt vad lust är, vill inte bli berörd eller vara involverad i en relation, vill gå egen väg. Är hatisk, bitsk, rädd, maktlös och agerar utifrån panik.
Trött, utnyttjad, ev lider av känslomässigt, mentalt eller fysiskt våld.
Kan vara grym mot sin partner, både verbalt, mentalt och fysiskt.. Utnyttja,
spela dubbelspel, vara trött och less men låtsas vara med på noterna för att
vinna tid.
Omvänd:
I total förvirring, kan göra sig själv och sin partner illa, både fysiskt och känslomässigt, drar igång stora scener, skapar olustkänslor, skamkänslor, skäms över
sig själv och sin lust. Bestraffas och bestraffar utan att kunna avbryta av egen
kraft.
Erotisk antydan:
Använd skydd (kondom) med tillfälliga partners.

Mistress of Swords

Man of Swords

Air of Earth/Luft av Jord

Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av ett barn upp till 15 år (i denna lek en ung kvinna,
ca 15- 20 år) som är född i Tvillingarnas, Vågens och Vattumannens stjärntecken som visar på en person du möter eller en sida hos dig själv. Personligheter
som är födda i Lufttecken är ofta ute på äventyr, de vill veta så mycket, hinna
med så mycket, och träffa så många som möjligt. De är de personer som frågar
mest - Varför? De är vetgiriga, angelägna på att vara med överallt så att de inte
missar något, De har också en förmåga att prata till sig allt som de vill ha. De
kan vara mycket envisa och ger sig inte i första taget, utan vet vad de vill. De
tänker ofta och mycket på ett "lätt sätt" kan ha svårt att förankra det till jorden,
vill helst slippa ansvar och istället vara som ett strå för vinden, få följa med där
det händer något. De vill umgås, konversera, och kan vara otroligt charmiga,
även om man kanske inte lägger allt de pratar om på minnet.... de kan också
förvåna en med nya tankar och idéer.
Omvänd:
De kan upplevas som ytliga och kan ha svårt att skapa en riktigt och nära kontakt eftersom de själva inte alltid själva hinner riktigt med. Det kan gå undan så
fort att de själva inte alltid hinner med, och då uppstår både en instabilitet samt
ett dålig humör, eftersom de då inte kan fästa sina tankar på någonting.
Grundtolkning händelse:
Ett besked eller meddelande som kan visa att någonting är på gång. En föraning,
eller förbesked på att något annat kommer. Se här omkring liggande kort.
Omvänd:
Planer som går om intet, förändringar som skapar problem, dålig hälsa som kan
komma oväntat och snabbt, se till omkringliggande kort, lättare besvikelser.
Tolkning:
Intensitet, snabba impulser och nya förslag, har svårt att hinna med…
Omvänd:
Besvikelser och motgångar, känner sig lurad.
Tolkning & för ett par:
Snabba förspel som blir hela akten, ger och tar i ett intensivt tempo.
Omvänd:
Vänder varandra ryggen och tillfredställer sig själv och låter den andre partner
veta det.
Maskulin aspekt:
Stark lust, igång hela tiden, kan inte slappna av utan måste på igen, och igen…
Omvänd:
Är i kris med andra, oförstådd, låser sig, har inte ens tanken på sex.
Feminin aspekt:
Är öppen, provar på det mesta inom förspel, tar för sig, spelar ut sin partner.
Omvänd:
Misstänksam, anklagar sin partner för både det ena och det andra, är rädd att bli
utnyttjad.
Erotisk antydan:
Koppla greppet, du har orken med dig.

Air of Air/Luft av Luft
Bilden:
En ung krigare står fredligt och stöttar sig på sitt tvåhandssvärd.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en ung man upp till ca 30 år med egenskaper ifrån
Tvillingarnas, Vågens och Vattumannens stjärntecken och kan visa på en person
du möter eller en sida hos dig själv. Yngre män födda i Lufttecken har mycket
egen vilja, och är snabba till händelser och förändringar. De kan vara mycket
självsäkra, ifrågasätta mycket och ibland skapa bekymmer och turbulens för att
de tänkt efter på sitt sätt. De vet var de har sig själv och behöver sällan yttre
bekräftelse. De är bestämda till sin uppfattning, logisk och klartänkta. Har lätt
att se många möjligheter samtidigt, men kan ibland vilja vända kappan efter vinden lite för snabbt, det kan vara svårt att veta var man har dem, fast att de är
så rakt framåt till sin läggning. De står för sitt ord och för det som de lovat, men
om man gör något som missbehagar så anser de att man brutit mot reglerna
och då är det fritt fram, och då har de redan en annan strategi klar…
Omvänd:
Ibland så kan de upplevas som splittrade, eftersom de har svårt att bestämma
sig, livet ger så många möjligheter, i alla fall i tankarnas värld.
Grundtolkning händelse:
Snabba intensiva händelser. Mycket händer snabbt och oväntat. Lätt turbulens.
Omvänd:
Oväntade okontrollerade händelser som blir till bekymmer. Kraftfull turbulens.
Olyckshändelser, för att de ska bli fysiska måste andra kort förstärka det.
Tolkning:
Intensitet, Kraftfulla och omsvepande händelser.
Omvänd:
Konflikter, bråk, rejäla urladdningar, besvikelser och tomhet.
Tolkning & för ett par:
Starka känslor som ger tumult, aspekter av s/m, hårda tag, lite ömhet men troligast en stark kärlek bakom.
Omvänd:
Sex som går överstyr, tappar kontrollen, låter maktkänslor ta över, missbrukar
sin partner, troligast för sista gången!
Maskulin aspekt:
Är överdominant, känslokall, omedveten om sin partners känslor. Tar till våld för
att kunna njuta, behöver inte vara en stark aspekt, men behöver spänning…
Omvänd:
Är i konflikt först och främst med sig själv, kan inte handskas med sina känslor
och använder våld för att lösa sina egna problem, makt är viktigare än kärlek
och rädsla styr allt agerande.
Feminin aspekt:
Dominerande, känslokall, räknar ut vad man vill ha ut av en sexuell relation. Tar
för sig och lämnar inget över till sin partner annat än smärta…
Omvänd:
Njuter av att göra illa sin partner, smärta och lidelse ger kickar, kan ha en sexuell relation framför sin partner som inte får vara med utan överges.
Erotisk antydan:
Försök att finna njutning i att bara stanna upp och smeka din partner, mjukt och
utforskande.
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Bilden:
En ung kvinna sitter framför sin borg och sträcker sitt vapen. Vid skötet finner vi
sigillet för luft.

Madam of Swords

Master of Swords

Air of Water/Luft av Vatten

Air of Fire/Luft av Eld
Bilden:
En tatuerad man sitter på sin tron med sin erigerade Vajra i luften.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en man ifrån ca 30 års ålder med egenskaper ifrån
Tvillingarnas, Vågens och Vattumannens stjärntecken som visar på någon man
möter eller en sida hos en själv. Män som är födda i Lufttecken är mycket säkra
på sig själva. Har kontakter överallt, som gynnar dem i deras planering, ingenting lämnas åt slumpen, för den finns inte för dem, de skapar allting själv. Har
stort egenvärde, är samtidigt ödmjuka, de är väl medvetna om sin makt, och
den stora kunskap som de besitter. De är snabba i tanken, och skapar fort det
som de vill ha., och det är inte lite... Det är många händelser och ens stark
intensivitet runt en sån här man, han har en förmåga att ha många bollar i luften samtidigt.
Omvänd:
De kan fort tappa humöret och då blir det tumult, i värsta fall är det som om en
orkan skulle svepa fram, de tappar huvudet alldeles.
Grundtolkning händelse:
Större avgörande beslut och handlingar. Kontrakt, avtal som gynnar en, störe
beslut som har samband med myndigheter.
Omvänd:
Kontrakt och avtal som inte blir av, eller som kommer oväntat och negativt för
den tolkade Förväntningar som blir till besvikelser.
Tolkning:
Starka habegär, vet vad man vill ha, kämpar för sitt mål med stark ambition, en
kraftfull stark gemenskap.
Omvänd:
Svek och konflikter, gråt och ev misshandel. Svartsjuka och ägandeskap.
Tolkning & för ett par:
Pratar sig till och igenom ett samlag, bygger upp en stark relation med band
som hela tiden stärks, vet var man har varandra, fullständig kontroll, två starka
individer som utvecklas med varandra.
Omvänd:
Tar "död" på varandra, försöker att äga den andra partner till kropp, själ och
ande.
Maskulin aspekt:
Är intensiv, ger allt, tar allt och är medveten om sin känslor och har full kontroll.
Omvänd:
Tar ingen hänsyn till sin partner och ingen annan heller som man vill ha sex
med, kräver sex, tar sex oavsett om partnern kommer till skada, det är ju ändå
bara ett kön bland många andra… Kan vara helt besatt av s/m och utveckla
metoderna med dramatik.
Feminin aspekt:
Är otålig, irriterad, ställer krav och vänder ryggen till. Förväntar sig total hängivenhet.
Omvänd:
Är beredd att ge allt och förlora allt för att få uppleva maxad orgasm, ger sig
hän i s/m endera i underläge eller i maktposition tills det inget finns kvar.
Erotisk antydan:
Du kan allt bara du vill och kärleken finns där.

Bilden:
En kvinna höjer sin oxpiska och piskan är liksom svärdet en symbol för luft.
Grundtolkning:
Detta kort symboliseras av en mogen kvinna från ca 30 års ålder med egensakper ifrån Tvillingarnas, Vågens och Vatttumannens stjärntecken som visar på en
person man möter eller en sida hos en själv. Kvinnor som är födda i Lufttecken
är ofta väldigt självständiga. De har oftast en stark personlighet, och vet vad de
vill. De har lätt att få en översikt över situationer. De har lätt för att ta ansvar,
och för att ta kontroll och bestämma i större sammanhang. Kan ibland vara lite
väl analytiska, kan vara mycket logiska och tänka över en dels saker lite för
länge, de är medvetna om att allt har två sidor, och det gäller att inte göra fel,
för det är något som en Luftdam aldrig gör... Åtminstone strävar efter! De är
sociala av sig, tycker om sällskap, någon att vädra tankarna med, att prata kan
också vara en stark sida.
Omvänd:
Men är de på dålig humör så är det mycket som blir sagt... om allt och alla, för
ingen är så perfekta som de... De ser till inre kvaliteer, är så säker på sig själva
att de sällan behöver yttre bekräftelse.
Grundtolkning händelse:
Ökat självförtroende och självkänsla. Aktivitet i intressen, vågar ta till orda!
Omvänd:
Svårt att bestämma sig, ångest, i konflikt med omgivningen, skvaller.
Tolkning:
Egen vilja, beslut som man tar logiskt och med tanke på vad man vill ha istället
för medkänsla. Kontroll.
Omvänd:
Svartsjuka, irriterad och grinig.
Tolkning & för ett par:
Är i mental kontakt med varandra, inspirerar varandra till nya sätt att möta och
undersöka gemensam sexualitet. Vågar utmana sig själva, prata, söka djupare
med varandra.
Omvänd:
Större konflikter, hårda nedsättande hård, hån, gliringar som sätter förhållandet i
obalans, försöker utnyttja sin partner.
Maskulin aspekt:
Är elak, obalanserad, otålig och rastlös, försöker skapa osämja för att skapa osäkerhet hos sin partner så att man kan undvika sex.
Omvänd:
Söker bråk för att ta makt och få sex i utbyte, mentalt obalanserad med sin sexualitet.
Feminin aspekt:
Är självsäker, trivs med sin egen identitet, finner sig oemotståndlig, läcker och
skapar dynamik omkring sig, ger sig in i en kärleksakt med hull och hår. Kräver
tempo, lite hårda tag och intensitet.
Omvänd:
Tar fram för hårda drag inom sig, kräver s/m och en antydan om inte rent av
våld för att bli tillfredställd.
Erotisk antydan:
Lev ut dina lustar… våga fantisera, tro på kärleken…
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0/XXII The Fool
Bilden:
Här ser vi en hermafrodit som sitter i sin frihet och onanerar sina kön vid randen
av ett stup, lyckligt ovetande om dess existens. Vi ser vindarna som blåser runt
kortets gestalt vilket visar på turbulens. I förgrunden ser vi flammor som visar
på kortets energiska aspekt.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på spontanitet. När man är glad och vågar vara sig själv.
Vågar lite mer och vill mycket mer. Oväntade händelser som ger glädje och frihet... 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 man har lovat. Svårt att säga Nej.
Tolkning:
Självcentrerad och inne i sina egna processer, vill mycket men mest för egen del.
Ser till sin egen njutning och tror i sin enfald att alla andra ska vara lycklig för
ens skull eller finna samma tillfredsställelse. Är öppen för det mesta och tänker
sig inte alltid för, provar på bara för provandets skull! Njuter, tar för sig, öppen
för alla sorters sex bara det ger utlösning…
Omvänd:
Oskyddat sex! Testar tills alla gränser är uttänjda till det maximala och helst till
de spricker, för det kan ju finnas mer där bakom. Tappar kontrollen, kan vara för
sexfixerad eller sexmissbrukare. Osäker på sin egen identitet, svårt att uttrycka
sin lust. Onanerar i grupp.
Yang:
Sugen… testar, provar sig fram, byter ställningar och partners som andra byter
underkläder!
Är öppen i sin sexualitet och visar både på sin maskulina och feminina sida samtidigt. Tycker om beröring och att bara njuta och helst slippa ge tillbaka själv,
oerhört självcentrerad. Trivs bäst ensam och tillfredställer gärna sig själv med
diverse yttre tillbehör.
Omvänd:
Ser enbart till sig själv och sin njutning, utnyttjar andra för sin egen tillfredställlelse, rör sig på farlig mark, vill testa det förbjudna, söker mer njutning än vad
som gavs i förra utlösningen. Låser sig, kan inte uppnå lust, extas, blir manisk i
sitt sökande efter tillfredställelse.

litet, kan välja att avstå och finna njutning i det.
Lärdom:
Nollställ, börja om från början, var öppen, lyssna till din kropp, missa inte den
inre upplevelsen för den yttre. Våga känna längtan, våga beröra din partner.
Kabbalistiskt:
Malkut (Kungariket) är hela den fysiska världen som mottar den utstrålning som
Jesod renar. Malkut är uppdelad i eld, vatten, jord och luft, en nödvändighet för
manifestationen av de mottagna krafterna.
Kliffotiskt:
Lilith, demonernas moder, vampyrernas drottning, skökornas härskarinna och
ondskans furstinna, är ett väsen som hemsökt människorna allt sedan sumerernas tid fram till vår egen. Hon omnämns rikligast i de gamla judiska skrifterna
som Zohar och Talmud. I manuskriptet Alfa Bet Ben Sira berättas den klassiska
historien om Lilith. Hon var Adams första hustru och skapades oberoende av
honom. Detta medförde att hon vägrade att underkasta sig sin make. Under sexualakten ville hon t.ex. inte ligga underst. Adam blev arg och försökte övermanna henne. Då flydde hon från paradiset ut i öknen där hon började att
umgås med skapelsens andra utdrivna varelser, d.v.s. demonerna. Med dem
födde hon de fruktade Lilims.
Astrologiskt:
Dåren symboliseras av Tvillingarna:
Här kan en del av oss stå kvar i grunden, och under tiden så kan vårt andra jag
gå framåt. Tvillingarna kan man se som ett ombytligt tecken som står vid ett
vägskäl men inte låter sig tyngas ner av det utan vill bara åt två olika håll samtidigt. Här kan man se den ena som vill tillbaka i tryggheten, i det som redan
finns och den andra som vill framåt, in i utvecklingen, utforska det okända.
Omvänd:
Tvillingarna kan även reagera med att tvärt bestämma sig, och inte ta hänsyn till
om det passar andra, de kan också vela för länge, inte kunna bestämma sig, och
ena minuten så går det framåt, och i nästa minut så har man tänkt på det lite
mer och bestämmer sig för att ta sig framåt.
Erotisk antydan:
Egen tillfredställelse, omvända roller, lek det andra könet eller försök att sätta
dig in hur det andra könet upplever beröring och utlösning.
Uppblåsta blygdläppar, penisringar.

Yin:
Frigjord, öppen för närkontakt, upptäcker njutning för egen del. Är krävande, vill
ha mycket!
Tillfredställer gärna sig själv inför sin partner för sin egen njutning som alltid
kommer i första hand. Är öppen för nya aspekter av sex eller en fri relation,
inbjudande, sex och kärlek två helt skilda relationer.
Omvänd:
Kan påbörja ett samlag men avbryta när som helst man själv har fått sina lustar
tillfredställda, bryr sig inte om sin partners välbefinnande . Osäker på sin sexua-
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I Magician
Bilden:
En man som står i centrum av ett pentagram ,vi ser Tarotsvitens alla element
närvarande på bilden som magikern bemästrar till fullo. På piercingen vid Vajran
ser vi symbolen för Merkurius. Yonin i nedre hörnet flödar av sitt elixir.
Grundtolkning:
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 sig själv. Har svårt att förverkliga sin drömmar och ambitioner.
Tolkning:
Magikern är Yangformen som vet hur han ska handha sin kraft och sina förmågor. En etta som visar på en ledare, en som visar vägen. Magikern balanserar
krafterna mellan Yang och Yin, mellan de två Yangformerna i stav och svärd, han
visar på sitt förtydligande av manlig kraft. Kortet bjuder till kraftmätningar, förstärkning av egen identitet. Man är lite själv i relationen eller är den som vägleder, den som styr akten. Kraftfullhet och full kontakt med sina krafter ger möte
utan förutfattade meningar och fördomar. Snabba ryck, helst igår och absolut
inte imorgon…Lek med den manliga kraften, spontanitet och snabba tändningar.
Omvänd:
Använder krafter fel. Missbrukar tillit och förtroende, utnyttjar och förlorar även
kontakten med sitt eget inre, styrd av sin lust. Vild panik, möten som inte fungerar, brist på kontakt eller starkt missnöje över sin partner.
Yang:
Du har verkligen kommit i toppform, har kontroll över din lust, din längtan och
dina ageranden. Vågar visa upp dig, vågar bjuda på dig själv, stark vilja, längtan, kåthet.. Du är i balans med din identitet och låter din lust styra, våga visa
upp dig, ta första steget och längtar efter gemenskap och att få visa upp dina
förmågor. Du har även lätt att fixa dina behov på egen hand, huvudsaken du får
använda din "trollstav"!
Omvänd:
Lyssnar bara till din lust och ditt sätt att vilja genomföra en akt, ingen tid över
eller lust för din partner. Din utlösning är det viktigaste, förlorar på sikt, förlorar
kraft och kontroll.
Missnöjd med sig själv, tvivlar på sin förmåga, ev impotensproblem.

Lärdom:
Våga vara dig själv, du har så mycket erfarenhet med dig, använd den istället för
att känna dig för hur andra gör.
Kabbalistiskt:
Keter (Kronan) är hittills omanifesterad och saknar form. Det är det första stadiet i processen från det oändliga till det ändliga.
Kliffotiskt:
Thaumiel (Tvillingguden) Det är denna kliffa som gör kliffoths antal till elva eftersom denna är splittrad. I stället för Kethers enhet är Thaumiel mångfalden och
den alltid fortskridande förändringen. Thaumiel är tvåhövdad och de två huvudena ligger i ständig strid med varandra. De är tesen och anti-tesen som ständigt
bygger över sig själv genom nya synteser. Thaumiel innebär aktiv evighet i motsats till Kethers passiva. De två huvudena är Satan och Moloch.
Astrologiskt:
Magikern symboliseras av Merkurius:
Magikern som vår första manliga symbol i Stora Arkanan. Merkurius som en
symbol för den första manlig urkraften. kraften som vill framåt och som har all
sin kraft med sig. Merkurius visar mycket av vårt jag utåt, den styr över vår
mentala kraft och kapacitet och vårt sätt att kommunicera med andra, på
samma vis som man kan se Magikern, en individ som har all sin kunskap, klar
intellekt och vet hur han ska handskas med sin kraft.
Omvänd:
Den här kraften kan användas även till bristningsgränsen eller tills man tappar
kontroll över den, det blir för mycket av allt. Kan också bli för mycket prat och
ingen handling.
Erotisk antydan:
När detta kortet kommer upp indikerar det på en förförare, en som behärskar
konsten till fullo kanske kommer i din väg. Kan också visa på att du kanske bör
träna lite på dina konster…
Använd gärna en fallossymbol (dildo) för att tillfredställa din längtan av kraft och
uttryckande.

Yin:
Manhaftig, kåt och galen, vill mycket nu…vågar visa, vågar ta första steget, du
har en stark längtan inom dig, du tar saken i egna händer, väntar inte in utan
gemenskap nu annars gör du det på egen hand. Vågad, provokativ, längtansfull
men inte på humör för några längre eskapader utan uttryck nu och sedan blir
det tid för något annat. Dags för egen leksak…
Omvänd:
Har svårt att få fram vad du vill, vad du längtar efter. Visar din partner otillräcklighet genom hans agerande. Vänder ryggen till. Vägrar bli dominerad, vågar inte
ha tillit, rädd för mannens kraft.
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II The High Priestess
Bilden:
Här ser vi en ung kvinna som håller en nymåne och en fullmåne i sina händer för
att visa på kortets feminina karaktär, men också på att det är balans här mellan
ljus och mörker. Månen är även en symbol för intuition. I bakgrunden finner vi
Stonehenge med stenarna formade som fallossymboler.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på inre kunskap. Stark intuition. Starka känslor och ansvar.
Samarbete med andra, man har en ansvarsroll i gemenskapen.
Omvänd:
Lyssnar inte till sig själv. Missbrukar sin kunskap. Kommer i konflikt med andra.
Tolkning:
Engagemang i den sexuella akten, helst i det fria eller på någon magisk, mörk,
spännande, ovanlig plats. Njuter av maktkänslan, av kontroll och gemenskap. Vill
nå djupare insikter och uppleva mer extas i varje akt som sker, krav på total
njutning. Är stark i sin lust, lidelsefull.
Sex ska upplevas länge, långa akter, intensivt och med passion.
Omvänd:
Kontroll, maktkamp, förtryck, hån, nonchalans. Drar över och lämnar efter sin
egen tillfredställes nått sitt klimax. Kan känna lust att binda sin partner, förnedra
och kan tappa kontrollen då lusten tar överhand och ingen respekt finns för personen.
Yang:
Lyhörd, känslig, sensitiv, reagerar med varje beröring. Lätt till upphetsning, vill
mycket, mer…mer…! Är mest ute efter spänningen, utlösningen, än att vidareutveckla en sexuell relation. Vill uppleva njutning för stunden utan efterkrav. Har
dock krav på sin partner som ska leva upp till den längtan och de önskemål man
har.
Omvänd:
Har ingen respekt för sin partner, ser den som enbart en fysisk kropp utan känsla som används till att tillfredställa sina behov på, vill dominera, förnedra, förtrycka och håna, får utlösning av kamp och kontroll.

uella makt och använd den till din egen kropps njutande. Följ energiflödet…
Kabbalistiskt:
Binah (Förståelse) är motsatsen till Chokhmah, kvinnligt och passivt. Medan
Chokhmah är Guds visdom är Binah hans förståelse och intelligens. Binah ligger
bakom allt som är möjligt i motsats till vad som gäller för tillfället, stabilt i motsats till föränderligt. Det är Binah som kabbalisterna tillägnar det ursprungliga
neshamah, den heliga själen, den gudomliga gnistan hos alla mänskliga varelser,
det sanna Jaget i varje människas inre djup.
Mellan de tre första sefirot och resten är steget långt, en avgrund som skiljer det
oändliga från det ändliga och det gudomliga medvetandet från det vanliga
mänskliga medvetandet, men det är en avgrund som det går att ta sig över.
Kliffotiskt:
Satariel (Den Fördolde). Detta är de mörka mysteriernas kliffa. Den representerar absurditeter och surrealism. Här är inget vad det ser ut att vara och allt döljs
i en dimma av mystik. Satariel styrs av Lucifuge.
Astrologiskt:
II Översteprästinnan symboliseras av Månen:
Hon är vår första kvinnliga symbol, rent allmänt kan man tala om den kvinnliga
intuitionen, men det finns djupare aspekter bakom. Kontakten med sitt innersta
och med våra känslor (månen styr över vatten/känslor).
att lyssna till sig själv och se lärdomen i det som redan varit och med den kunskapen ha ett större helhetsperspektiv och handla därefter. Månen visar på speglingar, av det som vi har inom oss ut till det som finns runt omkring oss.
Den visar också på vårt känsloliv och vårt undermedvetna. Månen visar även på
vårt förflutna och en öppen kontakt emellan det som varit, är och det som
kommer.
Omvänd:
Känslorna kan ta över så att det blir krävande och utnyttjande av medmännniskorna. Likaså fastna i gamla trygga mönster som stoppar upp ens utveckling.
Rädsla för relationer och likasinnade.
Sexuell antyden:
Månen är drömmarnas "plan" och därför kan det vara lämpligt att träna på astral
sex med din vän/väninna. Lekar, rollspel, geishakulor.

Yin:
Är i upplevelsen, i känslan, styrs av impulserna, av energierna. Njuter, tar för
sig, dyrkar sin partner lika väl som sig själv, ser till och agerar för gemensam
njutning. Avgudar sin partners kropp och kön. Kan även vara öppen för sex med
flera av sitt kön. Njutning, tillfredställelse, flertal orgasmer kan vara ett måste!
Gillar utsmyckning av sig själv, sin partner och lekplatsen.
Omvänd:
Spelar spel, visar inte sig själv, fejkar orgasm, låtsas vara någon annan, låtsas
att partner är någon annan som kan bli till en besvikelse som tas ut över sin
partner med krav, missnöje och gnäll. Kan känna en längtan efter att bli dominerad, förnedrad men när det sker så är det inte som tänkt.
Lärdom:
Använd dina krafter, din egen specialitet, ta för dig, njut, balansera upp din sex-
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III The Empress
Bilden:
En Kejsarinna sitter säkert och smått nonchalant på sin fallostron, bredvid sig
har hon en andlig guide som är hennes ofödda barns skyddsande i form av en
ängel. I draperiet ser vi sigillet av en krona vilket visar på hennes höga rang.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på växande. En varm och givande kraft samt styrka. Stabilt i
hemmet, med ekonomi och trygghet. Ev 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.
Tolkning:
Njutning, kroppsliga begär och skönhet. Slappnar av och ger sig hän, vågar
njuta, visa sig själv och sina begär. Är i välbefinnande, i njutning, tar det lugnt,
stannar upp.
Vågar bjuda på sig själv, är lyhörd för sin partner, sätter sin partners välbefinnnande och lust före sin egen. Har starka begär, hormoner i omlopp, känslig för
dofter.
Omvänd:
Tappar kontrollen över sig själv och sin känsla, är osäker, bitter med dålig erfarenhet. Vågar inte bjuda på sig själv, vågar inte prova på nya upplevelser, rädd
att bli utnyttjad. Låser sig, kan få kramp i underlivet, bristande potens.
Yang:
Sätter sin partner först, njuter av partnerns kropp och doft. Är öppen för utvecklande av relation och sexuell gemenskap. Ger sig tid att njuta, omgivningen är
viktig. Men viktigast är partners reaktion på den uppmärksamhet som ges, vill
uppleva partners njutning.
Omvänd:
Känner sig trängd, påtvingad sexuell gemenskap fast att lusten inte finns. Har
prestationsångest, känner sig osäker, tvingad in i en situation. Brist på lust som
tar överhand mot längtan.
Yin:
Njuter av sin kropp, är i ett tillstånd av välbefinnande. Känner och tycker om sin
kropp, ser till att utrymme finns för njutning av alla sinnen. Ger sig själv tid,
men är i det lyhörd för partnerns önskningar och lust. Bjuder på sig själv, använder hela kroppen, mest händer, mun och bröst.
Omvänd:
Trivs inte med sig själv, sin kropp, har komplex, finner inte njutning, frigid.
Tappad lust, känner avsmak för allt som har med sex och beröring att göra. Har
ingen lust alls. Kan ha sjukdom i kroppen relaterat till könet eller brösten.

Kabbalistiskt:
Binah (Förståelse) är motsatsen till Chokhmah, kvinnligt och passivt. Medan
Chokhmah är Guds visdom är Binah hans förståelse och intelligens. Binah ligger
bakom allt som är möjligt i motsats till vad som gäller för tillfället, stabilt i motsats till föränderligt. Det är Binah som kabbalisterna tillägnar det ursprungliga
neshamah, den heliga själen, den gudomliga gnistan hos alla mänskliga varelser,
det sanna Jaget i varje människas inre djup.
Mellan de tre första sefirot och resten är steget långt, en avgrund som skiljer det
oändliga från det ändliga och det gudomliga medvetandet från det vanliga
mänskliga medvetandet, men det är en avgrund som det går att ta sig över.
Kliffotiskt:
Satariel (Den Fördolde). Detta är de mörka mysteriernas kliffa. Den representerar absurditeter och surrealism. Här är inget vad det ser ut att vara och allt döljs
i en dimma av mystik. Satariel styrs av Lucifuge.
Astrologiskt:
Kejsarinnan symboliseras av Venus:
Som det finns så många myter om, samt att det är en av de planeter som vi
talar mest om, även om vi inte alltid tänker på att vi pratar om planetkraft. Det
är planeten som symboliserar kvinnlighet i alla dess former, precis som en
Kejsarinna gör. Det visar på en kvinna som har ett växande på gång, graviditet,
skörd, gemenskap. Venus visar på vårt sätt att leva, vilka värderingar och önskningar som vi har, och att man inte satsar på vad som helst utan att det finns
ett mål.
Omvänd:
Den kvinnliga kraften kan bli för mycket så att den överskapar sig själv, det kan
bli ett ohejdat växande som även kan bli till en blockering i samarbete med
andra. Speciellt då med kvinnor.
Även att ställa för höga krav på relationer.
Erotisk antydan:
Detta är ett dominant och kvinnligt kort vilket kan visa på att en dominerade
kvinnlig partner eller en modersgestalt. Men hon har även mycket feminina drag
när hon väl funnit sin rätta partner till ett förhållande. Våga plocka fram dina
dominanta drag i ett erotiskt rollspel (kvinnan) och mannen får vara den fogliga.
Studera gudinne myter och applicera dess egenskaper i din personlighet, de
egenskaper som tilltalar dig. Experimentera med massageoljor och dofter, upptäck dess subtila egenskaper.

Lärdom:
Våga ställa krav, se till egen njutning, släpp ansvar för andras tillfredställelse.
Använd kroppen som ett stort lustcenter, släpp tankar och kontroll.
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IV The Emperor
Bilden:
En kejsare står framför sin borg med sina undersåtar bundna till sig. Över borgen skiner solen starkt.
Grundtolkning:
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 sig själv. Sin planering och ev med myndigheter. Beslut som inte
blir som avtalat. Svårt att förverkliga det som planerats. Hittar inte sin egen
styrka.
Tolkning:
Är i kontroll av sig själv, finner inre harmoni. Sexuell kontakt på lugn nivå. Stilla,
lugna "mjuka" samlag med säkerhet och trygghet, sexakt som tar tid, grundligt
genomförd, med ett långt förspel. Är mån om kroppsligt välbefinnande och att
hela kroppen används. Har makt och kontroll med sig så bra balans att sex
endast genomförs vid tid och gemensam längtan.
Omvänd:
Makt och kontroll, fel använd dominans, förtrycker "våldtar", kör över…kan blanda in fler partners i leken, fortfarande på sina villkor och för sin njutning, kan
hetsa upp andra men ser till att få sitt först. Ingen lyhördhet, inga nya tag,
vågar inte prova nytt, rädd att tappa kontrollen.
Yang:
Säker, auktoritär, har läget under kontroll, ger sig tid, ger sin partner tid och vill
ha en struktur i samlaget, långt förspel, en partner i taget och sedan en gemensam akt. Trivs med stillhet, vanlig stämning, sex inte lika viktigt som gemenskapen, kan vänta in sin partner, har kontroll på sin längtan. På sin utlösning. Är
säker i sin handling, rejäla tag.
Omvänd:
Hård sex, tar kontroll, kör på i sin takt, kör sitt race… Kör maktspel med sin
partner, kan skrämma, jaga upp och trösta… med sex som ändå är på eget villkor. Ser till sin utlösning och kan anklaga partner om den inte hinner med eller
genomför akten på ett tillfredsställande sätt.

Kabbalistiskt:
Chesed eller Gedulah (Kärlek, Nåd) är den kraft som konstruerar och organiserar
kreativt arbete. Det är den kärleksfulle fadern som beskyddar och bevarar.
Kliffotiskt:
Ghaàgsheblah (Dräparen). Detta är krigarens kliffa men även älskarens. Den
påverkar alltid själen djupt på ett sätt som både kan skada och väcka till liv.
Gha'agsheblah styrs av Astaroth.
Astrologiskt:
IV Kejsaren symboliseras av Jorden:
Det som vi har här och nu, och som formar vårt liv och framgång, vad vi ska
bygga på och av.
Jorden har allt, det gäller bara för oss att ta tillvara på allt på ett sätt så att det
fortsätter att snurra runt, att se till kretsloppet.
Det här är också en del av oss själva, att vårda sin kropp och se till att allt fungerar så att man kan komma vidare.
Och att vi ibland måste ta till oss kunskap ifrån andra för att kunna växa och
komma vidare.
Omvänd:
Att fastna i ett eget växande, svårt att ta till sig nya arter och nytt växande ,
stagnation, följer kretsloppet utan att medverka och utan att vårda och se till
naturens harmoni och balans.
Sexuell ledtråd:
Detta är ett dominant och manligt kort vilket kan visa på att en dominerade
manlig partner eller en fadersgestalt. Lev ut dina dominanta sidor, men var samtidigt sensitiv och lyhörd på din partner. Studera gudsmyter och applicera dess
egenskaper i din personlighet, de egenskaper som tilltalar dig. En som trivs med
att vara den drivande i ett samlag och gillar att tillfredställa sin partner bakifrån!
Lev ut dina hemliga begär, experimentera med läder och lack om det tilltalar dig,
använd din fantasi. Ingen sexualitet är tabu så länga man inte skadar eller sårar
sin partner.

Yin:
Är kontrollerande, använder sin “sex apeal” för att få ut det som man vill ha. Är
den dominerande partner, styr och ställer. Tar tid på sig, vill ha allt annat under
kontroll före akten. Njuter med hela kroppen, känslig över ryggen och gillar att
tillfredställa sin partner bakifrån! Eller att partnern blundar.
Omvänd:
"Hat" förakt mot det andra könet, retas, eggar upp en partner och går sedan sin
väg, gillar hårda lekar på sina villkor, är den styrande. I obalans med sin roll kan
känna en dragning åt samma kön.
Lärdom:
Tålamod blandat med spontanitet, vara mer lyhörd för spontanitet och ge sig
själv tid.
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V The High Priest
Bilden:
Här ser vi en katolsk präst som leder en "svart mässa". I 1600-talets Frankrike
var detta en relativt vanlig företeelse hos överklassen. De vände på den vanliga
gudstjänsten och gjorde allt bakvänd. Ritualen skulle ledas av en initierad präst.
Den nakna kvinnan på altaret är inget offer, utan en symbol och hyllning för det
materiella, en hyllning till det köttsliga livets förnöjelser. Hon dödas inte. På
höger ljusstake finner vi ett vitt ljus som är en häcklande symbol för de "ljusa
religionerna" som söker gud utanför sig själva. Den vänstra ljusstaken har ett
svart ljus som visar på ceremonins mörka syfte och att påven vänder sig till
mörkare krafter som finns i undervärlden och i det undermedvetna. Översteprästen har makten att öppna upp kontakten till både helvetet och himmeln.
På prästens mantel anar vi ett inviterat pentagram och längst nere halvmånar.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på kunskap. En inre kännedom om det mesta. Man behöver
inte uppleva för att förstå. Kan utveckla sig genom andra människors lärdomar.
Söker en andlighet i det mesta. Vill nå en utveckling.
Omvänd:
Vill inte se sin situation som den är. Blundar för sanningen och skapar sin egen.
Har lätt att lyssna på andra och att inte söka bekräftelse inom sig själv.
Tolkning:
Är bestämd i sin sexuella roll, vet viken erfarenhet man har med sig och kräver
ett möte med någon som har erfarenhet och som kan möta på lika villkor. Tänjer
sina gränser utvidgar sin erfarenhet och provar sig fram, med den som finns till
hands så länge lika kraft finns. Säker på sitt agerande. Sexuellt egotrippad…
Omvänd:
Tappar greppet, förlorar sin status, blir utnyttjad och lämnad, hånad. Utsatt för
övergrepp, gruppförtryck. Svårt att finna en partner som synkroniserar med sin
sexualitet.
Dras till förbjuden sex, längtar efter det förbjudna.
Yang:
Är mycket erfaren, men kan sakna känslan! Tar kommandot, kör på säkerhet och
utifrån det utvecklar hela tiden nya metoder. Har svårt att genomföra ett samlag
med en ställning, byter hela tiden. Vill ha en stark partner som pressas mot
underläge i hela akten.
Omvänd:
Missnöjd, vrider och vänder på sin partner, svårt att finna lust och längtan,
avstängd, osäker, otillräcklig, vrede och våld. Använder våld i samlaget. Smittar
medvetet sin partner med en könsjukdom. Förakt mot sin partner.

Nyttjar våld, biter, rivs, piskar sin partnern för sin egen lust. Är i psykisk obalans
som påverkar akten, kan bli ilsk och gråta i nästa stund.
Lärdom:
Våga vara i det naturliga i en sexakt utan prestation och krav utan bara följa
känslan.
Kabbalistiskt:
Geburah eller Din eller Pahad (Styrka) är det moderliga och kvinnliga motstycket
till Chesed. Den bryter ned det som Chesed bygger upp, utjämnar Cheseds konstruktiva verksamhet med destruktiv aktivitet. Kabbala synes lägga vikt vid det
kvinnligas onda natur, och alla de kvinnliga sefirot på trädets vänstra sida har
hotande och illavarslande tendenser, trots att de är nödvändiga för jämvikten i
universum. Detta gäller inte minst Geburah, som många kabbalister anser vara
roten till världens ondska.
Kliffotiskt:
Golachab (Den Flammande). Golachab är eldens kliffa. Den är en enorm kraftkälla som kan vara mycket destruktiv. Golachab behärskas av Asmodeus.
Astrologiskt:
Påven symboliseras av Mars:
Här har vi mycket av de inre stridigheterna, att vilja komma framåt fort samtidigt som man måste ifrågasätta sig själv. Mars som man ofta ser som en krigisk
planet, det är här man har ambitionen, drivkraften och envisheten att alltid driva
sig själv framåt. det kan bli konflikter efter vägen men det är som vanligt när
man vill bryta mönster och gå in på en annan väg, att söka utveckling även om
den är tuff.
Omvänd:
Att gå undan, att ge sig i konflikter och fortsätta i de gamla banorna, rädsla för
sin egen kraft och för att fastna i relationer.
Erotisk antydan:
Du kan få kunskaper och erfarenheter om du släpper dina spärrar för vad som
gängse sätt ses som tabubelagt. Vad är din sanning? Vad skrämmer dig? Kortet
Påven visar på sexuella rädslor och fobier. Kanske finns det homosexuella böjelser eller fobier här?

Yin:
Är stark, självsäker och manipulativ, vill gärna ta kommandot och leda hela
vägen. Trivs med att dominerande, kan gränsla sin partner över kön och ansikte
tills utlösning nåtts och fortsätta efter det för att försöka få ut ännu mer, tänjer
på alla upplevelser, är vågad och vulgär.
Omvänd:
Tar kontroll, retas, inbjuder till samlag men avbryter innan det ska till. Hånar.
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VI The Lovers
Bilden:
Här ser vi ett par som förenas i en klassiskt tantra sexställning för att nå den
gemensamma extatiska orgasmen. Över paret ser vi solen och månen som tillsammans bildar en evighetsåtta. Solen och månen visar även på principerna
bakom Ida och Pingala, det lunära och solära, dessa kanaler slingrar sig runt
Sushumna längs ryggraden. Solen är av Yang natur och månen av Yin natur.
Mannens och kvinnans polaritet som balanseras upp genom varandra. Det
älskande paret har även evighetsåttan mellan- och i varandra. Paret sitter i ett
flammande hjärta, vilket visar på dess intensitet.
Grundtolkning:
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 sig själv och i relationer. Gemenskap som inte längre fungerar.
Besvikelse känslomässigt.
Tolkning:
Gemensam känsla för varandra, kärlek. Ett kraftfullt möte, starka känslomässiga
band. Stark längtan och gemenskap som stärks ytterligare i en gemensam kärleksakt. I behov av varandra, njuter av närkontakt, fastklistrade vid varandra,
svårt att vara utan varandra. Når klimax tillsammans…Samhörighet. En upplevelse av kosmisk orgasm.
Omvänd:
Tappar kontrollen över sin känsla, över sin upplevelse, blir lurad på energi, tapppar energi i kärleksakten, är trött och slut efter. Upplever tvång och förakt, ger
sig hän men förlorar, blir förnedrad. Partner är falsk, utnyttjande och oärlig. Är
nära orgasm men når aldrig dit, känner sig lurad och värdelös. En planerad kärleksstund som urartar eller inte alls blir av.
Yang:
Är kärleksfull, omtänksam, passionerad, öppen i sin sexualitet. Möter sin partner
med respekt, känsla och inlevelse. Når ett stadie av extas, upplever sig vara ett
enda väsen med sin partner.
Upplever sin manlighet med inre glädje.
Omvänd:
Tappar känslan, lusten till sin partner Vill inte men känner tvång. Känner motstånd, brist på lust. Upplever att partner är i extas men känner själv inget alls.
Har en brist på kåthet, lust och passion.

ner situationen motbjudande.
Lärdom:
Sann kärlek och djupare gemenskap kommer ifrån konsten att först och främst
älska sig själv och lära känna sin egen kropp.
Kabbalistiskt:
Tifaret eller Rahamin (Skönhet, Harmoni). Här förenas och försonas alla de fenomen och skapade verk som har utgått från Chesed eller Geburah. Det är samtidigt den livskraft som stimulerar allt liv att fortsätta. I människokroppen betecknar den hjärtat, som pumpar blodet. Den är centrum och jämvikt.
Kliffotiskt:
Thagirion (Den Kämpande). Denna kliffa är boningen för Vilddjuret 666, det animala jaget hos människan. Denna del kämpar sig fram ur det omedvetna för att
kontrollera människan. Genom att arbeta med Thagirion kan vilddjuret istället bli
magikerns daemon, skyddsande. Thagirion styrs av Belfegor.
Astrologiskt:
De Älskande symboliseras av Jupiter:
Den framgångsrika planeten som hjälper oss framåt i livet, den ser till vår karriär
och ambitionslust. Den styr även över lärdomar och utveckling, livets lagar som
vi måste ha och utvecklas i.
Så kan man även se det i relationer, en ständig utveckling, att vi behöver en
medhjälpare / motståndare i livet, och att den personen förändras/byts ut allteftersom vi utvecklas, vi skulle ha svårt att komma framåt utan möten med
andra människor.
Omvänd:
Här kan man få titta lite extra och djupare på vad man valt för mening med livet
och vilka relationer som an inte bör söka sig till, det kan bli ett sökande efter
begränsningar av det egna jaget.
Erotisk antydan:
Utöva den sexmagi som beskrivs i Bok II med din hjärtevän. Kortet kan visa på
att en ny eldig relation kanske lurar runt hörnet.

Yin:
Trygg i sin känsla och visar sin tillit, möter med kärlek och öppenhet. Känner sig
sensuell, och att känsla och medvetande är en helhet, ger ömhet. Upplever pirr i
hela kroppen, en berusande kärlekskänsla som sprider sig genom kroppen i varje
andetag.
Omvänd:
Känner sig tvingad in i en akt som inte alls tilltalar, upplever det som ens partner tar ut svängarna ordentligt, partnern är stark i sin upplevelse medan man
själv knappt känner sig närvarande. Upplever tvång, känner sig tvingad och finn-
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VII The Chariot
Bilden:
En stark och självständig kvinna far i hög fart fram med två manliga löpare som
dragare till hennes vagn. Löparna representerar hennes val, svart eller vitt,
höger eller vänster väg, eller den raka vägen! Solen baktill visar på kortets höga
energi. Vagnens emblem består av sigillet för Saturnus.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på viljestyrka. Inre harmoni och säkerhet. Vet sitt mål, är
medveten och stabil. Trygg med sig själv. Har lätt för att ta ansvar.
Omvänd:
Tappar bort sig själv. Vet inte vad man vill eller vad man bör göra. Söker på
olika håll men blir mer kluven. Påverkbar av sin omgivning.
Tolkning:
Känner sin egen kapacitet, blir mer medveten om vad som ger en lust och njutning. Inriktar sig på det som ger utdelning. Vågar välja väg och vågar ta för sig
från många olika håll. Utvidgar sina sinnen och sin egen sexualitet. Hittar sin
inre sexuella kraft och låter den vägleda en framåt. Är i sin känsla, i sin lust, vet
vad som ger en tillfredställelse och nöjer sig inte med mindre. Är fri och trygg i
sin relation.
Omvänd:
Brist på självkännedom gör att man hamnar i situationer som inte är hanterbara,
drar igång något och klarar inte av att slutföra eller ta hand om det som satts
igång. Dåligt självförtroende, vänder ryggen till möjligheter och gemenskap.
Känner sig instängd och hämmad i en relation.

Kabbalistiskt:
Netzach (Seger) är styrka på det lägre planet, liksom Chokhmah är det på det
högre. Den betecknar samtidigt dragningskraften och sammanhanget i universum. Den ligger bakom sinnena, instinkterna, lidelserna och de omedvetna reaktionerna. Den är kärlek och begär. Den hålls i balans av sin kvinnliga motsvarighet, Hod.
Kliffotiskt:
Aàrab Zaraq (Förskingringens Korp). Detta är korpen som inte återvände till Noa.
A'arab zaraq medför fullständig frihet och upplösning av ordning, ofta genom krig
och död. A'arab zaraq är även dödens korp och behärskas av krigsguden Baal.
Astrologiskt:
Vagnen symboliseras av Saturnus:
En planet som ständigt ser till att vi ifrågasätter vem vi är! Och vart vi är på
väg! Saturnus styr oss inifrån och håller reda på oss, sätter ibland upp begränsningar men ser hela tiden till att vi befinner oss på vår livsväg och att vi försöker
finna vårt egenvärde.
Omvänd:
Organisationsproblem. Tappar sin inriktning och velar över livsmålet. Känner
efter för mycket för att få ett inre svar, men har svårt att släppa de yttre aspekterna och begränsningarna.
Erotisk antydan:
Är du på väg in en relation så skynda inte på händelserna. Låt allt ta sin tid.
Skynda långsamt för att inte skrämma iväg din partner.
Kortet visar på starka krafter som är i omlopp.

Yang:
Inriktad, lustfylld, passionerad, agerande, tar för sig, gör det som lusten inbjuder
till, impulsiv och kraftfull i sin sexualitet. Tar för sig, njuter av sex i olika ställningar, kanske med olika partners. Trivs med sex utomhus och ev. i något fordon!
Omvänd:
Tappar tron på sin manlighet, känner sig låst och är kanske bakbunden utan frihet att agera med sin lust, styrs av andra. Känner krav och tvång som gör att
man stänger av allt känslomässigt, går på rutin som misskötts.
Yin:
Säker inriktad med sin sexualitet, vet vad man vill ha och tar för sig, ohämmad,
frigjord, lustfylld i sina sexuella relationer. Provar på nya saker, gör det som faller
en in efter lust och glädje, förälskad.
Omvänd:
Låter sig utnyttjas, känner sig vilsen, är inte i kontakt med sin känsla, ingen
lust, ingen känsla alls för gemenskap. Vill vara själv samtidigt som det finns en
panisk känsla inombords att aldrig bli tillfredställd.
Lärdom:
Utforska din egen kropp, lär dig att njuta på egen hand…
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VIII Strenght
Bilden:
Mannen står i en cirkel och hans kropp är pelaren och med tecknet ovan mannen
så bildas sigillet för Uranus. Mannen har korslagda knutna händer vilket är en
gammal symbol för makt och styrka. Litar mannen på sin inre styrka så kommer
stigen att leda honom till hans drömmars mål…
Grundtolkning:
Det här kortet visar på inre kraft. Styrka och mod. Är villig att ta ansvar och förverkliga sina drömmar och ambitioner. Är stark med sig själv, trygg. Har kontroll
över det mesta, i alla fall det som man själv är inblandad i.
Omvänd:
Vet inte var man har sin trygghet. Är svag, feg och har dåligt självförtroende.
Tolkning:
Trygg i sin sexualitet, behöver ingen yttre bekräftelse, trivs med sin egen kropp,
sin egen beröring men är ändå öppen att bli berörd av någon annan. Är långsam, Säker i sin beröring, tar tid på sig, kan koppla av helt och totalt engagera
sig i det som lockar mest, lyssnar först och främst till sina impulser, till sin drift
och tar det sedan som det kommer. Vill att en sexuell relation ska innehålla
respekt, trygghet och kunna vara i tystnad. Använder sin kropp som en helhet
vid en akt. Andning mycket viktigt.
Omvänd:
Är osäker, otrygg, vilsen, provar det mesta för att finna sanningen! Vet inte hur
ens egen kropp fungerar ännu mindre någon annans, kan ha svårt att beröra,
vidröra en kropp och speciellt en Vajra eller en Yoni. Får panik av både tystnad
och oväsen. Svårt att stanna upp och uppleva…

Kliffotiskt:
Thagirion (Den Kämpande). Denna kliffa är boningen för Vilddjuret 666, det animala jaget hos människan. Denna del kämpar sig fram ur det omedvetna för att
kontrollera människan. Genom att arbeta med Thagirion kan vilddjuret istället bli
magikerns daemon, skyddsande. Thagirion styrs av Belfegor.
Astrologiskt:
VIII Styrkan symboliseras av Uranus:
Den här planeten hjälper oss att komma förbi begränsningar, ger oss nya insikter, får oss att ta reda på det som vi redan har och göra något nytt av det. Med
hjälp av den här planeten kan man stå stadigt i sitt eget sätt att vara och
utvecklas med hjälp av omgivningen.
Omvänd:
När man fastnat i sin gen roll och inte vill ta till sig lärdomar, goda råd och kunskap ifrån omgivningen, och när man inte kan står för sin åsikt, när det känns
som man tappat bort sig helt.
Erotisk antydan:
Samla kraft genom tantra om du känner dig orkeslös.
Finn ditt totemdjur eller välj ett favorit djur och gestalta detta under kärleksakten. Morra, klös och nafsa. Släpp dina hämningar.

Yang:
Är stark och säker i sina rörelser, går på djupet… Ger och tar med sin full kraft.
Vill genomföra akten i tystnad så väl inre som yttre. men kan också leva ut sin
inre vilddjur, vråla, suga tag i, symboliskt äta upp och ta bakifrån i vild lust.
Omvänd:
Tappar lusten, kontakten med sitt kön, går in i förtvivlan, har inget fysiskt behov
men ett emotionellt som ej kan tillfredställas utan sex! Trött...less...
Yin:
Leker sig fram, tar fram sina inre lustar, ringlar sig runt sin partner, sätter tänderna i nacken, rumpan... river tag.. klöser sig fast...
Omvänd:
Känner rädsla, panik över en kommande akt, har inget att ge, är tom, viljelös,
låter sig utnyttjs utan att medverka varken fysiskt, mentalt eller själsligt.
Kabbalistiskt:
Tifaret eller Rahamin (Skönhet, Harmoni). Här förenas och försonas alla de fenomen och skapade verk som har utgått från Chesed eller Geburah. Det är samtidigt den livskraft som stimulerar allt liv att fortsätta. I människokroppen betecknar den hjärtat, som pumpar blodet. Den är centrum och jämvikt.
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IX The Hermit
Bilden:
I handen bär Eremiten Clavicula Nox staven, som här symboliserar nyckeln till
Eremitens undermedvetande när han träder in i sprickan till det okända i bergets
grottöppning. Denna öppning är porten till Eremitens upplysning. Han måste
stiga ner i undervärlden för att lära känna sin själs djup och finna den heliga
Graalen. Staven symboliserar dessutom den inre elden som mannen bär på.
Hornen på staven kan vara Algiz runan, vilket står för bl.a. beskydd. Man kan
också tolka in solkorset i staven. Solkorset är en gammal symbol för solen, upplysning, de fyra vädersträcken och skydd.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på inre styrka och kapacitet. En inre trygghet och stillhet.
Man söker också nya svar och händelser, utveckling och vidareutbildning. Tycker
om ensamheten, vill ha lugn och ro. Planerar inför framtiden.
Omvänd:
Osäker med sig själv. Splittrad och otrygg. Rädd för att vara ensam. Vill inte
vara delaktig med andra. Vet inte var man hör hemma.
Tolkning:
Finner trygghet med sitt inre och får på det sättet balans med sin fysiska kropps
lustar. Vågar spela ut, utforska, gå på djupet med sin känsla. Kan vara väldigt
självcentrerad i en akt, men samtidigt så medveten om sin roll att partner inte
fysiskt lämnas utanför. Använder den sexuella akten och sin partner för i ett
syfte att uppnå något spirituellt.
Omvänd:
Trivs inte med sig själv, avskyr sitt kön, kan längta efter att vara det andra
könet! Tycker inte om att bli berörd, inte ens av sig själv. Avskyr närkontakt och
krav, isolerar sig.
Kan söka stimulantia i droger för att finna upphetsning.
Yang:
Är väldigt självcentrerad, engagerar sig enbart i en akt med någon annan om
man vet på förhand att det kommer att ge det som utlovas, gör det hellre själv.
Trivs med sin Vajra, är stolt och använder den som en egen identitet. Leker med
sig själv, i en akt med någon annan är den egna fokuseringen stark på Vajran
som ska tillfredställas på många olika sätt.
Omvänd:
Har svårt att koncentrera sig, svårt att slappna av, svårt överhuvudtaget att
vara i respons till sin omgivning. Tillfredställer helst sig själv, men lyckas inget
vidare… kan använda våld eller hjälpmedel som känns otillåtna och skapar konflikt med sig själv.

flyr bort i andra upplevelser än sexuella. Är inte i kontakt med sin fysiska kropp,
vilse med sig själv, söker något men vet inte vad, provokativ. Utmanande men
avstängd!
Lärdom:
Sex, åtrå är även en inre del, tanke, fantasi, våga med tanken känna efter vad
du längtar efter.
Kabbalistiskt:
Yesod (Grundval) samlar utstrålningarna från alla de andra sefirot, renar och
rättar till dem, och överför dem därpå till det fysiska planet, Malkut. Yesod är det
första man möter när man försöker höja sig över det fysiska planet.
Kliffotiskt:
Gamaliel (Den Obscene).
Detta är de förbjudna och förträngda drömmarnas kliffa där allt som uppfattas
som perverst och djuriskt kommer i dagen. Den styrs av Lilith. Ingången till klifffan Lilith är i kliffotisk magi en Yoni.
Astrologiskt:
Eremiten symboliseras av Neptunus:
En planet som ser till helheten även de dolda sidorna. I den här planeten finns
det mycket av fantasins kraft och med hjälp av den skapa framåt på ett stabilt
sätt eftersom helhetskunskapen finns med i botten.
Omvänd:
Kan söka verklighetsflykt genom fantasin eller någon slags stimulering, vill inte
ta tag i helheten utan vill bara vara själv eller i ett eget inre, svårt att handskas
med vardagslivet, drömmar kan ta överhand, svårt med ansvarshandlingar.
Erotisk antydan:
Lev helt utan sex, nej inte ens med dig själv, och undersök hur dina drömmar
påverkas genom detta. Du kan få kraftiga erotiska drömmar. Gör detta under
åtta dygn, på den nionde natten dedicerar du din orgasm i en valfri sexmagisk
handling.

Yin:
Är medveten om sitt kön, sin doft, och spelar ut andra med lockelser. Smeker sig
själv till utlösning ofta och länge, på många olika raffinerade sätt. Ser till att
partnern ger Yonin full uppmärksamhet, trivs med oralsex, vill ha tystnad i
akten.
Omvänd:
Låser sig, avsäger sig sexuell kontakt, vill inte blir berörd, inte ens av sig själv,
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X The Wheel Of Fortune
Bilden:
Här ser vi två par av varje kön som ingår i lyckans hjul som rullar på. I hjulet
ser du zodiakens tolv stjärntecken, vilket visar på att detta kortet spänner över
många händelser och öden som den rullar igenom. I evighets åttan finner du
tecknen för Mars (manligt) och Venus (kvinnligt), som är ett tecken på de dualistiska könen och polerna. Könen symboliserar de 4 elementen i sina egenskaper: Eld= manligt/vitt Yang. Vatten= kvinnligt/svart Yin. Jord= kvinnligt/vitt
maskulin Yin. Luft= manligt/svart feminin Yang. Vi kan även utläsa det romerska tecknet för tio av de rullande underkropparna, X.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på skeenden i livet. Att det går framåt. Man når de mål man
har försatt sig. 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:
Man är på väg åt rätt håll i livet, men har inte slutfört allt det som var nödvändigt först. Har varit för snabb och får börja om lite ifrån början.
Tolkning:
Engagerad i sex och erotik. Fylld av lust och starka begär. Tar det ändå lugnt och
bygger långsamt upp erotisk energi. Har tillit till sig själv, sin kraft och vilja och
delar med sig med kunskapen att allt det man ger ut kommer tillbaka. Öppen för
sex i många olika aspekter, ställen, ställningar, partners, allt som ger insikter och
nya möjligheter. Söker erfarenhet, gärna med samma partner, så länge båda är
öppna mot varandra.
Omvänd:
Vänder ut och in på alla sexuella begrepp, utmanar, dras till det farliga, oprövad
mark, vad händer om…? Kan utnyttja sex som ett vapen för att åstadkomma
något. Stänger av sin känsla i akten och går på rutin. Kan vara hård mot sin
partner, kräva mer än vad partner vill ställa upp på och ger inte partnern en
chans att komma undan.
Yang:
Flexibel, "hungrig" sugen... öppen för allt! Har erfarenhet med sig men även
öppen att lära sig mer, ger sig inte förrän allt har blivit genomforskat, allt provats på! Är sugen på det mesta så länge en utvecklings sker.
Omvänd:
Har svårt att ta beslut, att bestämma sig, skjuter upp en akt i det längsta, vet
inte om det är värt det, undanglider ifrån närkontakt. Kan vara elak, motarbetande mot sin partners sexuella lust, avtändande. Svår att ha och göra med,
svår att tända och egga upp, undviker gemenskap.

rande. Är inte på humör, låser sig, avstår från beröring med undanflykter. Vill
inte ha gemenskap.
Lärdom:
Ge dig tid att stanna upp och uppleva allt full ut…
Kabbalistiskt:
Malkut (Kungariket) är hela den fysiska världen som mottager den utstrålning
som Yesod renar. Malkut är uppdelad i eld, vatten, jord och luft, en nödvändighet
för manifestationen av de mottagna krafterna.
Kliffotiskt:
Lilith, demonernas moder, vampyrernas drottning, skökornas härskarinna och
ondskans furstinna, är ett väsen som hemsökt människorna allt sedan sumerernas tid fram till vår egen. Hon omnämns rikligast i de gamla judiska skrifterna
som Zohar och Talmud. I manuskriptet Alfa Bet Ben Sira berättas den klassiska
historien om Lilith. Hon var Adams första hustru och skapades oberoende av
honom. Detta medförde att hon vägrade att underkasta sig sin make. Under sexualakten ville hon t.ex. inte ligga underst. Adam blev arg och försökte övermanna henne. Då flydde hon från paradiset ut i öknen där hon började att
umgås med skapelsens andra utdrivna varelser, d.v.s. demonerna. Med dem
födde hon de fruktade Lilims.
Astrologiskt:
X Lyckohjulet symboliseras av Pluto:
En planet som tar fram vårt inre mörker, alla sidor vi har med oss men inte vet
vad vi ska göra utav. Pluto är ett gruppkarma ungefär som när man talar om 40talister, en grupp individer som styrs av samma värderingar och samma kraft,
samma mål. En stark Pluto gör en ledare. Det du gör rätt det får du skörda
framgångar i och det som du gör tvärtemot ditt inre blir ditt synliga kaos. All den
kraft och erfarenhet ifrån tidigare liv och upplevelser man har inom sig kan
användas.
Omvänd:
En svag Pluto skapar en identitet som följer oftast det den inte vill men måste
lära sig av. Här styrs man av ambitionen men har svårt att koncentrera sig att
fokusera på all d en kraft och kapacitet som man har med sig. Man kan också
motarbeta sig själv.
Erotisk antydan:
Kärlekslivet är ibland som roulett, ibland kommer lyckan, ibland försvinner den.
Alla vinner förr eller senare…
Spela sanning och konsekvens med din vän/väninna.

Yin:
Öppen flexibel, vill ha mer… Glad i sex och erotik, kan söka nya idéer från böcker, filmer o s v för att sedan prova dem med sin partner, mer den trogna typen,
men kräver en partner som är öppen och trygg i sin sexualitet.
Omvänd:
Negativ, avstötande, finner sin partner motbjudande och inte tillräckligt stimule-
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XI Justice
Bilden:
En kvinna sitter med en bindel för ögonen och väljer vilken pung som känns
mest rätt och väger mest rätt för hennes balans. Vilken som väger tyngst helt
enkelt. Hon överväger vilken man hon ska satsa på. De både männens Vajra är
symboler för de maskulina sviterna i Lilla Arkanan. Bakom dem finner du en våg
vilket ytterligare förstärker intrycket av balans.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på beslut. Viktiga avtal och en gedigen planering. Kontrakt
samt större beslut i livet. Kan även visa på vigsel, giftermål mer borgeligt.
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. Ev skilsmässa.
Tolkning:
Tar saken i egna händer, bjuder på sig själv, ställer krav, är frimodig, öppen och
sugen…! Gillar sex i det fria, gärna uppskattat från omgivningen! Vill känna och
uppleva kravlös sex, möten som är passionerade och starka. Tycker om att
känna frihet i det sexuella, inga band, inget förutseende utan rakt på med det
som blir…
Omvänd:
Avskyr att blir styrd, hatar krav och gör sitt bästa för att undvika situationer där
det kommer in, beslutar själv, går sin egen väg och tar för sig det som känns
nödvändigt. Kan använda maktspel för att få sex på det sätt som man vill. Kan
utelämna sin partner genom sex utomhus.
Yang:
Är stark, dominerande, säker, bjuder på sig, visar upp sig, är stolt över sin attribut, inget är som hans Vajra! Njuter av sin kropp, sin lem och av sin partners
uppskattning för hans förträfflighet. Fantiserar vilt om allt och berättar gärna vad
han önskar sig! Sex utomhus, på höga höjder, i vatten och helst där någon kan
se en.
Omvänd:
Tar saken i egna händer, bestämmer hur det ska vara och partner har ingen
chans att undkomma eller välja annorlunda, det som är viktigt för denna person
är det som prioriteras. Olika former av begränsningar och fastlåsningar är tilltalande.

Lärdom:
Ta tillfället i akt, våga det du fantiserar om…
Kabbalistiskt:
Hod (Strålglans, Intelligens) är den passiva kvinnliga kraften som gör Netzachs
kraft materiell. Den är vår strävan efter vetande och anpassningsförmåga. Dess
negativa sida är förnuft och logik, som kabbalisterna hyser total misstro till.
Kliffotiskt:
Samael (Guds Gift). Samael är tricksterns kliffa där gud och skapelsen ifrågasätts och etiska värden åsidosätts till förmån estetiska. Samael styrs av AdraMelek.
Astrologiskt:
Rättvisan symboliseras av Skyttens tecken:
Ett tecken som styrs av ett rättvise- och frihetstänkande. Att allt ska fram i ljuset samt redas ut, sanningen är alltid viktigast för att man ska komma framåt
och vidare.
Här finns det filosofiska tänkandet och sökandet efter helheten ofta i kulturer och
religioner. Frihet av alla de slag finns här, att alla ska råda över sig själv och
göra det med förstånd ifrån sina tidigare upplevelser.
Omvänd:
Det kan också innebära ett "jag vet bäst situation" eller lite för snabbt dömande
om andra om det inte passar.
Erotisk antydan:
Överväg noga vilken partner som du finner lämpligast om du står och väljer
mellan två kavaljerer. Vilken är bäst för dig. Lyssna på ditt hjärta så slår det
aldrig fel.

Yin:
Är självsäker, har attityd, målmedveten, söker efter det som kan ge något, har
inte sex med vem som helst, kräver kvalité och tid till att genomföra det
önskade. Tycker om att visa upp sig, är en tändande aspekt. Trivs med handgripliga akter.
Omvänd:
Är dominant, styr och ställer, partner måste hela tiden bjuda till, visa upp sig,
krypa, (kräla) och slicka fötterna på denna kvinna som verkligen vet hur man
ska utnyttja sin partner med förakt och maktspel vilket leder till en ordentlig
tändning.
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XII The Hanged Man
Bilden:
En kastrerad man hänger upp och ner. Bakom mannen finner vi ytterligare två
hängda figurer. Mannen i förgrundens situation visar på hur låst och begränsad
han känner sig. Detta martyrskap kan vara självförvållat eller orsakat av yttre
omständigheter.
Grundtolkning:
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 sig själv, gör falska utspel för att få till sig omtanke.
Tolkning:
Fascineras av allt omkring sex men ställer sig själv lite utanför, har lite svårt att
komma till med alla drömmar och längtan. Är lite annorlunda i sitt sätt att hantera sex, vill gärna testa på, drar igång och backar oftast i rena förskräckelsen
utav vad som händer, men finner en kick i det också. Osäker, tveksam, svårt att
finna lust på vanligt sätt, behöver köras igång med fantasi och vulgära ord men
helst trygg sex.
Omvänd:
Hamnar i konstiga situationer som är svåra att ta sig ur, blir förtryckt, utnyttjad,
förnedrad och skapar oftast själv grunden, eller upplevelsen på egen hand. Kan
inte ha sex, kan ha fysiska problem eller någon könssjukdom. Känner sig liten
och rädd, vettskrämd inför närkontakt. Kan hamna i gruppsex och vara den som
förlorar på det, den som blir utanför och som ingen vill tillfredställa.
Yang:
Är intensiv i sin uppvaktning tills det ska till, drabbas av prestationsångest och
agerar ut den mot sin partner, kan vända ryggen till för at det inte duger längre
och ställa ultimata krav på annorlunda sex. Tänder på att få utropa "fula" vulgära ord om sin partner.
Omvänd:
Låser sig helt, orkar inte med sin roll i en akt, bangar ur, impotens! Kan känna
en längtan efter samma kön, kan prova och skapar inom sig en konflikt för det.
Skäms över sin Vajra och har svårt att släppa känslan av otillräcklighet.

akten utan att tänka i förväg vad som kan ske.
Kabbalistiskt:
Geburah eller Din eller Pahad (Styrka) är det moderliga och kvinnliga motstycket
till Chesed. Den bryter ned det som Chesed bygger upp, utjämnar Cheseds konstruktiva verksamhet med destruktiv aktivitet. Kabbala synes lägga vikt vid det
kvinnligas onda natur, och alla de kvinnliga sefirot på trädets vänstra sida har
hotande och illavarslande tendenser, trots att de är nödvändiga för jämvikten i
universum. Detta gäller inte minst Geburah, som många kabbalister anser vara
roten till världens ondska.
Kliffotiskt:
Golachab (Den Flammande). Golachab är eldens kliffa. Den är en enorm kraftkälla som kan vara mycket destruktiv. Golachab behärskas av Asmodeus.
Astrologiskt:
XII den Hängde symboliseras av Fiskarnas tecken:
Ett tecken som visar på ödmjukhet, men oftast kanske lite för mycket. Det är ett
av de känsligaste tecknen, som lätt känner igen sig i alla situationer och vill inte
att någon ska fara illa, “då tar jag det hellre självresonemang” kommer lätt fram
här. Kan bli en martyrroll, att se till sig själv i absolut sista hand utom när det
gäller att känna efter, kan bli en del klagan och svårt att sätta gränser och säga
Nej.
Omvänd:
Det kan gå rejält till överdrift, ett igenkännande av allt som är dåligt tills man
inte längre orkar bära det själv, då kommer allt, ända från barndomen, mycket
känslor och gråt samt självömkan som kan komma fram.
Sexuell ledtråd:
Detta är inte undergången, det är en period som alla går igenom ibland. Kan
tyda på att du känner dig besviken och övergiven av någon du verkligen älskade.
Gå in i smärtan och bearbeta den sakta. Förtryckta känslor leder förr eller senare
till något dåligt, uttrycket "som en tidsinställd bomb som väntar på att brisera"
stämmer i detta fallet.

Yin:
Kan drömma om att bli förnedrad sexuellt, men när det sker så skapas en
otrygghet och då är akten oftast över. I behov av ömma ord, smekningar,
bekräftelse, ömhet och total uppmärksamhet, en partner kan glömma sin egen
tillfredställelse, det är denna Yoni som kommer först…alltid!
Omvänd:
Äcklas av närkontakt. Vill ha sin kropp i fred och tycker att andras är motbjudande. Har svårt att slappna av, föredrar ensamhet framför sex. Vill bli tagen
bakifrån så att partnern inte ser en och man slipper se partnern. Kan välja analsex som även det blir till en panisk upplevelse.
Lärdom:
Tveka inte, våga prova på något nytt, våga ha tillit till din partner, följ med i
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XIII Death
Bilden:
Här finner vi en kvinna som genomgår "le petit morte"-lilla döden som är ett
uttryck för orgasmen, här förstärks lilla döden genom strypsex. Strypsex
används genom att stoppa det syrerika blodflödet upp i hjärnan och sen släppa
strypgreppet i orgasmens ögonblick (varning gäller här, pröva inte detta
hemma!) för att uppnå en maxad orgasm.
Det är döden han själv som leker med sin aspirant. Här har vi eros och thanatos
i symbios. Sexualiteten och döden är ju förenade i livets cykel. Vi ser även svarta rosor som visar på kortens transformativa och mystiska kraft. Rosorna hämtar
sin kraft och energi från myllan och från solen. Rötterna är i dödsriket för att
hämta kraft och knoppen samlar energi från etern. Detta är vanligt i bl.a. schamanska kulturer, att möta döden eller komma nära döden för att sen nå den
andliga upplysningen. I bakgrunden ser vi även en galgbacke.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på förändringar. Att man nu står inför något nytt. Först
måste man 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.
Tolkning:
Transformerande sex, akter som leder till att släppa gammalt bakom sig, prova
på något nytt. Nya ställningar, nya partners, släpper gamla fördomar bakom sig,
vågar ge sig hän i nya akter, öppen för nya upplevelser, ger allt i varje stund.
Intensiv sex till sista svettdroppen, ger allt och mer därtill. Stark lust, passion
som är omtumlande.
Omvänd:
Hamnar i en situation som man tappar greppet om, känner sig olustig, har ångest, känner avsmak och rädsla som hela tiden ökar. En partner som utnyttjar en,
kanske binder fast en och använder en för sin egen lust utan hänsyn eller engagemang i sin partner. Övergrepp, olust, panik, låsningar, tappad sexlust. Skäms
över sin kropp.
Yang:
Känner sig redo för nya grepp, vågar prova på saker som enbarts fantiserats om
förut. Är stark i sin sexualitet, engagerar sig totalt med varje cm av sin kropp,
varenda lustcenter får sitt, är mycket mån om sin partner, att den också ska
uppleva oförglömlig sex och njuta totalt. Ger allt och mer därtill, engagerar sig,
smakar på sin partner ordentligt.
Omvänd:
Låter lusten styra och tappar greppet, blir övermanisk, ska "knulla" oavsett vad
det kostar och på sina villkor. Blir hånad, förnedrad, satt åt sidan, kan inte hålla
stånd. Missbrukar sex och mår dåligt av det. Skapar en ohållbar situation som
blir en undergång!

Öppnar sig, hänger sig, är galen av lust! Kåt! Totalt engagerad av sin partner,
varenda rörelse är ett klimax.
Omvänd:
Får inte till det, undviker närkontakt, ingen lust, ingen spänning! Känner sig
utnyttjad av sin partner, trängd, som en madrass. Lyssnar inte till sin känsla,
kan vara elak, nedlåtande, dominant och nedlåtande. Använder partner enbart
för egen lust.
Lärdom:
Våga visa vem du är sexuellt, vad du har lust till och utforska din partners gränser.
Kabbalistiskt:
Yesod (Grundval) samlar utstrålningarna från alla de andra sefirot, renar och
rättar till dem, och överför dem därpå till det fysiska planet, Malkut (rosens röttter). Yesod är det första man möter när man försöker höja sig över det fysiska
planet.
Kliffotiskt:
Gamaliel (Den Obscene). Detta är de förbjudna och förträngda drömmarnas kliffa
där allt som uppfattas som perverst och djuriskt kommer i dagen. Den styrs av
Lilith.
Astrologiskt:
XIII Döden symboliseras av Skorpionens tecken;
Här kan det vara ett ordentligt djup och längtan efter det ockulta/döden och
sökandet efter dramatiska förändringar. Skorpionen är det tecken som mesta av
alla är utpräglat när det gäller att söka efter gränser och trösklar för att komma
någon annan stans eller vidare till något okänt.
Omvänd:
Svårt att ta tag i och genomföra förändringar, rädsla inför det som är nytt och
oväntat, vill inte släppa det invanda även om det medför att slippa begränsningar.
Erotisk antydan:
Kanske är det dags att göra som ormen, ömsa skinn. Har du någon dålig relation
som du dras med? Har du några band till någon i onödan? Kanske är det dags
att kapa dem. En meditations teknik kan vara att du gör en chakra eller kundalini meditation. Du känner efter med vilket eller vilka chakran som du har en
astral länk eller band till den personen. Visualisera hur du har denna länk till personen starkt. Ta sen en kniv och kapa bandet i luften och låt den personen gå.
Denna tekniken kan även göras för att bli av med något traumatisk du upplevt.

Yin:
En positiv känsla av att vara ägd, dominerad som ger trygghet och ökar lusten.
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XIV Temperance
Bilden:
En person står i valvet till en gotisk katedral. Denna porten till ingången för upplysningens tillstånd. Personens kundalini orm ringlar sig upp genom chakrasystemet för att förena sin med Akasha krönikan, som är den kosmiska banken för
alla skeenden, både kommande och tidigare händelser, det astralas kunskapsbank. Kobran som sträcker sin kropp genom hela chakrasystemet vecklar ut sin
sköld ovanför kronchakrat för att visa på den totala kundalini resningen.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på måttlighet. Att man skapar och är i en balans, samstämmighet med sig själv, sin omgivning och i harmoni. Ett frigörande av sin
kraft och en skapande fri vilja.
Omvänd:
Obalans och disharmoni. Har svårt att ta beslut. Hamnar i en krissituation. Tar
på sig för mycket och stressar upp sig...
Tolkning:
Kärlek och sex, inre harmoni som ger njutning med kroppens alla sinnen. Känner
sin och sin partners kropp, är i ett flöde av kärlek som gör njutningen fulländad.
Gemenskap, samma rytm, känsla, gemensam orgasm. Samhörighet som är stark
och som bygger upp sexakten till något mycket heligt. Ett delande av kroppsvätskor. Har funnit den perfekta partnern.
Omvänd:
Är inte i sin kropp, vet inte hur man fungerar, har ingen känsla för lust, passion
eller kärlek. Låser sig, är rädd, osäker, hämmad, begränsad och ställer sig själv
utanför. I besvikelse över att inte nå den perfekta relationen, misstror sin partner, går bakom ryggen, är svekfull.

Kabbalistiskt:
Tifaret eller Rahamin (Skönhet, Harmoni). Här förenas och försonas alla de fenomen och skapade verk som har utgått från Chesed eller Gedulah. Det är samtidigt den livskraft som stimulerar allt liv att fortsätta. I människokroppen betecknar den hjärtat, som pumpar blodet. Den är centrum och jämvikt.
Kliffotiskt:
Thagirion (Den Kämpande). Denna kliffa är boningen för Vilddjuret 666, det animala jaget hos människan. Denna del kämpar sig fram ur det omedvetna för att
kontrollera människan. Genom att arbeta med Thagirion kan vilddjuret istället bli
magikerns daemon, skyddsande. Thagirion styrs av Belfegor.
Astrologiskt:
XIV Måttligheten symboliserar av Vågens tecken:
Det är det tecken som mest av alla söker balans i allt, jämvikt. Vill bara att allt
ska vara lika och tillfredsställande för alla som är inblandade. Ser inte bara till
sig själv utan till en helhet, det handlar till stor del om sökandet efter en inre
harmoni som ska finna nöje/glädje i det yttre.
Omvänd:
Obalans, kan inte alls bestämma sig och låter andra ta över. Vill slippa ansvar,
kan även ha svårt att leva i relationer och i relation med sig själv, tappar lätt
kontrollen över helheten.
Erotisk antydan:
Utöva tantra sex för att uppleva helkroppsorgasmen och en "kosmisk extas
orgasm".

Yang:
Stark i sin känsla, både ensam och med sin partner i fullständig inre harmoni,
ger allt och får lika mycket tillbaka. Stolt över sin Vajra. Säker i sina handlingar,
har tillräckligt med harmoni och kärlek inom sig för att skapa den perfekta akten
som leder till det ultimata samlaget och orgasmen.
Omvänd:
Ingen lust, ingen drift, tomhet, kan söka upphetsning på annat håll och med
andra saker än i en sexuell relation. Ser hellre film än agerar själv.
Yin:
Är i en känsla av perfekt balans mellan passion och lust. Ger totalt av sig själv,
hela vägen ut, satsar allt på sin partner, ger kärlek, ömhet och beröring och får
lika tillbaka i sin egen upplevelse. Svävar på rosa moln, befinner sig under kärleksakten i sjunde himlen.
Omvänd:
Falsk i sina förespeglingar, lovar och sviker. Eggar upp sin partner och lämnar
sin partner i besvikelse. Når inte eget klimax, argsint, våldsam och osäker.
Lärdom:
Ge och få tusenfalt tillbaka…
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XV The Devil
Bilden:
En djävul är fastbunden på bålet samtidigt som han ler överseende åt männniskans fåfänga som tror de kan bränna sina egna demoner genom att offra
honom. Tittar vi noga ser vi talet 666 i flammorna, vilket är vildjurets tal, kliffotsikt sett är denna kliffa Thagiron, den animaliska sidan hos människan...
Djävulen är bunden vilket visar på att något eller några vill kontrollera honom. I
bakgrunden ser vi en borg som raserat, vilket symboliserar alla raserade illusioner som varje människa måste bryta igenom för att nå den sanna upplysningen..
Elden visar på den starka energin som finns i detta kort, den animaliska elden
som finns i människor, kanske pyrande hos en del och starkt flammade hos
andra.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på kärlek först och främst. Man vet vad man vill ha och hur
man ska få det!. Ägandebehov. Lust efter ägande, ex vis rikedom och prylar.
Starka begär och egen vilja.
Omvänd:
Fixerad vid sig själv och sina ägodelar, både det som man redan har och det
som man önskar sig. Kan utnyttja andra för att få det eftertraktade.
Tolkning:
Är i lust, passion, begär som är så starka att inget annat överskuggar. Vild av
begär, kåt! Tar för sig i en akt, med hull och hår… engagerar sig totalt, ska ha
varenda liten droppe av det som erbjuds! Engagerar sig vilt i varje relation, ger
allt och kräver allt.
Omvänd:
Låter lusten och begäret ta överhand, övergrepp! Agerar efter kroppens lust,
lyssnar inte till förståndet och logiken utan låter det som lusten vill få ske. Är
grym i sin sexualitet och utnyttjar andra för att få sin utlösning, sin lust tillfredsställd. "Offrar" gärna någon eller några för sin egen njutning skull, huvudsaken är att driften får sitt.
Yang:
Är stark i sin drift, provokativ och har bara en sak i tanken - sex vilket kan vara
lika med makt! Het, vild, galen, sexuellt frustrerad. Tar sin partner efter sin lust
oavsett lämpligt tillfälle! Kräver respons, talar om, visar vad som ger lust och tillfredsställelse. Kan gärna binda sin partner, föredra lack och läder… allt är okey
bara det ger mer för varje gång, spänningen ligger i jakten att erövra, att ta
kontroll, att få bestämma. Låter passionen styra…
Omvänd:
Låter sin Vajra bestämma vad som känns bäst, går enbart efter sin lust, låter
inre önskningar och fantasier tillfredställas och tål inga motsägelser. Är mycket
dominant, hårdhänt och är bara ute efter utlösning och tillfredställelse för egen
del, kanske gång på gång, begäret är omättligt.

styrd av sin lust, sin känsla, sina impulser och sitt förakt. Är het, vild och passsionerad.
Omvänd:
Spelar spel, överagerar, dominerar, är listig, utnyttjar sin partner med dåligt
samvete och om inte det fungerar så sätts andra dominanta tag in, tar i våldsamt, rivs, biter… förlustar sig i smärta.
Lärdom:
Tillfredställ dig själv på det sätt som du önskar…eller låt någon annan göra det åt
dig!
Kabbalistiskt:
Keter (Kronan) är hittills omanifesterad och saknar form. Det är det första stadiet i processen från det oändliga till det ändliga.
Kliffotiskt:
Thaumiel (Tvillingguden) Det är denna kliffa som gör kliffoths antal till elva eftersom denna är splittrad. I stället för Kethers enhet är Thaumiel mångfalden och
den alltid fortskridande förändringen. Thaumiel är tvåhövdad och de två huvuden
ligger i ständig strid med varandra. De är tesen och anti-tesen som ständigt
bygger över sig själv genom nya synteser. Thaumiel innebär aktiv evighet i motsats till Keters passiva. De två huvuden är Satan och Moloch.
Astrologiskt:
XV Djävulen symboliseras av Stenbockens tecken:
Längtan efter av att komma till toppen, att finna allt och lyckas med det som
man företar sig, men också med ett stort ansvar i sina handlingar, det är ett av
detta teckens främsta egenskap, likaså struktur och ordning, att kunna bygga
upp någonting och få det att ge mera allt eftersom. men man kan ibland stirra
sig blind och gå vilse i brist på kontakt med verklighetens flöde, vill gärna ha allt
kvar!
Omvänd:
Kan fastna i ägande roll, vilja allt, kosta vad det kosta vill! Kan köra över andra i
sin vilja att äga och bestämma. Tappar helt kontrollen över sig själv och sina
begär.
Erotisk antydan:
Låt inte andra folks tankar om dig påverka dig. Lev ut din egen livslust och ignorera folks bannande bakom din rygg. Ofta är detta en ren avundsjuka från deras
sida som inte vågar leva fullt ut. De kanske rentav ser dig lite som en demon i
deras ögon.

Yin:
Är flirtig, öppen, fri och het…slingrar sig runt sin partner med en enda sak i tanken- sex!
Gillar att dominera, att få bestämma, organisera ritualen, från start till mål. Är
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XVI The Tower
Bilden:
Ett stort torn som har ett falliskt utseende som drabbas av ett blixtnedslag.
Under tornet ligger en ung kvinna och onanerar i sin enfald. Denna bilden kan
visa på oväntade negativa energier som är i omlopp. Det kan också visa på att
det måste sopas rent först innan hon kan börja vandra på den nya stigen som
leder upp till det nya livet och borgen i horisonten.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på förändringar. Konflikter. Saker, händelser som inte kan
undvikas. Svåra beslut. Ev flyttning och en arbetsförändring som förändrar hela
ens tillvaro.
Omvänd:
Svårt att ta förändringar som kommer, de kan upplevas som drastiska men i
långa loppet löser de ens situation. Kan fastna i något som blir svårt att ta sig
ur.
Tolkning:
Här går det undan, lust som tänds snabbt och intensivt, impulser som lika fort
går över, en tändning, en utlösning och sedan är det dags för nästa skeende eller
partner. Stark intensiv lust som måste få användas på en gång, en inre eld som
måste få utlopp.
Omvänd:
Vägrar att prova på något nytt, vill inte släppa gamla rutiner även om de är dåliga för en själv. Svårigheter att uppleva lust, är inte i kontakt med sina känslor.
Kan ej få orgasm, låtas/fejkar och är nöjd med det, vill inte ge av sig själv.
Yang:
Är snabb, lätt tänd, intensiv, impulsiv, het på gröten, kan inte vänta, gör det då
hellre själv, svår att tillfredställa, svår att få grepp om och svår att ha kvar en
längre stund, krävs en hel del för att hålla intresset vid liv. Kan strula till det,
låta lusten gå före känslan och såra, glömmer bort sin partners behov för sina
egna.
Omvänd:
Är för snabb, för tidig utlösning som blir till en emotionell kris som går ut över
sin partner, tar till våld för att kompensera sin brist. Inre ilska som tar över...
Blir utsatt för hot, förnedring, ev övergrepp av samma kön.

Lärdom:
Våga släppa det du har för händerna och öppna dig inför nya lustar…
Kabbalistiskt:
Hod (Strålglans, Intelligens) är den passiva kvinnliga kraften som gör Netzachs
kraft materiell. Den är vår strävan efter vetande och anpassningsförmåga. Dess
negativa sida är förnuft och logik, som kabbalisterna hyser total misstro till.
Kliffotiskt:
Samael (Guds Gift). Samael är tricksterns kliffa där gud och skapelsen ifrågasätts och etiska värden åsidosätts till förmån estetiska. Samael styrs av AdraMelek.
Astrologiskt:
Tornet symboliseras av Vädurens tecken:
Det här tecknet vill komma fram och det ska gå fort, ibland, eller kanske oftast
så fort att man inte hinner se till sin grund, för det är inte väsentligt just när
man kommer igång det viktigast är att man kommer igång och sen när man får
börja om så är även det med full fart, vilja och ambition men lite tålamod.
Omvänd:
Kan ibland bli lite för många impulser och för mycket som ska blandas in bara
för att det kommer ens väg och verkar bra. En nonchalans och djärvhet som tror
att allt fixar sig, annars så gör man något annat.
Erotisk antydan:
Vad du har sått får du nu skörda, alla illgärningar på det sexuella planet, slår tillbaka för eller senare. Inte bara sexuella dåd utan allt, tänkt på den gamla slogan
"whats comes around, goes around". Kan också vara en tröst för den som blivit
sexuellt utnyttjad att illdådaren får sitt straff inom sin tid.

Yin:
Vågar förändra, söker bekräftelse i sin sexualitet, vänder upp och ner på gamla
invanda begrepp, kastar sig ut i intensiva tag för att omvända sitt sexliv. Vill nu,
inte sen! Är intensiv i sin uppvaktning, är överallt på sin partner, tar för sig, provar sig fram och lyssnar enbart till sin egen lust.
Omvänd:
Är för känslig, klarar inte av beröring, gör ont! Har för lätt till orgasm och tappar
lust och kraft, undviker sexuell kontakt, känner sig misslyckad, kan ev tömma
tarmen i samband med orgasmen och skammen tar överhand.
Kan bli utsatt för analsex som ej var önskat.
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XVII The Star
Bilden:
En häxa gränslar sin kvast för att applicera sin flygsalva för att få visioner med
syftet att se in i det fördolda. Hon har den klassiska häxhatten på huvudet som
gör att det är lättare att kanalisera in översinnlig kunskap i kronchakrat. I bakgrunden lyser morgonstjärnan Venus starkt. Morgonstjärnan associeras med
Ljusbäraren Lucifer, gud vänstra hand innan änglarna föll.
Häxan har en fot i vattnet och en fot upp, vilket visar på att hon är en människa
som ändå har kontakt med den jordiska sfären.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på visioner, drömmar som blir uppfyllda. Att man vågar
drömma och planera framåt. Inspiration. Andligt utvecklande och medvetande.
Omvänd:
Fastnar i ett vardagstänkande. Har svårt att se sina möjligheter. Tappar tron på
livet och till sig själv. Inre konflikter om vad man vill göra och vad man bör göra.
Svårt att uppleva nya händelser och upplevelser.
Tolkning:
Öppen, sexuellt social, positiv till nya tekniker och nya kontakter. Har en inre
övertygelse och en vilja att utforska allt som kan vara sexuellt utvecklande även
på en själslig nivå inte enbart fysiskt. Trivs med sin kropp och är i kontakt med
sina erogena zoner, och vet hur de ska utnyttjas för att uppnå den "häftigaste"
extasen. Även lyhörd för sin partners erogena zoner. Öppen för astrala erotiska
upplevelser.
Omvänd:
Vettskrämd, ur balans när det gäller sin lust och sina upplevelser, tycker inte om
beröring, äcklas av närkontakt, flyr ifrån starka känslor och erotiska upplevelser.
Vilse med sin sexualitet.
Yang:
Är öppen och tydlig med sina avsikter, vill nå extatiska mål med sin partner.
Söker gemensamhet via det astrala, telepatiskt förspel, ut-ur-kroppen kontakt
med sin partner… Kan sin fysiska kropp och försöker nu att utveckla sinnenas
beröring till kundalini "utlösning"! Låter sig ridas även efter orgasm tills kraften i
Vajran återkommit.
Omvänd:
Undviker kroppskontakt, avskärmar sig från alla fysisk närvaro. Känner krav på
att man endast duger som sexobjekt och att man ska ge mer än vad som finns
ork till. Skapar frustrationer och flyr bort i drömtillstånd eller söker narkotiska
preparat för att vara med i en sexakt med kroppen med inte med själen.

vetskap och utnyttjas sexuellt.
Kabbalistiskt:
Binah (Förståelse) är motsatsen till Chokhmah, kvinnligt och passivt. Medan
Chokhmah är Guds visdom är Binah hans förståelse och intelligens. Binah ligger
bakom allt som är möjligt i motsats till vad som gäller för tillfället, stabilt i motsats till föränderligt. Det är Binah som kabbalisterna tillägnar det ursprungliga
neshamah, den heliga själen, den gudomliga gnistan hos alla mänskliga varelser,
det sanna Jaget i varje människas inre djup.
Mellan de tre första sefirot och resten är steget långt, en avgrund som skiljer det
oändliga från det ändliga och det gudomliga medvetandet från det vanliga
mänskliga medvetandet, men det är en avgrund som det går att ta sig över.
Kliffotiskt:
Satariel (Den Fördolde). Detta är de mörka mysteriernas kliffa. Den representerar absurditeter och surrealism. Här är inget vad det ser ut att vara och allt döljs
i en dimma av mystik. Satariel styrs av Lucifuge.
Astrologiskt:
XVII Stjärnan symboliseras av Vattumannens tecken:
Här finns alla visionerna, nuet och kroppen har inte så stor betydelse, utan all
energi tillsammans vad det nu kan bli av den ! Här finns inga begränsningar eller
fasta principer. Här ska glädjas och leva nu men gärna forska i det som finns
runt omkring allt efter vägen.
Omvänd:
Alla visionerna kan leda till ett borttappande av egot. Vem är jag? Varför finns
jag? Andra kan styra och ställa över en, det finns inga gränser och allt är möjligt...
Erotisk antydan:
Detta visar på en som har erfarenheter inom de flesta områden inom sexualiteten, inklusive fetischm, s/m etc. En som har gjort det mesta, en perfekt lärare.

Yin:
Bjuder på sig själv, överlämnar sig till sin partner för utforskning, är helt
avslappnad i ett trancetillstånd och är själslig, andligt och kroppsmedveten om
akten. Tar för sig, grenslar och rider på, orgasm efter orgasm, helt styrd av sig
sina fantasier och längtan efter att uppnå mer extas.
Omvänd:
Orkar inte med fysisk beröring, vill ha sitt sköte ifred. Kan vara med i underläge
om det finns någon stimulantia som bedövar sinnet. Kan få preparat utan sin
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XVIII The Moon
Bilden:
En völva (schamankvinna) eller en wiccan står framför sitt altare iklädd en vargfäll och gör den klassiska invokationen "drawing down the moon". Hon tar ner
mångudinnan i sig för att dela med sig av hennes visdom och för att få djupare
visdom om det okända.
Eller så utför kvinnan en lykantropisk ritual för att plocka fram sitt djuriska jag-i
detta fallet vargen.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på starka känslor. Händelser som dominerar känslolivet.
Skapande och uttryckande. Inre sökande, poesi och meditation.
Omvänd:
Tappar kontrollen över sitt känsloliv. Förlorar humöret. Blir uppjagad och förtvivlad. Känner sig oförstådd. Svårt att leva i verkligheten.
Tolkning:
Är mycket sensitiv. En sexuell upplevelse finns i varenda cell, varenda nerv i hela
kroppen, andas sex, lever erotik! Vill ha mycket beröring, kan ägna timmar åt
förspel och flertalet orgasmer innan en penetration. Har stark fantasi, låtsats
vara olika personligheter eller att partnern är det. Blir upphetsad av rollspel.
Omvänd:
Är inte i kontakt med sin känsla, undviker närkontakt, vill inte bli berörd. Avskyr
att bli upphetsad, känner skräck och obehag vid beröring. Är missnöjd med sin
sexuella relation, drömmer sig bort efter något annat, kan ha en dold dragning
åt samma kön.

Kliffotiskt:
Gamaliel (Den Obscene).
Detta är de förbjudna och förträngda drömmarnas kliffa där allt som uppfattas
som perverst och djuriskt kommer i dagen. Den styrs av Lilith.
Denna sfären tillhör månens baksida.
Astrologiskt:
XVIII Månen symboliseras av Kräftans tecken:
Trygghet och hemmets fasta punkt som i och för sig går att ta med sig. Att
vårda och känna in men ändå ta ansvar för sig själv, öppen trygg känsloinlevelse. I denna kombination finns det inre hemmet, vårt inre trygghet med poesihörnan där vi kan stanna upp och lyssna till vårt inre och kanske uttrycka det
genom någon konstart.
Omvänd:
Fastna i egna känsloupplevelser och i sin omgivning, vill inte uppleva något mer
eller känna efter, går enbart efter logik.
Erotisk antydan:
Var observant på månens faser under några månvarvs (månaders) tid och känn
efter hur månens cykler påverkar dig. Studera din månadscykel.
Utför "drawing down the moon" som beskrivs i Bok II. Utförs av kvinnan.

Yang:
Skapar en sexuell akt efter sina drömmar, går in i ett meditativt tillstånd och vill
"gunga" med sin partner till rytm (musik) utan att tränga in förrän efter orgasm
uppnåtts med tankekraft och rytm. Vill gärna hälla rödvin över sin partner och
slicka upp det, eller ha sex i vatten.
Omvänd:
Tappar kontrollen till sin partner, känner sig sexuellt utnyttjad och kommer i
känslomässig kris med sig själv då kroppen responderar med längtan efter mer…
Kan inte styra sina begär, utför akten i vansinne och underliggande ilska.
Yin:
Är ett med kropp, själ och ande, upplever erotiska impulser i varje cell som skapar ett positivt beroende, tar för sig. Är öppen för gruppsex, att bli älskad av
flera samtidigt, oftast av samma kön. Njuter av sex i vatten, upplever extas av
vätska mot sin kropp.
Omvänd:
Flyr undan i drömtillstånd, är inte helt medveten om akten, ev påverkad av alkohol eller droger. Gör illa sig själv eller blir misshandlad under akten.
Kabbalistiskt:
Yesod (Grundval) samlar utstrålningarna från alla de andra sefirot, renar och
rättar till dem, och överför dem därpå till det fysiska planet, Malkut. Yesod är det
första man möter når man försöker höja sig över det fysiska planet.
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XIX The Sun
Bilden:
En man står framför sitt altare och utför invokationen "drawing down the sun",
vilket är den manliga varianten av att ta ner en guds egenskaper i sig.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på harmoni och glädje. Materiell lycka. Bra standard och
trygghet. En harmonisk familjesituation. Möjligheter tillsammans. Lyckas med
något mål man haft. Ser nya roliga möjligheter i gemenskap.
Omvänd:
Problem i relationer och med familjen. Osämja och konflikter. Förtvivlan.
Misslyckas med det som man har föresatt sig med.
Tolkning:
Är stark i sin känsla, vill uppleva total extas, provar på många olika sätt att finna
tillfredsställelse. Lyssnar till inre glädje och frihet. Har en stark sexdrift, vill
mycket, ofta och länge. Sex i det fria, utomhus och under resor är tilltalande.
Avgudar sin partner för den individ är till kropp, själ och ande. Fascination av
nakna kroppar.
Omvänd:
Skapar tvång hos andra och tvångstankar hos sig själv, osäker, frustrerad och
hämmad. Rädd för att andra ska förstå att man har sex, avskyr dominans men
skapar lätt det själv mot andra. Känner sig jagad, trängd.

den alltid fortskridande förändringen. Thaumiel är tvåhövdad och de två huvuden
ligger i ständig strid med varandra. De är tesen och anti-tesen som ständigt
bygger över sig själv genom nya synteser. Thaumiel innebär aktiv evighet i motsats till Kethers passiva. De två huvuden är Satan och Moloch.
Astrologiskt:
XIX Solen symboliseras av Lejonets tecken:
Här finns styrkan av livet och kraften att ta hand om allt, och leva i tryggheten
och harmonin. Att glänsa men att dela med sig av glansen. Kreativitet och spontanitet blandad med agerande och livslust. Här finns också barnasinnet starkt
utvecklat, Se på mig! En öppenhet som kan bli överväldigande och som bara ett
starkt barnasinne klarar av.
Omvänd:
För mycket stolthet och jag vet bäst attityd, svårt att finna gemenskap med
andra. Vill inte ta något på allvar eller med en djup insikt om vad livet innebär.
Erotisk antydan:
Detta visar på mycket energi som är i omlopp och det kan bli en vild natt om ni
kanaliserar denna energi till sängen. Eller varför inte gå med i 10.000 meters
klubben... (älska på ett plan över 10.0000 meter i luften).
Utför "drawing down the sun" som beskrivs i Bok II. Utförs av mannen.

Yang:
Är i sitt fulla (till)stånd, agerar kraftfullt, sätter in stötar som rör sig på djupet,
upplever makt och totalt ägande. Vill gärna bli smekt och få en kick av att se sitt
organ svälla, tycker om hårda tag vid roten eller penisring som skapar hårdare
stånd men också en känsla av maktlöshet över sitt stånd.
Omvänd:
Domineras av sin partner, topprids! Och tappar kontrollen, partner avbryter strax
innan utlösning. Kan agera hårdhänt med sin partner, håller fast, binder fast och
tror sig äga partners kropp att utnyttja på det sätt man själv vill, ingen respekt
eller känsla för partners del i akten.
Yin:
Är öppen, kärleksfull, ömsint, mjuk och tillmötesgående, ger kärlek, andas kärlek, njuter…
Omvänd:
Blir utsatt för hårda övergrepp av sin partner, smärta som stimulerar och
skrämmer. Använder våld mot sin partners kön, gör illa och blir mer upphetsad,
har svårt att finna var gränsen går.
Kabbalistiskt:
Keter (Kronan) är hittills omanifesterad och saknar form. Det är det första stadiet i processen från det oändliga till det ändliga.
Kliffotiskt:
Thaumiel (Tvillingguden) Det är denna kliffa som gör kliffoths antal till elva eftersom denna är splittrad. I stället för Kethers enhet är Thaumiel mångfalden och
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XX Judgement
Bilden:
Nosferatu, vampyren håller de två männens huvuden i sina händer. Den ena
mannen är död med blodet rinnande ner för halsen och med silvertråden över till
den andra mannen. Detta symboliserar att man måste dö lite för att senare återfödas med förverkat karma. Halsbandets sigill runt halsen är Jungfruns tecken,
vilket visar på oskuldens pånyttfödelse.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på ett nytt sätt att tänka. Man blir medveten om något som
man tidigare inte sett. Ett uppvaknande. Starka familjehändelser, ev 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. Ev dödsrädsla. Känner av det allvarliga i livets alla skeenden.
Tolkning:
Man är nyfiken på nya grepp och tag, nya ställningar, nya upplevelser, beröring
med olika sexhjälpmedel. Öppen i sin sexuella läggning, vågar prova på… Ger
allt, tar allt… Nymfomani, vill många gånger, hur som helst, och intensivt.
Engagerar sig i sin partner fullt ut, och ger sig inte förrän sista droppen är tömd!
Avgudar könet, kroppsvätskor, allt det som smaker och dofter och ger impulser
till driften.
Omvänd:
Osäker och hämmad, har get upp, undviker sexuell kontakt, tycker att det krävs
för mycket, är rädd att göra bort sig. Blir manisk i sin relation, släpper inte,
svartsjuka, makt och kontroll. Trivs med att dominera och bli dominerad.

kraft materiell. Den är vår strävan efter vetande och anpassningsförmåga. Dess
negativa sida är förnuft och logik, som kabbalisterna hyser total misstro till.
Kliffotiskt:
Samael (Guds Gift). Samael är tricksterns kliffa där gud och skapelsen ifrågasätts och etiska värden åsidosätts till förmån estetiska. Samael styrs av AdraMelek.
Astrologiskt:
XX Domen symboliseras av Jungfruns tecken:
Att ta hand om livet, vårda och ta ansvar, men med kritik och borttagandet av
det som inte lägre behövs, att se till alla detaljerna för att få till helheten. Kan
plocka isär allt och börja om från början...
Omvänd:
Fastna i detaljerna, jaga upp sig i onödan för att något känns i obalans. Oroar
sig för något som inte känns fullkomligt, tappar kontrollen över ordningen i livet.
Erotisk antydan:
Släpp taget om det förgångna, för att gå vidare måste man dö en smula för att
likt en fågel Fenix resa sig ur askan och flyga vidare.

Yang:
Kräver total hängivelse, partners kropp ska tillfredställa de behov man har, kan
lida av sexuell mani/nymfomani och avslutar innan man är klar för att börja om
så fort lusten svalnat. Är krävande men också givande.
Omvänd:
Tar till våld, tar till "verktyg" och andra personer för att skaffa sig total makt
över partner, njuter av rädslan som stimulerar till ännu hårdare tag… Blir utsatt
för övervåld, hånad, förnedrad, bunden och slagen.
Yin:
Frestar sin partner och tänder på att vara oemotståndlig, håller sin partner på
halster, eggar upp och tillfredställer sig själv, låter partnern vidröra men inte ta,
gnider sitt sköte mot partnern men bjuder inte till.
Tillfredsställer sin partner till orgasm är nära och avbryter för att smeka sig
själv…
Omvänd:
Se men inte röra, eggar sin partner och slår (piskar), använder våld för att få ut
sina aggressioner och sin frustration.
Kabbalistiskt:
Hod (Strålglans, Intelligens) är den passiva kvinnliga kraften som gör Netzachs
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XXI The World
Bilden:
Här finner vi tolv personer som utför en kraftfull sexmagisk gruppritual som kalllas den Filosofiska ringen, som är en rit som kan utföras för att skicka energier
(kundalini kraft) via munnen in i könet på framförvarande deltagare och vidare
upp i ryggraden och ut genom munnen tills hela cirkeln är sluten. Vid ritens slut
kan denna energi riktas mot ett magiskt uppsåt.
Varje par har ett stjärntecken och i centrum skiner solen starkt och de fyra årstidernas symboler finns med för att visa den cykliska helheten i universum.
Grundtolkning:
Det här kortet visar på harmoni. Att man har nått sina mål. Lyckas i livet.
Känner en stor succé i sina projekt. Är glad och lycklig. Är i balans och kan förverkliga det mesta av sina ambitioner. Man har även nått till slutet av det man
engagerat sig i och känner sig nöjd. Mycket i livet går åt rätt håll.
Omvänd:
Tar inte ansvar för sig själv och sina handlingar. Lämnar saker ouppklarade.

ligger i ständig strid med varandra. De är tesen och anti-tesen som ständigt
bygger över sig själv genom nya synteser. Thaumiel innebär aktiv evighet i motsats till Kethers passiva. De två huvuden är Satan och Moloch.
Astrologiskt:
XXI Världen symboliseras av Oxens tecken:
Det stadiga och kroppsmedvetna, även Jorden är en kropp! Stillhet och tillvaratagande. Det fasta och bestämda som går i sin egen takt och har lätt att äga i
ett helhetsbegrepp.
Omvänd:
När det fastnar, energier som låser sig och stagnerar, när allt går runt i en
maklig takt utan att något tillförs.
Erotisk antydan:
Fullbordan genom sin partner, upplevelsen av ni är ett med allt i universum
under älskogen.

Tolkning:
Samhörighet och kärlek, starka band och stark kärlek och passion. Långt förspel,
njutning av sin egen och sin partners kropp, använder hela kroppen i sexakten,
fötter till håret med att smeka, ta på, beröra. Är varm och mjuk i sin beröring,
hänsynsfull men stadig på handen. Intensiv men varlig…
Omvänd:
Känner sig utanför, nedtryckt, tom och slut, orkar inte engagera sig, vill inte
beröra sin partners kropp. Trivs bäst själv, och med egen masturbation. Vänder
ryggen till, är frigid, impotent, avstängd.
Yang:
Är i balans med sin kropp och i ett med sin partners, samma puls, samma rytm.
Njuter, ger kärlek och älskar som om det vore sista gången, ger av sig själv.
Andas i samma takt som sin partner och i takt med varje stöt.
Omvänd:
Lever i celibat men blir påtvingad sex, tappar livslusten. Tappar oskulden.
Yin:
Njuter av sin kropp, rör sig i harmoni med sitt flöde, bjuder till, lägger sitt liv i
partnerns händer, full tillit.
Omvänd:
Blir våldtagen, förnedrad, utnyttjad tills livsanden tynar bort… Förlorar sin oskuld
eller sin värdighet.
Kabbalistiskt:
Keter (Kronan) är hittills omanifesterad och saknar form. Det är det första stadiet i processen från det oändliga till det ändliga.
Kliffotiskt:
Thaumiel (Tvillingguden) Det är denna kliffa som gör kliffoths antal till elva eftersom denna är splittrad. I stället för Kethers enhet är Thaumiel mångfalden och
den alltid fortskridande förändringen. Thaumiel är tvåhövdad och de två huvuden
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De “stökiga” aspekterna!
En del kort kan kännas olustiga, speciellt om man läser deras betydlese omvänd.
Men så är det med livet också, kanske inte lika fullt ut så hemskt som en del
kort antyder, men tyvärr händer det att folk går över gränserna i sitt sexliv.
Vi hoppas på att du ska finna din njutning, våga ställa krav och vägra ställa upp
på något som skadar eller förtrycker dig, och att denna kortlek ska hjälpa dig att
våga se även på det som du inte kan undvika.
Alla har vi något i bagaget, kanske har vi provat på homosexuell kärlek i tidig
ålder, vid nyfikenhet och för att utforska sin kropp och sin längtan och detta har
gett känslomässiga låsningar. Kanske du finner svaret i Erotica Tarot, som kan få
dig att släppa gamla begränsningar och se dem som erfarenhet istället.
Kanske du har levt (eller lever... suck) med någon som är så osäker på sin egen
sexualitet att det går ut över dig, i mental press eller i våld!
Korten bestämmer inte ditt liv, energin i korten antyder vad som kan bli... agerandet är helt upp till dig, ansvaret för ditt liv har endast du, ingen annan.
Så om du låter dig utnyttjas så är det din egen grej, inte din partner, så sök inte
fel hos partner sök lösningen hos dig, varför drar du på dig denna lärdom?
Tyvärr så måste de negativa händelserna vara med för att skapa helheten, men
allt startar först i våra tankar, så... kanske de stökiga korten kan bli tankenötter
för dig att lösa.
Om du får dåliga aspekter när du lägger för en partner, var beredd men ta inte
för givet att “helvetet brakar lös...” Om du är i en fast relation och ni jobbar tillsammans med korten så kan ni prata om era fasor/era skuggor som ibland kan
visa sig i något kort.
Ett gott råd!
Man bör inte följa med en ny relation som har Madam eller Master i omvänt kort
på sig själv, eller ex vis 8-10 i Svärd varken rättvänd eller absolut inte i omvänd
form.
Och i varje relation så finns det svackor, sämre perioder, gånger då man “hatar”
sin partner och skuggsidan aktiveras, men det betyder inte att man går till handling, men tanken kan finnas där på något förbjudet.
Likaså kan du ha en hemlig fantasi som du kanske inte vill berätta eller kan
prata om för din partner, men korten kan antyda om och om igen att detta är
något som du måste få ventilera och kanske prova på med din partner.
Men lägga gärna kort först för att se vad det blir av det hela, en del tankar ska
endast vara tankar...
Korten antyder vilken energi det handlar om sedan är det upp till dig att agera...
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Stjärnor/Uppläggningar
Du kan göra det mycket enkelt! Ställ en fråga, dra ett kort och läs vad kortet
vägleder dig till.
Du kan ställa frågan, enbart för vardagslivet, utan erotisk aspekt och läsa svaret
under “grundtolkningen”.
För din relation och läsa vägledningen under “Tolkning & för par”
För dig som man, eller för en man och läsa vägledningen under “Yang”.
För dig som kvinna, eller för en kvinna och läsa vägledningen under “Yin”.
Vill du få inspiration i ditt kärleksliv, dra ett kort och läs under “Erotisk antydan”.
På stora arkanan finner du även vägledning under lärdom och ifrån astrologin.
Om du blandar leken så att du kan få med kort omvänt så läser du under
omvänd betydelse när ett kort kommer omvänt.
De stjärnor som vi valt att ta med (och ev. så har vi “byggt” om dem lite för att
passa syftet med denna lek) är:
Ödesnornornas Väv
Tre kort
Medvetandestjärnan
Tre kort.
Sexelement:
Sem kort alt. sex x tre kort.
Pentagramstjärnan
Fem kort
Keltiska Korset, erotisk variant.
För din erotiska framtid.
&
Keltiska Korset kärlekstjärna:
Som den för framtiden men två aspekter och för två personer samtidigt.
Horoskopstjärnan, erotisk version.
12 positioner, grundade ifrån alla stjärntecknen, med tolkning utifrån vad de speglar upp sexuellt.
När du lägger en stjärna, så börja med att se till att alla 78 korten är med, att
de ligger rättvända (så vänder du några kort för att få med omvända aspekter),
blanda, kupera och lägg upp korten.
Ett tips är att endast vända upp ett kort åt gången och tyda det först innan du
ser till helheten.
Kom ihåg att vår tolkning är bred, det är endera något av det eller en liknande
betydelse och absolut inte allt på en gång!
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ÖDESNORNORNAS VÄV

SEXELEMENTSTJÄRNAN

1. DÅTID

1. NUTID

1. FRAMTID

Vad bär du
med dig för
förhoppningar
och inre längtan. Vad har
du skapat?

Vad sker nu?

Dina möjligheter, resultatet
av relationen
eller ett möte.

Ett kort på varje position, tiden bestämmer du själv, ex. vis om det är för idag så
blir dåtid=igår och framtid=imorgon.

MEDVETANDESTJÄRNAN

5.
FANTASI/
RÄDSLOR

4.
NJUTNING

1. LÄNGTAN

2.
AGERANDE

6.
GENSVAR

1.
Övermedvetna
jaget.

En stjärna för att medvetandegöra sjävets undeliggande drifter
i en speciell fråga.
Blanda och kupera tre gånger och lägg ut.
2.
Medvetna
jaget

3.
UPPLEVELSE

Kort ett visar på vad det astrala, eller vad övervärlden vill säga
oss. Här finns våra skyddsguider.
Kort två, Midgård, mellanvärlden eller ditt vardagsmedvetande. Vad frågan gäller.
Kort tre visar på vad dina underliggande drifter är ute efter.
Vad ditt omedvetna jag vill. Kallas undervärlden, platsen där
våra kraftdjur finns.

3.
Undermedvetna jaget

Blanda och bestäm tidpunkt, samt om du ska lägga ett eller tre kort på varje
position. Börja med mitten, 1: som är din inre längtan, din drivkraft...
2: Hur agerar du? vad kan du ge? Vad är ev. din begräsning?
3: Din emotionella upplevelse, kärlek, glädje eller svek?
4: Vad blir din njutning? Din partners? Möts ni? Njuter du?
5: Din fantasi, ljus som skuggtanke! Vad kan vara din rädsla, din begränsning?
6: Vilket gensvar får du? Något att ut- eller av-veckla?
Flertal Stavar visar på åtrå, bägare viar på kärlek, mynt på fysisk njutning, svärd
på fantasier och mindre verklighet och stora arkanan att detta är något av betydelse för dig.
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PENTAGRAM STJÄRNAN
1. ETER

KELTISKA KORSET I EN EROTISK VARIANT
5.
Snar framtid
Period 3

3. ELD

Kort 5
Partner två

Kort 6
Partner
två

4. LUFT
Kort 4
Partner två

4.
Nutid
Period 2
5. JORD

10. Resultat

1.
Inre längtan
2
Gensvar

3. Dåtid
Period 1
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1.
Kort
Partner
två

8.
Spegling och
gemenskap
med Partner

Kort 7
Partner två
7.
Yttre längtan

En stjärna, för att uppmärksamma på hur elementen styr ditt erotiska liv...

Eter stärker alla aspekterna,
Vatten och eld skapar dynamik, vatten och luft motstånd, vatten och jord balans.
Eld och luft skapar turbulens, eld och jord skapar obalans.
Luft och jord skapar begränsningar.

9.
Fantasier

6.
Senare
Period 4

2. VATTEN

Ett kort på varje position, som visar hur du använder energin.
1: Påverkan av eter (eter=all energi samlad i en kraft).
2: Påverkan av vatten, känslor och flöden i kroppen.
3: Påverkan av eld, lust och åtrå.
4: Påverkan av luft, fantaiser och rädslor.
5: Påverkan av jord, fysisk beröring och njutning.

Kort 10
Partner två

Kort 8
Partner två

3. Kort
Partner två

Två varianter av samma stjärna! Om du bara ska lägga för dig själv, följ siffrorna
1-10. Om du ska lägga för dig och en partner så lägger du två kort på alla positioner utom nr 2, 7 och 9 som är era gemensamma. Det understa kortet är din
partner som visat på bilden. Tolka enligt nyckelordet på aspekten.
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Horoskopstjärna med erotisk aspekt

10
Stenbocken
Hud
Utveckling

12.
Fiskarna
Fötterna
Fantasi

8.
Skorpionen
Underlivet
Möten

Sexmagi
med Erotica Tarot

7.
Vågen
Vätskor
Längtan

1.
Väduren
Huvud
Åtrå

2.
Oxen
Nacke
Extas

Bok II

9.
Skytten
Höfter
Rörelse

11.
Vattumannen
Blodcirkulation
Passion

6.
Jungfrun
Magen
Upplevelser

4.
Kräftan
Bröstet
Njutning
5.
Lejonet
Ryggen
Spänning

3.
Tvillingarna
Armarna
Beröring

Lägg ett till tre kort på varje position, börja med 1. sluta med 12.
Du kan tolka både för kroppsdel/erotisk zon och för erotiskt ämnesområde.
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Innehålssförteckning Bok II
131
132
136
138
139
140
140
141
142
142
142
143
144
144
144
145
145
145
146
146
147
147
148
148
148
150
151
152
153

Erotica Tarots sexmagiska system
Chakras och kundalini
Olika meditationer
Praktisk sexmagi
Hur kan magi fungera?
Sexualdriften
Sexmagi under mensen
Magiska fokuseringsobjekt
De första erotiska magiska handlingrna till Erotica Tarot
Sexuellt helande
Astralsex
Dra ner månen och solen
Skugg sex
Drakdansen eller aurisk sex
Astral sex med en människa på distans
Övning för att komma närmare ditt animaliska jag
Quodouschka
Stenar för kärlek
Kärleksmeditation
Kärleks elixir med stenar
Sexmagi och tantra med en partner
Det rituella samlaget
Helkropps orgasm
Kärlekens Tao
Mannens och kvinnans fördröjda & förhöjda orgasm
Sex enligt den stora Arkanans arketyper
Lilith rit
Dofternas magi
Olika sexmagiska ställningar
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Banta med sex

156

Spå din partner i hans/hennes kön

161

Sexicon som lexicon
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Erotica Tarots sexmagiska system
Om sexmagi
Sexmagiska system finns över hela världen, hos sufismen hos araberna, inom
haitiska voudon kulter och afrikansk schamanism, i alkemin, hos indianerna, hos
gnostikerna och hos den indiska tantrismen. Man har funnit en tantristisk skrift i
Bengalen som hävdar att dessa ritualer härstammar från "Thule"- Skandinavien.
Så nästa gång du är på pilgrimsfärd och spanar på hällristningar och runstenar,
så vet du vad ska titta lite extra efter. Låt fantasin spela fritt lite och tänk på vad
en skeppsättning liknar sett från ovan, en Yoni. Var det så att dessa skeppsättningar användes i bl.a. fruktbarhetsritualer under Bronsåldern och Vikingatiden?
Detta är en spekulation bland många.
Varifrån tantran kommer är dock oväsentligt, i alla fall då det är syftet som
eftersträvas. I Indien var den länge betraktad som snuskig och omoralisk.
Enligt en gammal profetia så skulle de tantristiska handlingarna en dag komma
och praktiseras helt öppet, under Kalis tidsålder, vilket är nu enligt Hinduismen.
Det innebär då inte på att detta skulle utspelas på offentliga platser, om nu
någon trodde det. Här i väster har den också börjat accepterats, under namn
som t.ex. Helig Sex.
När sexmagin föddes vet ingen. Förmodligen skapades den redan tidigt i mänsklighetens vagga.
Kortfattat kan man säga att sexmagi består av en mängd av tekniker som går ut
på att stegra energierna i kroppen för att sen frigöra dem åt magikerns önskade
mål.
Sexmagi börjar med polaritet. Den attraktion som uppstår när energi flödar fritt
mellan två punkter; mellan två människor, mellan en del av dig själv och en
annan del (rot- och kronchakrat t ex), mellan dig själv och livskraften/universum. Det handlar om ett möte mellan de skapande urkrafter som ibland kallas
gudinnan/guden och yin/yang.
Sexmagi är en kraftfull magisk metod för att på ett medvetet sätt upptäcka och
uppleva urkrafterna bakom alltet.
När två människor utövar det tillsammans, ska man öva sig på att tona in sig på
varandra. Att få ett samspel och uppnå en harmonisk helhet. Sexmagi brukas
ibland kalls Röd magi och detta är en alkemisk term som kan användas för att
de oinvigda inte ska förstå vad (ni) alkemisten pratar om inför oinitierade.
Den form av sexmagi som beskrivs i detta kapitel är speciellt formad efter
Erotica Tarot. Givetvis kan sexmagin som beskrivs här ge kraftfulla resultat både
med och utan Tarotkortens hjälp.
Du finner även lite intressanta, nyttiga, utvecklande och roliga övningar till varje
kort i boken.
En form av sexmagi kan vara att helt och hållet avstå från sex och kanalisera
den sexuella kraften till andra kreativa aktiviteter.
Innan du sätter igång och jobbar praktiskt så föreslår jag att du läser igenom
hela Bok II innan du sätter igång med din magi. Detta är för att inte missa
väsentliga delar.
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Chakras och kundalini
Varför jag tar upp detta i bokens tidiga skede om sexmagi beror på att för att
kunna förstå och allra minst jobba med sexmagi så bör man ha grundläggande
kunskap om hur chakras och kundalinin samverkar och påverkar oss. Kundalinins
krafter kan lättast kännas av vid en sexuell extas eller under en orgasm. I denna
boken går jag endast på grunderna i denna filosofi. Kundalini yoga räknas in
under termen "Röd magi", vilket är en form av sexmagi eller tantra. Du finner
även kundalini ormen på åtminstone av ett av korten i leken.

De flesta av oss har upplevt kundalinins hela kraft någon gång i livets skeenden.
Detta var extremfall men vid dylika situationer så väcks extrema krafter av kundalinin. Du har säker känt dig alldeles "hög" eller berusad under sexuella akter.
Detta är stunder då kroppen producerar "må bra hormoner" i samverkan med
kundalinins sexualkraft.

En generell översikt över chakras och dess funktioner

Kundalini är namnet på den gudomliga Drake som enligt Hinduerna bor i ryggslutet virat 3 ﬁ varv runt rotchakrat. Därifrån reser den sig upp längs ryggraden och
upplyser oss om det gudomliga ljuset. De flesta människors chakra aktivheter är
starkast i rot- och bukchakrat, dessa nivåer representerar bl.a. vår överlevnads
instinkt, sex och det materiella.
Denna kundalini drake symboliserar människans inneboende livskraft på många
sätt. Teorierna om kundalini kommer från Österlandet där tantra och yoga har
praktiserats i tusentals år. För att vi ska förstå teorierna så måste vi lära oss att
se människan som en levande helhet. Kropp, själ och ande som hör ihop och inte
kan separeras från det andra, kort sagt så bör vi se på tillvaron lite mera
holistiskt. Dessa energier, som löper från olika energipunkter (chakras) längs
ryggraden och upp till fontanellen (jag nämner i detta stycke bara de sju största
punkterna) och vidare ut i meridianer, i kroppens energiflöde system. Denna
energi kallas i Kina Ki, i Indien Prana och i Japan Chi, namnen är många på
kraften. I norden kallades denna kraft Megin.
Varje chakra har sin färg och påverkar en eller flera hormonproducerande körtlar
i kroppen och dessutom olika organ och sinnesstämningar. För hög eller låg aktivitet i olika Chakras ger en oharmonisk och obalanserad individ. Meditation kan
bättra detta och få oss mera balanserade som individer, vilket vi människor inte
alltid är, rastlöshet, stress, oro osv. känner vi väl alla igen då och då.
Får vi bättre balans i oss kan vi öka vår intuition, bli mera kraftfulla som männniskor, öka vår klarsyn, känsligare för "översinnliga" intryck och bli mera hela
som människor. Människans livsenergi är inte blockerad från början, men redan
tidigt sätter uppfostran, attityder och andras värderingar sitt prägel på männniskan. Det är när vi försöker avlägsna dessa blockeringar och släppa kraften fri
inom oss som chakra teorin hjälper oss i processen. Ordet chakra är sanskrit och
betyder ordagrant hjul eller cirkel. Varje chakra symboliserar en speciell kraft
eller energi. När chakrat är "rent" av förflutet och framtiden kan kundalini kraften resa sig från sitt slummer i rotchakrat upp genom hela chakra systemet,
men detta är oerhörda krafter som man inte leker med, vill du resa din kundalini
helt, bör du söka upp en seriös yoga skola.
Längs bägge sidorna av själva chakra systemet finner vi två kanaler som slingrar
sig upp, dessa kallas Ida och Pingala, mörkret/ljuset, månen/solen. Dessa kanaler symboliserar vår balans. Det är i dessa som ormkraften kan resa sig upp fel i,
därav ovan nämnda varningar.
Du kanske har varit med i någon nödsituation där du upplevt att allt rör sig i
"slowmotion" någon gång? T.ex. vid bilolyckor, orättfärdigt våld eller i krig, det är
ett typ exempel på hur kundalini kraften tillfälligt väcks och hur det kan kännas.
En sekund kan under dessa ögonblick upplevas som 15 sekunder, man kan uppleva hur allt rör sig sakta, sakta. Under sådana situationer väcks hela vår inre
potentiella kraft upp, då vi behöver den.

De första sex chakras är receptivt (mottagande) resp. aktivt (givande) laddade
beroende av vilket kön man tillhör. De receptiva (yin chakras) chakras rör sig
motsols och de aktiva (yang) chakras rör sig medsols. Kvinnans första chakra är
yin, mannens första är yang, kvinnans andra chakra är yang, mannens andra är
yin osv. Varje chakra kan liknas vid en blomma som sticker fram sina kronblad
på kroppens framsida, men varje chakra har sin rot i ryggraden. Varje chakra
motsvarar också ett medvetande tillstånd, som utförligt beskrivs i den Judiska
Kabbalans mysteriesystem. Den ockulta termen "som så ovan, så nedan" gäller
här.
De olika chakras har egentligen inga bestämda färger, utan när man ser clairvoyant på dessa energipunkter så kan man se hur de pulserar och skimrar i olika
färger. Den generella färgskalan nedan är dess grundfärger och den mest vedertagna teorierna om dess färger och förstås lättast av vårt intellektuella tänkande.
Enkelt förklarat kan man se de lägre chakrorna som det materiella och ju högre
upp man ser på dessa energi punkter, desto högre upp kommer man till det spirituella och andliga världen. Se det som en slags karta från det jordiska till det
himmelska. Här kan kabbalans karta hjälpa oss i förståelsen till detta.
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För att lättare förstå chakra principerna har jag dessutom lagt till olika element
ur Tarotleken.
Dessutom tar jag upp en form av rörelser eller något annat som kan vara bra
och stärkande för respektive chakra och område. Att du på köpet får motion om
du utför dessa enkla övningar gör dig bara gott och gör dig till en mera passionerad livsnjutare och älskare eller älskarinna.
Första chakrat: Muladhara, eller rotchakrat.
Funktion: Kropp, hälsa, pengar, passion, överlevnad, familjen, livets grundbehov, kontakt med jorden, det materiella. Detta chakra tillsammans med kronchakrat är de som tidigast utvecklas hos ett foster. Den mesta näringen till detta
chakra upptages ur den sista näringen i våra exkrementer när de är på väg ut ur
kroppen.
Plats: för kvinnor: området mellan anus och slidan, för män: vid svanskotan.
Färg: rött.
Mantra: Lam.
Ton: C.
Element i Tarot: mynt och stavar.
Lämpliga övningar: dans till trummor, magdans, rulla med "rockringar" och
utöva Karezza övningar. Är du kvinna så öva med Geisha kulor.

Andra chakrat: Svadhistana, eller navelchakrat.
Funktion: alstring, inlevelseförmåga, empati. Centrum för grundenergi, sk. Ki.
Kraft epicentrum i b. la. olika kampsportsystem, känslor, sexualiteten, instinkt,
attraktion, begär, impulser, dina relationer.
Plats: en handsbredd under naveln.
Färg: orange.
Mantra: Vam.
Ton: D.
Element i Tarot: bägare och stavar.
Lämpliga övningar: simning, äta apelsiner, inte slösa på sin kraft på onödiga
ting som inte ger något tillbaka. Under meditation kan du visualisera hur detta
chakra stänger sig om du slösar energi på något ovärdigt. Det samma kan utföras på de övriga chakrorna också. Det är vanligt att trasiga relationer gör så att
detta chakra läcker. Lämpliga övningar för rotchakrat gäller även här.
Tredje chakrat: Manipuraka, eller solarplexus chakrat.
Funktion: stå på sig, "djävlar-i-amma", självhävdelse, makt och uthållighet.
Plats: området mellan naveln och diafragman.
Färg: gult.
Mantra: Ram.
Ton: E.
Element i Tarot: stavar och svärd.
Lämpliga övningar: sola med bar överkropp ("toppless"), visualisera hur solen
strålar fyller ditt "solchakra", gör något idag som du länge undvikit, detta ger en
känsla av "makt" och självförtroende. Träna på långa förspel och älska länge
med din vän.
Fjärde chakrat: Anahata eller hjärtchakrat.
Funktion: förening genom kärlek. Kärlek, underkastelse, tillit, längtan efter
enhet.
Plats: mitt på bröstet, i närheten av hjärtat.
Färg: grön, ibland rosa.
Mantra: Yam.
Ton: F.
Element i Tarot: bägare.
Lämpliga övningar: vandra i skog och mark, visualisera hur du "suger" in naturens grönska i detta chakra. Ta med kära och nära på en picknick. Kanske lite
älskog utomhus? Öva på att älska dig själv.

Sjätte chakrat: Anja, pannchakrat eller det tredje ögat.
Funktion: visualisering, intuition, översinnlig insikt, telepati, clairvoyance (klar
syn), andligt uppvaknande, tillsammans med femte chakrat kan man både se
och höra översinnligt, en del mediala människor använder kronchakrat komplettterat med femte och sjätte chakrat för sin kanalisering av andar och olika väsen.
En del blundar och ser bilder här när de "kopplar på" det sjätte sinnet.
Plats: mellan ögonen.
Färg: djupt blå till violett.
Mantra: Aum (Om).
Ton: A.
Element i Tarot: svärd och bägare.
Lämpliga övningar: börja för en drömdagbok för att lättare komma ihåg dina
drömmar och därmed stärka ditt sjätte sinne, lita på dina instinkter och intuition.
Öva upp din visualiserings förmåga. Sov gärna med något kort ur Erotica Tarot
under kudden för att försöka drömma om kortets esoteriska betydelse. Öva på
astral sex. Titta din partner varandra djupt i ögonen minst en halvtimme, detta
kan leda till "sinnlig sex".
Sjunde chakrat: Sahasrara, hjässchakrat eller kronchakrat.
Funktion: förening med kosmos, kontakt genom kosmiska energier, enhet med
universum, kosmiskt medvetande, manifesteringar av det gudomliga (vi har alla
gudomen inom oss). Denna strålar uppåt som en fontän och utåt och är den
starkaste punkten som strålar ut och bildar vår aura. Vår aura är i ständig kontakt med den universiella auran, den kosmiska auran och i denna vävs trådar.
På en del religiösa bilder ser vi änglar med en gloria, detta kan vara detta chakras utstrålning konstnären skildrat (se Atu III, Kejsarinnan i tarotleken).
Plats: hjässan eller fontanellen.
Färg: violett till vitt.
Mantra: Aum (Om).
Ton: H.
Element i Tarot: svärd.
Lämpliga övningar: en dusch för att rena auran, gör jordande och grundande
saker om du är en "utspacad" personlighet, träna fysiskt. Är du en för materiell,
jordnära personlighet, börja meditera i en grupp, studiecirkel eller något
liknande. Utöva aurisk sex för att lära känna din och partnerns kropps utstrålningar, auran.

Femte chakrat: Vishuddha, eller halschakrat
Funktion: kommunikation, att våga ta sin plats och att inte våga säga ifrån
ibland, är de vanligaste blockeringarna i detta chakra. Att höra den inre rösten,
egot, clairaudiance (översinnlig hörsel).
Plats: halsen, under struphuvudet.
Färg: blå.
Mantra: Ham.
Ton: G.
Element i Tarot: svärd och stavar.
Lämpliga övningar: sång, tala inför folk eller för dig själv framför spegeln, då
kan du säga hur bra och fin du är för att stärka detta chakra. Träna på att
uttrycka dig själv verbalt. Tungkyssar.
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Meditationer
Chakra- och kundalini meditation
En kundalinimeditation kan gå till på många sätt. En lämplig början kan vara att
under ett par veckor börja med att meditera över ett chakra i taget. Börja med
rotchakrat de första kvällarna, läs all du kan finna om det först. Känn efter hur
det känns just på dess plats inne i kroppen, dina känslor, det kan kännas väldigt
subtilt till en början. Du kan lämpligen mässa respektive chakras mantra tyst
eller högt, detta hjälper dig med koncentrationen och fokuseringen. Mässar gör
man från djupet av magen eller från diafragman och mässas ut långt exempelvis
"Laaaaaammm".
Gå sen vidare med de övriga chakrarna, dock ett chakra per kväll. Det är inget
hast verk. Detta tar tid men, har man rätta viljan så brukar det ge resultat. Ett
gott råd är att anteckna efter varje meditation om dina upplevelser och känslor,
anteckna även dina drömmar på morgonen som du haft. Har du svårt att komma
ihåg dina drömmar? Lägg ett block bredvid sängen och anteckna ner dina
drömmar direkt. Ett annat bra tips är att ha en bandspelare bredvid bädden och
spela in vad du drömt. Det är intressant att längre fram att kanske kolla upp
betydelsen av vissa drömmar. Du kanske ska meditera på vissa drömmar som du
ansåg som speciella eller annorlunda och dess innebörd. Anser att man kan
kasta alla dessa drömtydare handböcker som florerar i handeln. Alla drömmar är
väldigt individuella och kan omöjligt tolkas enligt en drömboks tydningar.
Exempel: En drömtydning enligt en bok, om du t.ex. drömt om en orm, kan vara
"Du lider av penisavund" (om du är kvinna) och hyser en rädsla för män" eller de
tycker att "du håller på att utbilda dig till läkare". I själva verket så kanske
ormen just för dig betydde att det kanske är dags att börja träna upp din ormkung fu (om du nu tränar kung-fu). Detta är nu bara exempel.
Drömmarna brukar nämligen påverkas under chakra och kundalini arbeten. Ofta
blir drömmarna stark erotiskt präglade, då denna process tillhör eldelementet.
När du slutligen har jobbat dig igenom varje chakra, från rotchakrat till kronchakrat så kan du pröva att göra ditt livs första kundalini meditation.

Eldmeditationen
Du kan också tänka dig att du har en "boll" av eld i rotchakrat som sakta
flammar intensivare och stiger upp genom chakra systemet, sakta, mycket sakta
från chakra till chakra.

Laserstråle meditationen
En annan teknik är att tänka dig en ljusstråle som stiger ner från fontanellen till
rotchakrat.

Tantra med din vän
Du kan också träna tantristisk sex med din partner, som också är ett sätt att
jobba med kundalinin.

Första kundalini meditationen
Ta det försiktigt och gör bara dessa kundalini övningar när du är i psykisk balans
och är stark. Stressa aldrig, låt det ta sin tid och pressa aldrig fram resultat.
Meditera minst 10 minuter, ca. 3 minuter på varje chakra. Mår du illa under en
övning? AVBRYT OMEDELBART!
Dessa övningar kan vara farliga och bör göras tillsammans med en erfaren yoga
instruktör.
Här följer några rent praktiska kundalini meditations tips för dig.

Kobra meditationen
Du kan visualisera att du har en orm som ligger omslingrad runt ditt rotchakra
och som sakta reser sig upp genom de övriga chakrorna. Ta djupa och lugna
andetag ända ner till ormen och ge den syre, visualisera för ditt inre hur den
sakta slingrar sig upp inne i ryggraden upp till kronchakrat och ut, tänk dig en
vacker kungskobra som sakta vecklar ut sin halssköld ovanför ditt kronchakra,
samtidigt som svansen är förankrad i rotchakrat. Hur den vaggar majestätiskt
fram och tillbaka.
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Praktisk sexmagi
Dessa tekniker kan användas oavsett vilken religiös tro du har. Som du kommer
att märka så är denna artikel extremt inriktad på det praktiska arbetet, då den
bästa förståelsen bäst fås genom egna erfarenheter. Låt allting ta sin tid med
dessa magiska övningar, en del utvecklas snabbare och en del behöver mera tid.
Träna praktiskt på dessa övningar till och från under ett par års tid!
Vissa av teknikerna som beskrivs här kan vara skadliga för personer som lider av
psykiska störningar, allvarliga drogproblem, psykiskt svaga personer, har hjärtproblem, astma eller epilepsi. Rådfråga alltid en läkare eller en psykolog först om
du är osäker.
I sexmagi kan man använda olika ställningar som är särskilt gynnsamma för att
uppnå olika magiska mål. Under samlagets gång bör ni gemensamt fokusera på
vad ni vill uppnå för att sen vid orgasmen skicka er sexuella energi och önskningar ut i det astrala. Detta görs med er gemensamma sexuella energis samlade kraft. Bäst resultat uppnås vid gemensam orgasm samtidigt. Men detta är
inget absolut måste.
Under sexmagi så bör ni ha löst sittande och bekväma kläder eller vara nakna.
Naturligtvis ska ni vara nyduschade och fräscha. Ni bör inte vara för mätta och
dästa under praktiken, då används mycket av energin i din kropp till att smälta
maten i magen. Utan ät endast lätt föda, såsom en sallad, frukt etc. innan ni
börjar med praktisk sexmagi.
Sexmagi kan även utföras av homosexuella par, den ena av er får då vara den
mottagande parten och den andra den givande.
Sexmagi kan även utföras ensam, i grupp eller med närvaron av något väsen, du
onanerar helt sonika då.
Jobbar ni sexmagiskt i grupp så har ni en enorm samlad energi att tillgå.
Sexmagi är en av de kraftfullaste sätten som magi överhuvudtaget kan utföras
med.
Om du har någon önskning som du gärna vill ska inträffa och du ofta, dagligen
återkommer till denna önskan och du har svårt att få den till verklighet genom
andra handlingar i livet? Då kan det vara lämpligt att utföra sexmagi. Desto starkare din desperation är och ju större ditt behov efter en sak är, desto större är
dina chanser att lyckas med din magi.
Det är som med allting annat inom magin, magi tillämpar man alltid i sista hand
om inget annat fungerar som man tänk i livet. Manipulativ magi (all magi är
manipulativ) ska man för övrigt inte använda om man inte kan göra något åt sin
situation på något annat sätt. Ex. använd inte kärleksformler för att binda någon
till dig. Använd din kvinnliga/manliga charm istället för att locka till dig din
käraste som du vill ha. Bjud ut henne/honom på bio istället.
Efter en magisk handling ska man inte yppa något för någon utomstående om er
handling. Detta leder till energiläckage av "det magiska barnet" som ni planerat i
etern eller det astrala, och det kan bli dränerat på sin kraft. Ni bör inte heller
sinsemellan diskutera om er handling. Försök dessutom att släppa handlingen ur
dina tankar också.
Dessa regler gäller endast när ni har utfört en sexmagisk handling som ska
påverka handlingar i det normala livet, inte vid tantrasex. Men av naturliga skäl
så sitter man inte gärna på jobbets kaffepaus och diskuterar detta.
Ta för vana att alltid lägga en stjärna med leken för att få en indikation av hur
slut resultatet av din/er magiska handling blir. Tag vad korten visar i beaktning
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ur olika perspektiv innan du utför din/er akt.
Bokför din/er magiska handling i en speciell dagbok, det kan vara intressant att
längre fram få vissa händelser verifierade som du kanske glömt bort. Denna bok
kallas Skuggornas bok i de flesta magiska system. Förvara din Skuggornas bok
tillsammans med Erotica Tarot för att påminna dig om att alltid föra anteckningar
i den efter en rit.
Rena er före och efter akten med en dusch eller ett bad. Rena också platsen där
magin ägt rum med exempelvis med lite salvia rökelse och vädra ur lokalen,
både före och efter.
Förutsättningen för sexmagi är att man har utvecklat koncentrationens och visualiseringens konst och en stark kontroll över ens egen vilja. Om man inte känner
sig säker på att man övat upp detta tillräckligt kan det enligt vissa vara olämpligt
att ägna sig åt sexmagi. Av den anledningen att om de mentala bilderna är otydliga eller koncentrationen sviktar under orgasmen, kan mycket negativa tankeformer skapas på astralplanet.
Detta anses kunna påverka den som sänt ut energierna på ganska dramatiska
sätt.
Förutom "det magiska barnet" är det andra syftet uppväckandet av kundalinin.
Den skall visualiseras upp genom de övriga chakrorna. I tantra finns många
praktiska övningar kring detta. I människan strömmar två energikanaler, skulle
man kunna kalla det. Dessa är nära förbundna med nervsystemet och ryggmärgen. Den vänstra är den feminina/lunära och den högra är den maskulina/solära.
Dessa kanaler kallas Ida och Pingala. Dessa slingrar sig runt Sushumna. Deras
funktion är oerhört viktiga för människans välbefinnande och hälsa. Men under
århundraden har sådan kunskap trängts bort p.g.a. vissa religioners moralism.
Detta har lett till att de flesta inte har naturliga funktioner hos dessa två
strömmar. Ett av målen med sexmagi är att frigöra sig från dessa destruktiva
begränsningar. Först då kan de två strömmarnas naturliga kompletterande harmoni återupprättas. Dessa strömmars naturliga flöde i människan symboliseras
av Caduceus-staven (de två ormarna som slingrar sig runt en bevingad stav).
Caduceus-staven har lämpligt nog blivit en symbol för hälsa och läkekonst.

Hur kan magi fungera?
Tänk dig HELA tillvaron som ett stort spindelnät, i symbolisk mening. Du finns i
detta nätet och ALLT som finns i hela universum ingår och är en del i detta
nätet. Låt oss kalla dig objekt A och den händelsen som du vill ska ske kan vi
kalla objekt B. Vad magi på ett enkelt sätt kan förklaras med är att du ska försöka påverka en tråd i "universums spindelnät" till objekt B.
Detta nätet kallas i nordisk magi Urds väv, det nätet/tråden som de tre ödes
nornorna Urd, Verdandi och Skuld sitter och väver för våra öden, enligt nordisk
sed och tradition…
Du ska alltså på något sätt påverka denna tråden och få dess händelser att gå i
din väg.
Sätten och metoderna är många för att påverka denna "väven", varav sexmagi
är en av de starkaste metoderna. Denna väven kallas ibland också det kosmiska
astralnätet.
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Sexualdriften

Magiska fokuserings objekt

Bara ordet sexmagi får många att höja på ögonbrynen och kasta sig över innehållet och börja läsa. Det finns många olika sätt att utöva denna form av magi.
Sexualdriften är den starkaste driften på jorden, de som inte håller med ljuger
eller så är de hycklare. Man kan studera exempelvis munkar eller nunnor som
lever i sin frustrerade känslovärld i sina kyska kloster, där de får besök av succubus och incubus om nätterna och som väcker deras sexuella lustar, med vidhängande orgasm. De hävdar att de haft besök av djävulen. Detta är i själva
verket resultaten av förträngda känslor som är i "skuggjaget". En sund människa
lever ut sina sexuella begär, om inte så yttrar dessa förträngda drifter sig förr
eller senare i olika sexuella neuroser eller psykoser, eller värre genom våldtäkt
eller något annat osunt beteende. Sund sexualitet är lika med en sund människa. Vad som är sund sexualitet är väldigt individuellt, för en som gillar att bli
bunden så kan det "normala" sexlivet uppfattas som konstigt. Vi är alla olika.
Det är mer än en munk som vaknat om natten och haft stelnat sperma på
magen, som haft besök av Lilith eller någon av hennes likar. Incubus resp. succcubus sägs vara väsen som kommer och besöker människan ibland om natten
och ger dem nattliga utlösningar. De är astrala väsen. Dock rätt trevliga väsen,
så länge det är ömsesidigt arbete som det gäller. Incubus är manliga väsen och
succubus är kvinnliga nattliga sexuella väsen. Nattmaran och "riden av maran"
är uttryck de flesta känner igen. Det kan man säga att den man åtrår på ett sätt
också är ett väsen av ovan nämnda slag, om man på ett eller annat sätt inte kan
få han eller henne av någon anledning och fantiserar om den i smyg om kvälllarna.

Ni kan göra ett sigill som innehåller er magiska önskning. Kopiera upp sigillet och
placera gärna många sigill runt omkring er för att påminna er om att det inte är
ett vanligt samlag ni utför och inte tappar er koncentration på ert mål.
Ni kan även lägga ut en Tarotstjärna. Lägg korten så som ni vill att resultatet
ska bli. Istället för en vanlig läggning med ovisst slutresultat så gör ni en medveten läggning som visar på hur ni vill något ska bli.
Placera korten synligt på ert altare eller kopiera av en läggning och placera ut
kopiorna runt ert kärleksnäste liknande den metoden som beskrevs med sigill.
Ni kan placera ut valfri utläggning och placera ut i ert sextempel (alternativt sovrummet).
Detta kan göras även med enstaka kort för att lära känna dess betydelser.
Ni kan även dra ett kort och meditera på det eller utöva några av dess aspekter.
Smycka gärna ut ditt/ert sextempel med statyetter av olika gudinnor/gudomar,
affischer, rökelser och levande ljus. Stämningen är viktig.

Sexualdriften är människans starkaste och primitivaste drift och en del mystiker
och andliga auktoriteter säger att man ska höja sig. Men det är inte mycket som
skiljer oss från djuren, så varför hyckla. Visserligen styrs vi mest av dessa drifter
som härstammar i de lägre delarna av chakra systemet, men alla de som sysslat
med chakra meditationer eller kundalini yoga vet att man kan både gå upp och
ner i chakras och dess olika medvetande tillstånd, utan större besvär.
Så det är ingen mening att hålla tillbaka denna drift helt. Dock kan man utvecklas mycket genom den.

Sexmagi under mensen
Är du kvinna och har din mensperiod? Undvik sexmagiskt arbete som beskrivs i
detta kapitlet under denna perioden. Bäst är det att jobba sexmagiskt för en
kvinna cirka en vecka efter mensen, allra bäst är det är under själva ägglossningen.
När en kvinna har mens så koncentreras hennes energier nedåt i chakrasystemet. Kroppen jobbar på att stöta ut ägget och energierna söker sig automatiskt
neråt. Poängen var ju att låta kraften gå uppåt. Om du är i en partner relation så
kan du jobba med din man istället, du påverkar inte ditt eget flöde om du gör
det åt någon annan under mensperioden.
Njut istället av den vanliga älskogen under denna perioden om det känns bra…
Sex är bara bra under denna period, speciellt i slutet av perioden. Vid en kvinnlig
orgasm så drar livmodern ihop sig i rytmiska orgasmkramper och hjälper det
sista "röda lejonets elixir" att stötas ut.
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De första erotiska magiska handlingarna till
Erotica Tarot
Den första handlingen du bör göra med din nya Tarotlek är att ladda den. Börja
med att tända upp ditt altare, låt lite rökelse sprida sina dofter i ditt sextempel.
Bläddra igenom din lek kort för kort. Utför en lätt form av röd magi, en eldig
meditation, genom att hetsa upp dig på ett eller några kort eller fraser och
stycken ur boken. Sitt ett tag på golvet i ditt tempel med tarotleken i dina händer. Låt din sexuella upphetsning öka. Visualisera hur den sexuella energin går
uppåt genom ditt chakra system, från rotchakrat och upp till hjärtchakrat (känn
efter hur det känns i varje chakra under tiden) och vidare ut i armarna för att
slutligen gå ut i dina händer och in i din tarotlek. Låt detta energi flödet hålla på
så en stund och känn hur energin går från området kring könet och upp i kropppen och ut i armarna till din lek. Detta tar cirka fem minuter. Du kanske känner
en pirrande känsla när energin rör sig, en del känner inget alls. Hursomhelst så
har du nu laddat din lek med din egna erotiska kraft.
Låter du andra hålla på med leken mellan varven så kan du rena den genom att
lägga alla korten rätt i svitordning. Du behöver inte ladda den varje gång du
använder den, men det kan vara lämpligt att göra det som en inledande meditation inför lite mera avancerat magiskt arbete med din tarotlek.
Denna tekniken som nämndes ovan kan användas för att ladda andra magiska
föremål eller sigill också, om du vill.
När du inte använder leken så förvara den insvept i ett rött sidenstycke, eller
annat passande material, tillsammans med boken.

Sexuellt helande
Tekniken som beskrev i föregående stycke med att skicka energi kan också
användas i helande syfte. Du lägger då istället dina händer på klientens område
som är i obalans och sänder din energi. Du behöver då inte känna dig sexuellt
upphetsad eller ha leken för att hetsa upp dig. Låt bara energin flöda från rotchakrat som beskrev tidigare.
Denna formen av healing ska inte användas för ofta. Du ger ju från din egen
energi och kan snabbt bli dränerad på kraft om du slösar på din kraft. De som
sysslar med healing som levebröd tar kraften uppifrån kronchakrat, från det kosmiska astralnätet och skickar in i klienten.

Astralsex
Sex med astrala väsen, s.k. succubus eller incubus
Du kan inom sexmagin utföra sexmagi själv med olika astrala väsen. Denna
magiform kan vara mycket effektiv och givande. Denna magiformen görs fullt
medveten och ska inte förväxlas med det som nämndes ovan om ofrivilliga nattbesök.
Du börjar det hela med att lägga en Tarotutläggning med din Tarotlek för att se
magins slutgiltiga resultat. Indikerar den positivt, så kör. Visar korten på att det
hela kanske inte var så lyckat så kanske det inte är meningen att du ska utföra
denna riten just nu.
Välj ut tid och plats, ta gärna med månfasen i beräkningen (se Sexiconet).
Lämpliga tidpunkter är annars vårdagsjämningen, sommarsolståndet, vintersolståndet eller allahelgon (är speciellt lämpad för att möta en avliden kär vän).
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Dessa dagar brukar vara speciellt laddade dygn som är lämpliga för magi. På alla
hjärtans dag är också en lämplig tidpunkt. Dessa tidpunkter är kanske inte så
viktiga för just dig, lyssna annars på din intuition om när det ska vara lämpligast, eller dra ett kort.
Du kan utföra denna sexmagiska rituella handling genom att starkt visualisera en
gudinna eller gudom eller något liknande som är närvarande hos dig. Har du
svårt att visualisera så kan du mässa detta väsens namn, högt, tyst eller bara i
ditt huvud. Håll på tills du känner dess närvaro.
Välj nu inget total bisarrt väsen, det hela kan sluta otrevligt, utan välj någon
passande mild gudinna/gudom som du kan be om en gentjänst. Du tänker dig
starkt att ett astralt väsen är närvarande hos dig samtidigt som du har sex med
detta väsen. Desto starkare du visualiserar/mässar vad ni gör tillsammans samtidigt som du onanerar desto mera laddat blir "ditt magiska barn". Tänk starkt
igenom era ställningar. Är han eller hon den dominerande i akten? Vilka kläder
har han/hon? Från vilken tradition härstammar ditt väsen?
Använd din fantasi.
Bygg upp en starkt sexuell och erotisk laddning, Samma sak gäller här, desto
starkare energi du frigör vid orgasmen, desto bättre.
Som tack efter din/er orgasm ber du väsendet hjälpa vissa händelser som du vill
ska inträffa på traven. Det är helt enkelt ett utbyte av tjänster.
Du har nu helt enkelt dedikerat din orgasm och önskan ut i det astrala för att
senare manifesteras på det materiella planet.

Dra ner månen och solen i Erotica Tarots sexmagiska
system
Denna sexmagiska form som beskrev ovan kan också utövas av ett par. Då ska
ni båda vara överens om vilket väsen ni vill kontakta och vad ni vill de ska hjälpa
er med.
Inom Gardneriansk wicca finns det dessutom en ritual som heter "Drawing down
the moon". Denna riten behöver inte ha någon sexuell aspekt i wicca ritualer
utan brukar användas som en öppningsritual i covenets möte.
I sexmagiska system finns det varianter där mannen tar ner en gudom (solen)
och kvinnan tar ner en gudinna (månen) i sig under en evokation. Där efter
älskar de med dessa arketypiska karaktärer. Kan göras för att lära känna vissa
väsens, gudinnors och gudars kärna och väsentliga karaktärsdrag. I "neopaganistiska coven" kallas denna ritual "The great rite", och utförs vid initieringen till
grad tre. En kvinna ligger som altare under denna ritualen som fokuseringsobjekt.
Ger ni er på denne ritualen? Välj då era väsen med omsorg, ta inget krigiskt
väsen om du önskar kärlek etc. Detta är en rätt avancerad form av sexmagi och
inget för nybörjare.
Det är mycket lämpligt att ni tar Tarotkorten Månen och Solen ur den stora arkanan och placerar dem på altaret. Samt läser om korten "Månen" och "Solen".
För att symboliskt demonstrera mannens och kvinnans förenande i den stora
riten, för man ner ett manligt redskap (oftast athamén) ner i ett kvinnligt redskap (oftast en bägare eller en liten kittel) som symboliserar den universella livmodern. Denna symboliska ritual kan förekomma i en del magiska cirklar där det
kan anses som lite "för mycket" att ha sex med någon man inte alls känner som
person eller blir sexuellt attraherad av.
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Skugg sex
En intressant form av sexmagi kan vara att ha skuggsex. Det går till på följande
sätt; sitt i ett mörkt rum med ett ljus bakom dig så att din skugga kastas framför dig på en vägg. Bygg upp din sexuella lust med valfri teknik. Gnugga dina
händer emot varandra intensivt för att ladda dem med din energi eller utför
övning som beskrev i stycket Den första erotiska magiska handlingen till Erotica
Tarot för att ladda dina händer. Börja sen massera din skuggas könsdelar med
dina händers skugga. Undersök hur långt du kan gå. Kan du komma till din
orgasm? Denna övning kan ses som en övning till sexmagin och för att öva upp
din känslighet. När du är klar med skuggsexet så markera tydligt att övningen är
klar. Du bör göra någon form av rening efter denna övning, duscha och ta en
promenad efteråt för att grunda/jorda dig.

Drakdansen eller aurisk sex
Denna form av sexmagi ska utföras med din partner. Börja med att rena din aura
med salvia rökelse eller borsta av den med en fjäder, du kan också rena den
med en dusch. Meditera en stund, utför gärna en lätt kundalini meditation. Stärk
din aura genom att tänka dig hur du omges av ett skyddande skal eller ett energifält, detta är din aura. Gnugga dina händer mot varandra på samma sätt som
nämndes i föregående övning. Ställ dig framför din partner, som gjort samma
meditation och gnuggning. Gå försiktig fram mot partnern med utsträckta händer
och försök att känna var din partners aura börjar. Känn av auran på olika ställen.
Känn var den tar emot eller var auran suger dig till sig. Börja sen försiktigt med
att massera partnerns erogena zoner. Testa om du kan få din partner kan få en
orgasm genom denna auriska spirituella sexakt. Håll din disciplin och rör inte på
den fysiska kroppen. Turas sen om.
Denna övning kan också användas för att bygga upp er sexuella energi inför en
kommande sexmagisk ritual eller för att öva upp din känslighet. En del har rappporterat att de har fått en kraftig orgasm av denna aura massagen.
För att få kraftigare resultat under denna övningen så kan ni utföra det som jag
beskrev i stycket om hur du laddade din tarotlek och i stycket med rubriken om
Sexuell healing.
Du skickar sonika din energi in i din väns kön utifrån i detta fallet.

Astral sex med en människa på distans
Känner du sexuell attraktion till en person och ni omöjligt kan träffas köttsliges
så kan ni försöka att under vissa nätter träffas i drömmen. Kom överens om vilken natt ni ska träffas och meditera kvällen innan på ert astrala möte. Ha gärna
ett av Erotica Tarots kort som fokuseringsobjekt. Besluta er några dagar innan
om vilket kort ni vill utforska sexuellt tillsammans. Skriv ner vad du upplevt och
jämför senare med din astrala partner.
Ni kan även ge er på att utföra sexmagi med varandra i det astrala. Välj då
någon av nedan lämpliga ställningar. Detta är oerhört stark magi, men också
samtidigt väldigt svårt och krävande av er. Det är alltid en fördel om du tidigare
har tränat på "lucid dreaming".

Totemdjur sex och quodouschka
Inom schamanska kulturer så har varje människa ett skyddsdjur som ande, i
nordisk schamanism kallas detta väsen Fylgia. Detta osynliga skyddsväsen kan
man lära känna under en mängd olika övningar och den vanligaste tekniken är
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att under en trans komma i kontakt med detta djurväsen. Ofta är detta djuret
ett djur som vi redan nu medvetet känner en dragning till (ej sexuell), ett djur vi
beundrar och har respekt för. Dessa Fylgior ska vara vilda djur, däggdjur.

Övning för att komma närmare ditt animaliska jag
Denna övningen är mycket bra för att uppmuntra ditt skyddsdjur samt för att
lära känna dina animaliska sidor hos dig själv.
Ta reda på så mycket du kan om ditt totemdjur genom att studera film, böcker
eller allra bäst i naturen ditt favorit djurs egenskaper och särdrag.
Dekorera ert sextempel med figurer av ditt favoritdjur, bilder etc. Sätt ut tarotkort ur leken på ditt altare som passar er.
Föreställ dig att du är detta djuret i skogen, savannen eller var det kan vara, rör
dig som det, morra, fräs, gör vad som faller dig in. Ha gärna på passande musik
till i bakgrunden om det kan kännas genant eller för att inte störa grannarna.
Släpp fram ditt inre vilddjur tillsammans med din partner. Ni ska båda försöka gå
in i dessa roller och para er som djuren gör. Bit honan i nacken som lejonen gör
under sin parningsakt.
Det behöver väl inte nämnas att ni bör vara försiktiga och respektfulla mot
varandra under denna övning och känna din partner väl.

Quodouschka
I indiansk sexmagi, quodouschka, så finns det nio olika arketyper för kvinnans
sexualitet, djur arketyper. De är antilop, hjort, katt, räv, får, buffel, björn och
varg. I mitten finner vi "the dancing woman".
Männens djurarketyper är häst, "elk", hjort, vädur, coyote, hund, björn, ponny
och häst. I mitten "the dancing man". De ser även till Vajrans storlek och spermans konsistens och smak.
Indiansk andlighet ser allt i cykler och cirklar i skillnad till det västerländska linjära tänkandet. Dessa djur finnes i ett medicinhjul med ett djur i varje väderstreck.
De studerar djurens beteende och uppförande.
Är du tex. En kvinna som kommer tänder och kommer snabbt så är du en antilop. Antilopen är ju ett snabbt djur. Är du svår i starten och svår till orgasm är
du en björn arketyp. Alltid våt i skötet? Tänk på fåret som alltid är vått.
Vilket djur är du och din vän tycker du?

Stenar för kärlek
Rubin, smaragd och safir.
Tre kärleksstenar som var för sig ger kärleksenergi på olika sätt och tillsammans
skapar en dynamik.

Safir
Är Yang, d v s manlig energi. En blå lätt transparent sten som bär på följande
energimönster. Livsbejakande, spontanitet, skapande av nya positiva inriktningar
och möten som ger dig möjligheter att bara vara i känslan. Ger lust efter frihet
genom trygghet och i partnerskap. Och en inlevelse av att älska och vilja uppleva kraften av uttryckande.
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Rubin

Sexmagi och tantra med en partner

Är Yin energi, d v s kvinnlig energi. En ljusvinröd sten som bär på följande energimönster: Kärlek, sann gemenskap och samhörigheten i ett tydligt närvarande.
Njutningar av din kroppsliga begär, vara närvarande och våga vara älskad.

Smaragd
Är både Yang och Yin, innehar både manlig och kvinnlig energi.
En grön sten som bär på följande energimönster:
Begär, kärlek och lust, allt som ger dig en inre tillfredsställelse. Ger en
längtan efter att njuta av ett skapande av balans med din relation, söker kraften
ur extatiska möten.
Dessa tre stenar samlade i en enhet ger energimönster av sann kärlek utan krav
och villkor, passion, lust, in -och utlevelse. Upplevelser av mer astral inlevelse.
Här förenas Yang och Yin i en perfekt balans av att ge och ta.
För att öppna upp sin eget kärleksflöde och vara i en sann kärleksrelation kan ett
smycke av dessa stenar bäras eller i en skinnpåse som förutom att det så kan
den användas att sova med för att stärka sin kärleksdrömmar. Du som kvinna
kan använda Rubinen som förstärkning av din kvinnlighet. Du som man kan
använda safir som förstärkning av din manlighet. Smaragden används vid stärkande eller sökande efter "tvillingsjälen", efter en partner och är en "stark" sten
som går på djupet med känslorna.

Kärlekselixir
Rena stenarna genom att lägga dem i jord eller sand över natten, skölj dem och
lägg dem i ett kristallglas, låt dem stå i ett dygn i ett fönster med start på kvälllen för att ta upp energin av Yin (nattid), Yang (dagtid). Drick elixiret ensam eller
tillsammans med en partner.

Kärleksmeditation
Håll en Rubin i din vänstra hand, en Safir i din högra och "sätt in" en
Smaragd i in navel. Sitt i "yogaställning", blunda, känn in stenen i naveln och
håll koncentrationen på den stenen under hela meditationen. Andas snabbt tre
gånger genom näsan, vila ut i andningen, andas snabbt tre ggr…o s v under hela
tiden.
I denna meditation så stärker du dina energier och skapar den perfekta jordastrala kärleksbalansen. Du bör uppleva dessa färger i ditt inre, indigo, vinrött
och grönt, då vet du att stenarnas kraft är inom dig och i din aura vilket är
målet. Sitt så länge du upplever att det ger dig inre glädje, avbryt när du tappar
koncentrationen, övningen kan upprepas vid behov eller som terapiform för att
stärka din kärlekspotential.

Att komma i stämning
Lämna bort eventuella djur eller barn som kan störa er under denna afton så
slipper ni bli störda. Stäng av telefonerna.
Tänk på att göra det lite mysigt runt er innan ni börjar akten. Spela sensuell
musik, klä er lätt och ledigt, tänd ljus- och rökelse/aromlampa.
Lämplig färg på ljusen är vinröda eller lila.
Lämpliga rökelser/arom oljor är: musk, lavendel, ylang ylang eller jasmin.

Förberedande massage
Bada tillsammans, se på varandra som de ursprungliga manliga resp. kvinnliga
urkrafterna. Smörj in varandra med oljor, gärna myskolja (görs lätt själv; droppa
ca. 10 droppar esoterisk mysk olja i någon vegetabilisk matolja, men läs noga på
texten på flaskan om det är ofarligt att tas på huden), som höjer er upphetsning.
Turas om att massera varandra med tummarna längs ryggradens sidor, med början vid stjärtskåran, omväxlande upp och ner, tills ni når nacken. Ta god tid på
er. Denna massagen mjukar upp Ida och Pingala (månen och solen) och gör dem
känsliga och mera öppna. Denna massagen kan du också utföra när du håller på
och förföra någon.
Ett exempel på en annan massage teknik för att bearbeta och balansera energiströmmarna i de olika chakrorna. Denna form av massage kan något förenklat
sägas bearbeta och balansera energiströmmarna i de olika chakrorna. Turas om
att massera varandra. Den som får massagen ligger, sitter eller står. Ryggraden
skall vara så rak som möjligt, men slappna av och andas djupt och jämnt. Börja
uppifrån och gå ned mot fötterna och sedan uppåt igen. Vid varje chakrapunkt
masserar man med spiralformade rörelser. När man är vid hjärtat respektive rotchakrat skapar man den s k triangeln, genom att omväxlande massera bröstvårtorna och genitalierna. Tänk dig linjer som går från bröstvårtorna ned mot könet,
samt en linje mellan bröstvårtorna, så att det blir formen av en triangel.Vid
denna triangel finns nervtrådar som
sammanlänkar triangeln och vidarebefordrar impulser till tredje ögat, hjärtat och
rotchakrat och aktiverar en stark subtil kraft.
Låt gärna lusten byggas upp. Ju mera sexuell energi ni bygger upp, desto mera
blir det som frigörs under sexmagins extas/orgasm.
Använd fantasin, massera varandra, läs högt för varandra erotiska noveller, se
film. Använd er fantasi.
Förbered er gärna flera dagar innan.

Det rituella samlaget
Ni sitter framför varandra en stund och tittar varandra djupt i ögonen samtidigt
som ni är medvetna på er djupa och rytmiska andning. Ni sitter i denna meditation ett tag framför varandra som man och kvinna och upplever allt vad det innebär, ni uppskattar varandra som era motsatser, två gudomliga varelser. Yin som
ska förenas med yang. Var inte rädda för de tankar och känslor som dyker upp.
Börja mässa mantrat Lam, som korresponderar med rotchakrat, några minuter
(om det känns rätt).
Mannen sitter i lotus ställning, kvinnan sätter sig på honom, med ett ben på var
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sida om mannens höfter.
Ni sitter så en stund och känner varandras kön, stilla och mjukt (kom ihåg detta
är en tantristisk övning, de vanliga samlagen utövar ni vid sidan av, så att säga).
Ni börjar där efter att så smått utföra samlagsrörelser, stilla och mjukt. När ni
känner att den sexuella energin blir för hög, lugna ner er igen och sitt stilla och
återgå till den sexuella meditationen. Ni ska båda vara raka i ryggarna under
akten. Andas djupt ner i diafragman. Efter ett tag ska ni visualisera hur energierna stiger upp från era sju chakras och upp genom ryggen och ner genom din
partners chakras, tänk er hur energin går runt i en cirkel, runt- och in i era
kroppar. För att stärka meditationen så är det mycket lämpligt att mässa
respektive chakras mantra tillsammans med din partner efter hand som ni
kommer till övriga sex chakrorna. I regel brukar varje mantra mässas sju gånger.

Helkropps orgasm
Denna övning ska utföras minst i en halvtimme. Istället för den vanliga orgasmen, ska ni visualisera och styra energin så den stiger från rotchakrat till hjässschakrat.
Efter hand som ni bemästrar denna övning så kan ni pröva andra ställningar,
men ryggarna ska vara raka.
Får ni vanlig orgasm, så gör det inget. Denna övningen tar tid att bemästra.

Kärlekens Tao
Mannens sexualitet kan representeras av elementet luft/vatten den tänds lätt,
men slocknar snabbt. Kvinnans sexualitet representeras av elementen jord/eld.
Hon tänds sakta och är inte lika lätt att släcka när elden väl har tagit sig. Därav
dessa nedsättande uttryck om kvinnor/ tjejer som tar för sig, de blir kallade
horor, luder etc. Det bottnar lite i rädslan för att inte räcka till som man.
Därför kan det vara speciellt lämpligt för er män att träna på nedan övningar.

Mannens fördröjda orgasm
Alla män vet hur matt man blir efter en orgasm och alla kvinnor vet hur jobbigt
det kan vara när mannen kommer för snabbt. Men det behöver inte vara så. Den
västerländska mannen har ett och annat att lära sig från Orienten när det gäller
sex. Som man lär dig spara på din sexuella energi och gör din kvinna lyckligare,
mera tillfredsställd och mera harmonisk.
De första två övningarna här nedan kan mannen träna på även utan partner vid
onani.

på hur mycket prana (energi) du släpper iväg per år. Räkna sen vidare, om du
vill, tills du är kanske 65 år.
Detta innebär att kroppen måste omdirigera mera energi från andra ställen ur
kroppen (hjärnan, blodet etc.), vilket i sig sliter mera på dessa organ och gör så
att de kanske inte har den potentialen som de kan uppnå som bäst. De gamla
Taoisterna menar på att mannens alla spermier och energier de släpper ut via
alla utlösningar gör så att mannen dör tidigare än kvinnorna, leder till skallighet
tidigare. Mannen dränerar helt enkelt ut sin egen energi. Detta kan vara en stor
orsak för att spara på säden.
Kvinnor över hela världen lever längre än män. En undersökning av eunucker har
visat att de i gensnitt lever 13,5 år längre än sexuellt verksamma män.

Övningar
* När du om känner du håller på att få orgasm, dra dig tillbaka eller sluta stöta i
kvinnan och bara håll er stilla tills orgasmens pockande känsla går tillbaka.
Fortsätt sen som vanlig. Upprepa vid behov ovan teknik, tills du känner att nu
kan du "tömma dig". Du bör dock hålla igen minst 15 minuter.
* Vid orgasmens första tecken dra ut Vajra och tryck hårt vid en punkt mellan
anus och pungen tills det lugnar ner sig igen. Man behöver dock ej ta ur Vajra
när man klämmer där.
* Tekniken med att stöta Vajra en djup stöt och tre grunda är också ett bra sätt
att öva upp sig att vara ståndaktig. Öva på den och kvinnan kommer att bli glad
över ert nya sätt dessutom. När du tycker du behärskar tekniken så variera, ex.
5 grunda och 2 djupa stötar.
När du slutligen låter dig komma, så lär du få mycket starkare orgasm än vad du
känt förut.
Ta det lugnt och njut samtidigt som du utför dessa övningar, det är ingen tävling.
Ni kan också sitta stilla och öva med Karezza knipövningarna, oerhört eggande.

Kvinnans förhöjda orgasm
Även kvinnor kan öva med liknande tekniker för att få kraftigare orgasmer.
Kvinnan ska upphöra med samlaget och bara vara stilla med mannen i sig eller
sluta masturbera när hon känner att orgasmen är i antågande. Låt de första
symptomen ebba ut och fortsätt sen med samlaget eller onanin. Du bör hålla
igen minst 15 min. till att börja med. Efterhand som du drar ut på din orgasm
och avbryter, enligt ovan teknik, så kan du öva upp dig att få himlastormande
orgasmer när du slutligen låter dig komma.

Hushållande med Bindu
Inom orientalisk "kärlekens väg" (kärlekens tao) så anser man att mannen
endast bör få högst en sperma tömning i månaden maximalt, kanske lite oftare
på våren och sommaren. De vill inte slösa på sin Bindu (sin kraft). De praktiserar
kärlekens Tao praktiskt taget hela sina liv. Den primära energikällan som vi förfogar över är den sexuella energin. Cirka 15% till 40% av den energi som vi tar
in genom föda, luften, solen, månen etc. används till att producera sexuell energi. Denna energi nyttjas i huvudsak till att producera sperma. En utlösning hos
mannen innehåller 200 till 500 miljoner spermier och varje spermie är fröet till
en människa. Räkna gärna ut hur många spermier du själv släpper ut per dygn.
Hur ofta idkar du sex (inkl. onani) och multiplicera detta med 365, för att få reda
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Sex enligt den stora arkanans arketyper
Ni kan välja ut ett valfritt kort ur den stora arkanan och studera dess aspekter
på djupet i olika böcker, studera även dess mytologiska sidor. Meditera på dess
teman. Försök leva in er i dess symbolik och gör upp en erotisk drama pjäs med
din partner. Plocka fram det inre barnet i dig och våga leka och ge dig hän. Ni
lever er in kortets karaktärsdrag och gestaltar dem. Till denna sexmagiska akt
behöver jag väl inte nämna att ni ska visa respekt för din partner och inte skada
varandra. Att utföra detta (erotiska) dramat är ett utmärkt sätt att lära känna
Tarotkortens betydelser på djupet. Känn er inte endast begränsade till den stora
arkanan, men den är lämpligast att börja med.

Till nytta för det vanliga samlivet?
Trots att sexmagi inte nödvändigtvis har sex och samliv som syfte och mål och
att det absolut inte skall användas som en förevändning för att ha sex, så visst
kan det ha positiva effekter för ens vanliga samliv också! Att lära sig hålla ut på
orgasmen, öka ens känslighet, styra den sexuella lusten och situationen till ett
harmoniskt samspel kan väl bara vara bra för sexlivet. I kärlekens Tao sägs att
det enda som kan göra kärleken skadlig för kvinnan är om hennes partner ständigt lämnar henne otillfredsställd. Att lära sig uppmärksamma varandra och inte
bara sin egen utlösning och snabba tillfredsställelse skulle säkert hjälpa många
par till ett bättre liv! Att inte bara se ena halvan av verkligheten, utan helheten,
föreningen mellan guden och gudinnan, yin och yang, mannen och kvinnan. En
insikt som kan ha djupgående effekter på hela ens livssyn! I folkmun kallas
denna formen av älskog "att älska Japanskt".
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Lilith ritual
Bonus ritual för er "hetblodade hondjävlar" -ritual för din inre vilda Lilith.
Lilith är nattens gudinna, hon står för det mörka feminina, det otämjda, den
vilda kvinnliga sexualiteten. Den som männen fruktar. Därav är det så mycket
som gjorts för att hålla nere kvinnan. Mannens sexualitet kan representeras av
elementet luft/vatten den tänds lätt, men slocknar snabbt. Kvinnans sexualitet
representeras av elementen jord/eld. Hon tänds sakta och är inte lika lätt att
släcka när elden väl har tagit sig. Därav dessa nedsättande uttryck om kvinnor/
tjejer som tar för sig, de blir kallade horor, luder etc. Det bottnar lite i rädslan
för att inte räcka till som man. Men snart kan ni män styra er utlösning om ni
följt bokens övningar. Lilith är den första "feministen", då hon vägrade att underkasta sig Adams befallningar i Edens lustgård. Hon var hans jämlike och fick ta
för sig lika mycket som honom. Det passade sig inte så hon fördrevs ut i öknen
där hon fick leva bland djuren. Gud skapade en ny kvinna av Adams revben, en
fogligare kvinna Eva, enligt judisk mytologi. Lilith är den som lyser utan den
manliga kraften, hon är stark, självständig och hör det vilda till.
Om du vill så kan du byta ut Lilith mot valfritt väsen som passar din läggning
bättre.

Förberedelser inför ritualen
Till denna ritualen behöver du två ljus, ett rött och ett svart. Det röda ljuset
representerar elden, passionen, skötets glöd. Det svarta står för det starka feminina, ur kvinnokraften, moder jord/livmodern och de kvinnliga mysterierna, i
denna ritualen. En mysk rökelse pinne (mysk är en bra rökelse i sexuella riter)
eller kanel, du kan även smörja in ljusen med musk/myskolja (om du har - ej
nödvändigt). Detta kallas i fackspråk att klä ljusen.
Denna ritualen ska utföras vid midnatt vid nymånen, svart månen. Altaret är
dekorerat med det röda ljuset till vänster, det svarta ljuset till höger. Placera en
lapp mellan ljusen, på lappen har du antecknat egenskaper som din blivande
älskare bör ha eller egenskaper som du vill ta till dig i din personlighet för att
"lysa själv" och kunna göra din egen egotripp. Du kan även komplettera lappen
med ett eller flera kort ur Tarotleken som symboliserar din vilja, och ha på ditt
altare. Du kan som förut nämnts med fördel lägga en Tarotstjärna som visar hur
du vill resultatet ska bli.
Altaret bör vara placerat i öster, det vädersträcket som solen stiger upp. Du ska
vara ensam under ritualen, nyduschad och fräsch under riten. En skål bör stå på
altaret som du kan bränna dina önskningar i och därmed låta lågorna föra din
"spell" till skyn. Ha gärna något på altaret som enligt DIG står för din vilda
ohämmade kvinnokraft och sexualitet. Häxan (du) sätter dig framför ditt altare
och andas några lugna och djupa andetag och fokuserar dig på den kommande
uppgiften. Förslagsvis så kan du egga upp dig själv genom att onanera dig till
gränsen till orgasm, det är bra att använda en rå kåthet som drivkraft. Läs först
igenom texten nedan ett par gånger. Med en mässande och allvarligt stämma
säger du (du måste mena vartenda ord):
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Melez! (en hälsningsfras)

Ställningar i sexmagi

Jag (ditt namn) kallar dig Lilith med respekt och vördnad, du nattens furstinna,
ur feministen att bistå mig med din kraft att hitta denna man/män (läs upp din
lapp) att de ska snärjas i mina nät som jag väver, att dessa önskningar ska uppfyllas innan nästa nymåne. (Du läser även upp egenskaper som du vill ha med i
din personlighet för att ha rätten att vara "bitchig"). Låt mig vara oemotståndlig
för varje man som jag vill ha, låt de fyllas av begär som jag med min fulla rätt
vill ta för mig av. Jag kallar Liliths kraft att vara en del utav mig, må jag (ditt
namn) fyllas av att ditt väsen. Låt de sukta efter mitt skötets sötmas nektar.
Må ske min vilja.
Marag Ama Lilith Rimok Samalo Naamah
Därefter bränner häxan lappen i det röda ljuset. Tarotkorten kan ligga framme på
ditt altare några dagar eller tills du känner att de har haft sin verkan på ditt
psyke och det önskade resultatet har uppstått.
Varje dag och kväll, innan du går ut, kan du ta lite av din skötetes sekret/elixir
och smörja lite bakom öronen, det är lockande och eggande på män, doften
snappas upp av det omedvetna. Gärna vid din ägglossning. Det är en doft som
går direkt på mannens fortplantningsdrift.

Doft magi
Om kvinnor använder parfymer tillsatta det kemiska ämnet feromoner kommer
de uppfattas som sexigare av sina partners. Feromoner är ett slags luktsignaler
som utsöndras av djur för att ge psykologisk respons hos andra djur inom
samma art. Även människor utsöndrar feromoner. Förutom sexualferomoner
finns det ytterligare tre grupper av ämnet, bland annat ett som styr förhållandet
mellan mor och barn. Studier visar att tre dagar gamla bebisar kan urskilja sin
mammas doft från barnsköterskornas. Ett annat feromon synkroniserar menscyklarna hos kvinnor som jobbar eller bor tillsammans.
Även män utsöndrar dessa ämnen, det är då tal om manliga feromoner och en
del smarta företag tillverkar parfymer som innehåller antingen kvinnliga eller
manliga dofter för att locka till en partner.
En studie, publicerad i tidningen Physiology and Behavior, visar att kvinnor och
män som bär parfym med feromoner får upp till 50 procents bättre sexliv. De
har oftare samlag, är ömsintare, kysser oftare och sover närmare sin partner.

Eggande rökelser och oljor
Även vissa aromoljor och rökelser stimulerar den erotiska fantasin och gör så
man kommer i bättre stämning. Oljor kan blandas i badvatten och massageoljor.
Läs alltid på burken noga så oljan inte innehåller några skadliga substanser.
Dragons Blood/drakblod (starkt renande/beskydd, hög förmåga/potens)
Musk/mysk (afrodisiaka)
Ros (kärlek, fruktbarhet)
Amber/bärnsten (kärlek/lycka)
Vanilj (afrodisiaka)
Ylang Ylang (rekommenderas i sexuella sammanhang, balanserande och afrodisiaka).
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Olika sexmagiska ställningar och hur de passar bäst för att uppnå ett specifikt
syfte.
Vissa ställningar är speciellt gynnsamma för att utöva olika magiformer, för att
nå olika ändamål. Dessa tolkningar är generella inom sexmagiska system och
dessa kan tillämpas till Eroticas sexmagi som beskrivits i tidigare kapitel.

Missionärställningen
Mannen ligger på kvinnan. Denna ställning är
den vanligaste ställningen. Kvinnan kan reglera
hur djupt hon vill ha mannen i sig genom att
höja eller sänka benen efter behov. Denna
ställning är speciellt gynnsam för mannens
materiella status. Vid magi som kan ge högre
lön, ny bostad mm.

Kvinnan på toppen, ansikte mot ansikte
Kvinnan rider mannen. Denna ställning är
bra för att trolla för kvinnans behov. Denna
ställningens resultat är liknande den för
mannen fast till fördel för kvinnan. Med
denna ställning är kvinnan i kontroll och
kan bestämma takten och hur djupt hon vill
att mannen ska komma in.
Denna ställning är även bra för mannen,
han kan lättare träna upp att hålla tillbaka
sin orgasm.

Mannen bakom kvinnan liggande på sidan eller bakifrån
Kvinnan ligger på sidan i fosterställning och
mannen ligger bakom henne med Vajran i Yonin.
Denna ställning är även bra för mannen att
smeka kvinnans bröst. (bäst för energiströmmmarna enligt tantriska texter), denna positionen
kallas också skedställningen.
Denna ställningen gör så att man kan dra ut
länge på samlaget och därmed öka den sexuella
energien.
Speciellt bra för att skicka helande energi till en
vän eller väninna till mannen.
Det går även bra att ta henne bakifrån i den
klassiska ställningen med kvinnan på alla fyra
och mannen som tar henne bakifrån.

153

Kvinnan på toppen med ryggen
mot mannen
Kvinnan sitter på mannen med ansiktet mot
mannens fötter. Denna ställningen ska vara speciellt lämplig för att skicka helande energi till
kvinnans väninna eller vän.

Kvinnan sittande på huk över partnerns ansikte
Denna ställning är gynnsam för att utöva kvinnans dominerande position i något
projekt eller företag.

Oral sex
Detta är bra för att få mannen eller kvinnan känna sig totalt accepterad och för
hans/hennes välbefinnande, både andligt och köttsligt.

Banta med sex?
Sex-förbränning i missionärsställningen i tio minuter gör i snitt av
med 250 kilokalorier.
Så länge måste du i genomsnitt ha sex i missionärsställningen för
att bränna:
En halv flaska 12-procentigt rödvin: 11 minuter och 42 sekunder.
En påse chips á 200 gram: 36 minuter.
Två hekto geléhallon: 14 minuter och 14 sekunder.
En burk Coca Cola: 4 minuter och 45 sekunder.
4 dl starköl 4,5 procent: 8 minuter.

69:an
Mannen och kvinnan suger och slickar varandra samtidigt, både mannen eller
kvinnan kan ligga överst eller underst. Pröva er fram och känn vilket som passar
just er bäst. Vi är alla olika som individer.
Denna ställning är speciellt gynnsam för att bygga upp starka energier och för
helande.
Se även Atu XXI, “The World” Tarotkortet.

Två hekto mjölkchoklad: 44 minuter och 24 sekunder.
Ett hekto oliver: 5 minuter och 5 sekunder.
Ett hekto ädelost: 15 minuter och två sekunder.

Ställning som är lämpad för självkännedom och för extas
En av er ligger på rygg med huvudet neråt.
Detta kan utföras genom att låta huvudet ligga
utanför sängen, dinglande mot golvet. Mycket
blod kommer in i hjärnan och du faller in i en
sex trans. Ju högre upp benen är desto mera
blodgenomtrömming till hjärnan infaller. Bäst
resultat uppnås vid lång intervall sex, oralt eller
genitalt.
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Spå och tolka erogena zoner
Till er som orkat er ända hit och varit ståndaktiga kommer så kommer du nu att
få lära dig en helt ny spådoms teknik som för första gången publiceras överhuvudtaget i bokform. I detta kapitlet går vi igenom våra erogena zoner, hur du
kan spå din partner (eller kommande) via könsdelarna och lära sig om den personens karaktärsdrag (detta kapitlet ska du läsa lite med glimten i ögat).
Givetvis finns det många flera erogena zoner på kroppen, men här går vi direkt
in på de primära zonerna. Tolka fritt kombinationerna i de olika delarna.

Spå en VAJRA
Först så ser man till längden, kan vara känsligt för en man, om han inte vill
mäta den eller om du läser hans kropp bakom hans rygg så mät med fingrarna
när du mastrubuerar åt honom, sätt en till två händer runt Vajran, mät din hand.
Mät om du är osäker hellre än att tro han på hans ord!
Längden
Längden visar på hur man uttrycker sin sexualitet.
20 cm och uppåt
Har mannen en lång Vajra visar det på en man som tar lite för lätt på sexlivet,
orkar inte bry sig om att utveckla sin sexualitet, lever på ryktet!
15 - 20 cm
Har mannen en medel Vajra visar det på en man som är öppen och som vill lära
sig nya trick och avslöja dem i detalj, går på djupet för att nå sanningen.

Slät Vajra
Han är en intuitiv älskare. Han har lätt för att visa känslor, utrycka sina behov
och har lätt för att anpassa sig. Han är en njutare.
Ådrig Vajra
Han är den planerande typen. Han har en rutin som ska följas och tycker inte om
när det kommer in nya tag eller samlagsscenen ändras. Logik och rutin är viktigt
för honom. Utvärderar innan samlaget. Har han en eller två extra markerade
ådrar så kan det visa på att han är krävande, knepig och en oberäknelig älskare
som gör det på sina egna villkor.
Ollonet
Ollonformen visar på hur man möter sin partner
Spetsigt ollon
Fastän han är idealistisk och öppen i en relation, så kan han även finna det svårt
till att koppla av och släppa sitt oberoende. Vill bli godkänd i det han gör. Om
han dessutom även har en lång och tunn Vajra, då kan han vara en självisk
älskare!
Släta eller avrundande ollon
Han är en praktisk älskare som föredrar att visa sin kärlek med handling, inte
ord.
Brett eller stort ollon?
Stark sexdrift! Han är aktivt och originell med en magnetisk utstrålning.
Böjningen på Vajran visar hur han agerar

Upp till 15 cm
Har mannen en kort Vajra tyder det på att hans självförtroende kanske inte är så
bra. Men tänk på att det inte är så viktigt med storleken, utan det viktiga är hur
man använder sin Vajra. En tröst kan vara ordspråket "hellre liten och rapp än
stor och slapp". Han är en drömmande- och romantisk personlighet med många
procedurer före akten.

Högervriden Vajra
Han är en givare inte en tagare. Om han fick som han ville skulle sex vara hans
favoritämne att prata om. Han älskar att diskutera alla aspekter av ert sexliv och
har inga samvetskval någon frågar honom hur ni har det, han berättar, dessutom
vill han gärna veta hur andra har det.

Tjockleken
Omfånget visar på hur mycket man orkar med… kapaciteten

Vänstervriden Vajra
Han är en tagare inte en givare. Han föredrar att behålla sitt sexliv mycket privat. Han undviker diskussioner, inviter och mer kunskap.

Tjock Vajra
Man har en stor föreställningsförmåga och har energin att fullfölja sina fantasier.
Är den tjock vid basen så betyder oberoende mycket för honom. Är den smalare
vid basen så visar det på att han snackar mer än vad han presterar.

Mycket sned Vajra
Skarpsinnig och en kvinnojägare. Han inte har inget emot otrohet, om det är
bara är han som vänsterprasslar och inte drabbas själv.

Smal Vajra
Han är känslig och har lätt för att uttrycka sina känslor. Att göra saker med
finess och kvalitet är viktigt för honom. Är den tjockare vid basen så har han en
grundtrygghet med sig, en extra kraft.
Är den smalare vid basen så är han rädd för att ta extra ansvar, vill helst undvika krav. Penisformen visar på hur man anpassar sig, hur man uttrycker sin lust
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Lång och sned
Om han är skapad med en lång, böjt Vajra, så är han ingen att lita till när det
gäller att älska och åtrå.
Kort och böjd
Om han är skapad med en kort, böjd Vajra visar det på att han kan vara rädd att
uttrycka sina önskningar, och undviker närkontakt om inte partner gör som han
innerst inne önskar.

157

Sned vid basen
Om hans Vajra är böjd vid basen, så har han en ångest över att inte kunna duga
som han är eller ge det hans partner behöver.

Platt venusberg
Visar på en reserverad personlighet. Sökande efter bekräftelse.
Yttre blygdläpparna

Könshåren
Könshåret visar på ens sexuella karaktär? (dessa tolkningar gäller bägge könen)
Glest könshår
Personens sexuell smak är mycket förfinad men dennes libido vacklar upp och
ner. Är mycket självmedveten, kan behöva massor av uppmuntran.
Yvigt könshår
Visar på att personen är av stark och fysisk karaktär. Intensiv, vild och galen.
Tjockt könshår
Har sex för att man ska ha det, ställer upp mer än längtar själv. Är naturlig till
sin karaktär, tar det som det blir, kan vara dominant.

Födelsemärken
Dessa tolkningar gäller bägge könen.
Födelsemärke: höger i ljumsken
Personen är eftertraktad och behöver kanske lära sig att säga nej någon gång
och ta hand om sig själv.

Blygdläpparna visar på hur man välkomnar sin partner.
Yttre blygdläpparna på visar på första delen i en akt och vad hon visar utåt.
Fylliga blygdläppar
Tyder på en kvinna som hellre tillfredsställer sin parter istället för att bejaka sin
egen.
Tunna hängande blygdläppar
Lite lättfotad karaktär som söker bekräftelse genom att vara mycket lätt tillgänglig, kanske även åt andra.
Fasta blygdläppar
En kvinna med stark intrigitet och vet vad hon vill.
Inre blygdläpparna
De inre blygdläpparna visar på hur mycket kvinnan ger av sig själv och hennes
inre
Blygdäppar som hänger ut
Temperamentsfull personlighet, aggressiv. Kanske lite drag åt S/M.

Födelsemärke: vänster i ljumsken
Reserverad, återhållsam, försiktig.

Små läppar
Lidesefull, en uttrycksfull personlighet som vågar ta plats i livet.

Födelsemärke på skinkan
Är eldig, oromantisk, ivrig och tar för sig, Litar till sin charm, har svårt att stannna upp i en relation.

Klitoris
Klitoris symboliserar vad kvinnan vill ha ut av ett förhållande (här ser vi endast
till den yttre delen "knappen").

Födelsemärke vid naveln
Ostadig och otrogen, man är en som din partner måste hålla ett öga på!

Liten klitoris
Visar på en dominerande kvinna.

Spå en YONI

Medelstor klitoris
Visar på en känslig person.

För att ta reda på kvinnas form, utforska hennes Yoni med ett stadigt grepp,
handflatan vilande på venusberget. I det känner du venusbergets form. Tryck ner
långfingret och känn efter var det hamnar visar på bak eller frammusad. För
handen från vänster till höger sida med fingrarna lite lätt särade för att få grepp
om blygdläpparna. Drag upp pekfingret, för fingret runt klitoris för att känna in
storlek och form.

Stor eller bullig klitoris
Visar på en självständig kvinna som kan ta hand om sig själv.
Lång klitoris
Visar på rädsla att bli utan, att bli åsidosatt i en relation.

Venusberget
Venusberget visar på hur kvinna visar upp sig, hennes sexuella personlighet.
Bulligt venusberg
Visar på att hon är passionerad och vild i sängen. Hon är den trogna typen så
länge man är lyhörd för hennes behov.
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Fram- eller bakmusad?

Sexicon som lexikon

Frammusad
Visar på en personlighet som inte säger nej till en snabbis.
Bakmusad
En personlighet som är lite mera krävande när det gäller en sexuell relation.

Brösten

Ordförklaringar och ofta förekommande symboler till leken och boken med
samma namn
ABC sex- När mannen (eller kvinnan) ritar a-ö (alfabetet) på kvinnas klitoris
eller utanpå hela Yonin för att finna vilken rörelse som kvinnan uppskattar bäst.
Kan även utföras med tungan.

Brösten visar på kvinnas utstrålning och sökande

Afe punkten-Är ett känsligt område inuti Yonin mittemot G-punkten.

Små bröst
Gillar män och är mycket energisk i sängen, kan vara tröttande och svår att tillfredsställa. Kan visa på att hon har dåligt självförtroende.

Akashakrönikan-En term som används som synonym för det kollektiva omedvetna, den plats där alla upplysningar om allt och alla som någonsin funnits eller
kommer att finnas ligger lagrad. Ockultister och new agare anser att den informationen som finns lagrad där kan nås under vissa trans tillstånd. Den sexmagiska transen inkluderat. Det berömda mediet Edgar Cayce trodde att hans uttalanden under djup trans härrörde från denna källan. Ordet akasha är hinduiskt
och betyder ande.

Fylliga och fasta
Energisk, lekfull och gillar till ta lång tid på sig i sängen.
Stora bröst
Gillar att gå rakt på sak men kan vara mycket känslobetonad, utvärderar sin
partner, krävande att tillfredställa.
Platta bröst
Uppskattar nymodighet och experimenterande. Eventuellt dålig självkänsla.

Altare-Ett bord eller något annat föremål dukat med rituella föremål. Används
som fokuserings objekt under ritualer. Kan vara i olika väderstreck beroende på
ritens syfte och uppsåt. Altaret bör vara åt vädersträcket väster i sexmagi. Rött
är en lämplig färg att ha på en altarduk inom sexmagi. Du kan dekorera med
rökelse, en bägare, en trollstav eller fallos, ett pentagram och en kniv och du har
Tarotsvitens element närvarande på altaret.
I sexmagi kan statyer på älskande par vara på altaret, din favorit gudinna eller
gud. Saker som får dig att tänka på kärlek och sex. Ljus som passar på altaret
är röda, lila eller rosa. Föremålen som är på altaret är ditt mikrokosmos som ska
spegla ditt makrokosmos.
Alkemi- Förvetenskapens namn att förvandla oädla metaller till guld. Under
medeltiden kallades den "den hermetiska konsten". Många dåtida magiker kalllade sin konst även så för att undgå inkvisitionens bål. Inom ockultismen och
sexmagin kan alkemin ses som en metaforisk utveckling hos sig själv. Ex. man
blir mera och mera skärp i sina sinnen, ju mer man mediterat och utvecklas och
formas som i en alkemisk process.
Ankh- Även kallad Crux Ansata. En symbol-tecken för livet och reinkarnation.
Ursprungligen Egyptiskt.
Arkana-Betyder hemlighet
Aromaterapi- Att andas in olika koncentrerade dofter för att med deras hjälp
påverka kroppen och/eller psyket. Används också som hjälp för att instifta olika
känslotillstånd. Upphetsande dofter är bl.a. mysk, ylang ylang och jasmine.
Astralkropp-Stommen kring vilken den fysikiska kroppen är uppbyggd. Den del
som anses kunna göra astralresor, den delen av oss som sägs lämna oss i sömnen och befinna sig i drömmen.
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Astralplanet-En plats som vi kan nå under drömmar, meditation, trans. All magi
eller kreativ visualisering som utförs och som får ett lyckat resultat börjar i det
astrala för att senare manifesteras i det materiella. Tänk på slogan "Så som
ovan, så som nedan".

Demon-Ett väsen som hör den mörka sidan till. Det finns många olika sorters
demoner. Kan också vara en benämning på några av våra svaga sidor hos oss
själva.
Den vita örnen-Detta är en alkemisk term för mannens säd. Se elixir.

Astralprojektion- Konsten att lämna kroppen eller drömma klar drömmar (lucid
dreaming), då en person i trans beger sig till en annan plats, värld eller tid.
Detta kallas ofta att färdas på astralplanet, som allmänt anses vara osynlig
parallell värld med vår egen.
Athame- En tveeggad kniv, oftast svart som används för att rikta energier inom
ritualer. Det finns en vit kniv också som används till mera vardagliga göromål
inom ritualens syfte, som t.ex. skära bröd, rista runor etc. och den heter Bolline.
Athanor-En alkemisk term för penisen.
Aura-Det energifält som omger alla levande varelser och ting. Ett medium ser
den med lätthet, men att se auran är något som alla kan lära sig, genom t.ex.
meditation och sen titta runt en person eller känna sig in på auran med ens händer. Vid ockulta övningar kan man skydda sig genom att färga sin aura gyllene,
silverglänsande eller vit.
Berg-Kan symbolisera venusberget, andlig kontakt.
Borg-Rikedom, skydd, makt, distanstagande, överlägsenhet.
Borg med torn-Fallossymbol.
Bröst-Trygghet eller längtan efter en trygghet. Omvårdnad, kvinnlighet.
Bägare/kalk- En symbol för det feminina, livmodern. En bägare används även
till att dricka ritual vin ur under ceremonier.
Chakra-Ett hinduiskt ord för människokroppens sju energicentra. Chakras ligger
vid svanskotan, i naveltrakten, solarplexus, hjärttrakten, i halsgropen, i pannan
och strax ovanför vid fontanellen. Vissa menar att vi har chakras som även
sträcker sig utanför kroppen, både ner i jorden och uppåt i etern. Men de mest
vedertagna är de sju som nämns här. Dessa chakras eller energipunkter kan
aktiveras för att förbättra hälsan, skapa andlig kontakt, öka medialitet och en
mängd andra positiva ting.
Coven-Kallas de "lokalorganisationer" eller grupper som med jämna mellanrum
brukar träffas inom wicca-rörelser. Ordet myntades av häxjägarna på medeltiden
och kommer från det latinska "convenire", som betyder samling/sammansatt.
Har vanligtvis har två oauktoritära "ledare", en kvinnlig och en manlig. En
sammanslutning av vanligtvis 13 personer som utgör en "häxcirkel", med präster
och prästinnor, samlas under åtta stora sabbater och under fullmåne ritualer.

Divination-Att spå, utröna framtiden genom att tolka pågående energiströmmar.
Det kan ske via runor, Tarot, meditation, kristallkula, astral projektion, kort, stenar, kaffesump etc. De vanligaste sätten är genom "anden i glaset", Tarot, pendel, kristallkula eller trans medium.
Drawing down the moon/Dra ner månen-Nedtagandet av månen-Detta är
ett utryck i häxkulter och syftar på att de tar ner gudinnans kraft in i en prästinna under en fullmåne ritual. Motsvarande för översteprästen är "dra ner solen"
och syftar då på en gudom. Denna riten är vanlig under öppnandet av en cirkel i
ett modernt häxcoven.
Elementen-De fyra elementen som alkemisterna menade att universum var
uppbyggd av: jord, luft, eld och vatten (vissa räknar anden som det femte elementet (se pentagram), i nordisk tradition är det femte elementet is och de asiatiska elementen är: metall, trä, vatten, jord och eld).
I Tarot finner vi dessa: bägare; vatten, känslor, intuition. Stavar; eld, passion,
glöd. Svärd; luft, tankar, vind. Brickor; jord, pentagram.
Elixir-Vatten eller alkohol som man med hjälp av olika tekniker tillfört egenskaper hos olika mineraler eller växter. Kan också hänvisa på de manliga och kvinnliga könsvätskorna i sexmagi. Kvinnans eller mannens könssekret kan också
användas till olika sexmagiska ändamål. Även mensblodet kan användas. De
ockulta spekulationerna kring kraften i kvinnans sekret är också fascinerande och
har att göra med endokrina körtlar, ryggmärgsvätskan mm. Dessa inriktas mot
könsområdet under den sexuella upphetsningen. Mannens och kvinnans safter
kan även blandas för magiska ändamål. Se "vita örnen" och "det röda lejonet".
Fetisch-Symboliskt objekt med magisk kraft, avsett att driva bort onda krafter
och skydda ägaren. Kan även betyda föremål för sexuell dyrkan.
Folket-Kallas ibland den lilla arkanan för.
Gardneriansk wicca/häxkonst-Dessa häxor räknar sin linje direkt från Gerald
Gardner, mannen som räknas som wiccas upphovsman. De är ofta nakna i cirkeln, har en del specifika symboler och använder sig av rituell piskning.
G-punkten-En erogen punkt inne i framsidan i slidan ca. 50 mm. in. Denna
punkten kallas också Gudinnepunkten i sexmagi.
Gräs-Kan symbolisera tillväxt och våren.
Hedonism-Läran att livets högsta värde är lusten eller njutningen.

Det röda lejonet-Detta är en alkemisk term för kvinnans månadsblod. Se elixir.
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Hierofant- Ursprungligen en benämning på grekiska överstepräster. Används
som en benämning på de "mästare" inom ockulta organisationer som förmedlar
kunskap till det nyinvigda. I Tarotleken återfinns denna i kortet Översteprästen i
den stora arkanan.
Hui Yin-Det Japanska namnet på muskeln som vi kan träna upp genom att
knipa när vi kissar. Denna punkten är likaställd med den som nämns i Karezza.
Genom att hålla Hui yin under en magisk akt ger starkare resultat.
Hög magi- Betäckningen på magiskt arbete i det astrala. Vanligt inom ceremoniell magi.
Ida-Månströmmen som utgår från rotchakrats (se chakra) vänstra sida och slutar vid högra näsborren. Kallas även Chandra eller Gangesfloden. Se Pingala.
Incubus-Från latinskan och betyder "börda" eller "tyngd", vilket som syftar på
att de som har haft nattbesök har vittnat om att de känt ett tryck över bröstet
under tiden. Incubus är manliga sexuella astral väsen som kommer om natten
och "leker" med kvinnor, ibland tömmer de kvinnorna på kraft och de vaknar
matta och svaga.
Succubus är kvinnliga motsvarigheter som nattens väsen. De tömmer män på
dess säd och krafter. Annars har de samma egenskaper.
Invokation-Åkallan av väsen eller andar som korresponderar med egenskaper
hos sig själv som man vill förstärka eller få fram.
Jordning- Att befria sig från överskottsenergi efter en magisk ritual genom att
sända ner den i jorden. Termen kan också betyda den centrering i den fysiska
världen som man gör före och efter en ritual eller astralresa. Kan också syfta på
att man är grundad i sig själv och inte är i det blå. Kan göras genom en kall
dusch, rask promenad, ett bad etc.
Kabbala- Betyder "att ta emot" och dessutom att "uppenbara". En slags karta
över olika medvetandetillstånd, för att utvidga medvetandet och att växa som
människa på den högra handens väg. Även kallat Livets Träd och härstammar i
judendomen.
Det finns 4 varianter på kabbala: praktisk kabbala, bokstavs kabbala, muntlig
kabbala och doktrinär kabbala.
Kabbala (hebr 'tradition') judisk mystisk-teosofisk vishetslära, som betraktar
sinnevärlden som uppkommen ur en skapande översinnlig värld under medverkan av översinnliga väsen (sefiroth) som förmedlande länkar mellan Gud och
människorna.
Livets träd består av tio sefirot och motsvarar jordens sfärer, de sju i antiken
kända planeterna, djurkretsen och slutligen den ursprungliga urkraften.
De tio utstrålningarna kallas sefirot (singularis: sejira), och de är förbundna med
varandra genom 22 "stigar". Dessa 22 stigar korresponderar i sin tur med Stora
Arkanans kort i Tarot. Det är denna bild som ligger till grund för Livets träd, som
i själva verket försöker förbinda vårt konkreta universum med en manifesterad
gudom och visa vägen till en andlig utveckling.
Eftersom sefirot är tio aspekter av Gud, universum och människan, tio principer
eller krafter som ligger till grund för allt, är det möjligt att klassificera alla feno-
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men och varelser med hjälp av dem. Ett sådant sambandssystem utarbetades av
Mathers och Crowley , som utom de tio sefirot också använde de 22 stigar som
förbinder dem. Dessa 22 stigar jämförs ofta med de 22 trumfkorten i Tarot eller
de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet, liksom både sefirot och stigar sätts i
samband med astrologins tolv tecken. Sambandet med tecken, färger och det
hebreiska alfabetet anges i figuren. De 22 stigarna motsvarar Tarots 22 kort i
Arkana Major (trumfkorten) på så sätt att stig nr 11 motsvarar Narren, nr 12
Trollkarlen osv. De tio sefirot förbinds med Arkana Minors icke målade kort med
samma numeriska värde.
I Erotica Tarot har vi istället tagit den konstnärliga friheten att placera eller jämföra de olika sefirorna med kort ur den stora arkanan, för att förstå dessa korts
aspekter bättre.
Kabbalistisk sexmagisk trans-En transform som är utvecklad från att ha studerat kabbalans olika sefiror.
Kliffot- Betyder snäckor och är de dolda dimensionerna hos kabbalan. Det finns
11 st. kliffor i motsats till kabbalans 10 sefirot. En slags motpol till den judisk
kända kabbalan, men de har samma ursprung-i den judiska gnostiska traditionerna.
Kedja-Samhörighet, att höra ihop. Kan också betyda att man kan känna sig
fjättrad.
Keltiskt kors-Kors som finnes på platser i bl.a. Wales, men är också den vanligaste utläggningen vid en Tarot sittning/läggning. En heltäckande Tarot utläggning.
Kundalini-Är en symbolisk orm som sägs ligga 3 1/2 varv runt rotchakrat och
som man genom vissa meditationer kan resa upp genom chakra systemet. I sexmagi så kan man låta denne ormen stiga upp genom chakra för chakra för att
sen låta en önskning manifesteras i astralplanet.
Lucid dreaming- En benämning på när man drömmer ovanligt klara och medvetna drömmar. Se astralprojektion.
Lykantropi-Från grekiskans "lukos"-varg och "anthropos"-människa. En tro att
människor kan förvandlas till varulvar. Denna tron finner man över hela världen
och i olika kulturer. I Europa så kan nog många av dessa fall tillskrivas den hallucinogena mjöldrygan, en slags svamp som trivdes att växa bland sädesfälten och
folk fick i sig den via brödet.
Låg magi-Beteckningen för manipulativ magi, för förändringar på det materiella
planet. Kan också syfta på att man jobbar med väsen på det lägre astralplanet.
Löv- Fallande-kan visa på årstiden höst och att något är i avtagande.
Löv som växer visar på fruktsamhet och vår.
Magi- (magick)-Stavas med -ck på engelska för att skilja den från scenmagi,
illusionism. A. Crowley har troligtvis den bästa förklaringen på det "Magi är den
vetenskapliga konsten att viljemässigt åstadkomma verklighetsförändringar".
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Magi är inte på ett bestämt sätt (ex. ond eller god), det avgörs av den som utövar den och hans eller hennes syfte med handlingen.

mot underjorden, det okända. Pentagrammet har mångdimensionella innebörder
och kan användas som skyddsymbol.

Magiskt barn-Det omateriella som kan skapas i det astrala via sexmagi. Ens
önskningar som frigjords vid en sexmagisk akt.
Mantra-Ett ord eller fras som mässas rytmiskt för att förändra medvetandet
och/eller förhöja medvetandet.

Pingala-Solströmmen som utgår från högra sidan av rotchakrat (se chakra) och
slutar vid vänster näsborre.
Även kallat Surya eller Yamunfloden. Se Ida.
Piska-Makt, dominans, förtryck, dold lust, entusiasm.

Meditation-Ett tillstånd av där hjärnan går ner i varv. Meditationen kan användas för att stilla sinnet, fokusera sinnet eller bara för att slappna av. Det finns en
mängd olika meditations tekniker.

Prana-Ett gammalt indiskt ord med betydelsen "kontrollerad andedräkt".
Reading-Det moderna uttrycket för en sittning hos tex. en Tarot tolkare eller på
en seans.

Moonchild-Se magiskt barn.
Moln-Känslor, vind, intellekt, att något rör på sig, är på gång. Flyktiga tankar.
Måne-Kvinnlig mottagande energiform, natt. Intuition, insikt, mystik.
Månfasmagi-En magi form som används mest inom häxkulter. Månens olika
aspekter; fullmåne, avtagande måne, nymåne-svartmåne och växande måne
symboliserar olika aspekter inom magin, tex.; när månen (växande måne) håller
på att bli full symboliserar det att något växer till och då ska det tex. vara lämpligt att utföra en ritual att få något att bli starkare-växa till sig, vid avtagande
måne ska det vara lämpligt att utföra magi som ska ha en avstannande/avtagande effekt, vid svartmånen/nymånen ska det vara lämpligt att jobba med sin
skuggsida/sin mörka sida och vid fullmånen den ljusa sidan etc.
Är kvinnan i samklang med naturen så ska hennes menstruation ligga runt fullmånen och hon ska vara som mest fertil vid nymånen/svartmånen (ägglossning).
Dock har mycket av vårt artificiella ljus, glödlampor o.dyl. rubbat cykeln hos de
flesta kvinnor i det moderna samhället. Meni är latin och betyder måne, därav
namnet menstruation. Se wicca. Det sägs även att om man klipper håret under
nymånen så ska det växa fortare och bli tjockare.
Månen påverkar tidvattnet med ebb och flod och detta påverkar även oss männniskor som består av ca. 65% vatten. Undersök om du är olika kåt och hur dina
humörsvängar är under månens olika faser och bokför i "din skuggornas bok."
Se även Atu XVIII, The Moon.
Necromantik-Åkallan och kommunikation med andar.
Paganister-Hedningar, samlingsnamn på personer som bekänner sig till någon
av de nygamla, förkristna religionerna, natur religioner, fruktbarhets kulter etc.
Här finns oerhört många riktningar och många speciella uttryck, tex. "deosil"
eller "sunwise" som innebär att man rör sig, vandrar, dansar eller utför sitt rituella arbete medsols, för att på detta sätt få något att växa, motsols används när
man vill något ska avta och av den vänstra handens magiker.
Pentagram-En urgammal symbol med många olika betydelser. De fem spetsarna kan symbolisera de fem elementen: jord, eld, luft, vatten och ande. Med
en spets upp står den för "vitmagi" med de två spetsarna uppåt står den för
"mörkmagi". En spets upp kan också symbolisera människan som strävar efter
"gud. Med två spetsar upp, kan den symbolisera människan som strävar neråt
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Reikarnation-Tron att man levt flera liv och kommer att leva flera liv igen för
att lära sig alla aspekter hur det är här på jordelivet. Är du en frossare så kanske du återföds som en svältande människa nästa gång. Vissa går t.o.m. steget
längre och hävdar att vi även kan födas igen på andra planeter och att en del av
oss kommer från stjärnorna.
Reningsritual-En skyddsritual avsedd att avlägsna alla negativa och oönskade
vibrationer från ett visst område. Kan också avses en rening av sig själv. Ett
varmt bad med en näve havssalt i som exempel.
Rituell piskning- En metod utvecklad av Gardner (se wicca) i initieringsriter i
Gardners wicca. Piskning med mångsvansad piska kan också användas för att
locka fram dolda känslor, såsom ilska, gråt etc. och kallas "frigörande spanking,"
ej samma sak som Gardners metod. Smärtan kan även väcka den slumrande
kundalini kraften. Piskning förekommer även i kaosmagins system för att uppnå
gnosis. Piskning och annan smärta kan leda till en astral projektion, man flyr
från sin kropp och projekterar ut sin astralkropp för att undslippa smärtan. Se
astral projektion.
Piskning förekommer även i viss sexmagi.
Röd magi-Detta är en alkemisk term för bl.a. sexmagi.
S/M-En förkortning av "Sado-Masochism". Ordet kommer från Markis de Sade,
en man som skrev böcker om udda sexlekar i Frankrike på 1600-talet. Markis de
Sade var den franske pornografen vars namn blev synonymt med sexuell depravering. De Sade var också en fallen aristokrat som tillbringade över trettio år av
sitt vuxna liv i fängelse, för brott som sträckte sig från våldtäkt till pornografi.
S/M betyder idag ömsesidig respekt och kan användas för att stegra den sexmagiska energin.
Detta innebär att man exempelvis lätt smiskar varandra och på så sätt uppnår
en lustblandad känsla. Kroppen producerar sitt eget morfin. Kan användas för
att uppnå förändrat medvetande tillstånd under exempelvis vid spådomar.
Sextempel-Syftar på platsen som ni arrangerat som er plats där ni utövar sexmagi. Kan vara ett permanent tempel eller ett temporärt. Använd fantasin och
gör ert sovrum till ett tempel, med altare och rökelser.
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Sigill-En symbol som symboliserar och reprentenserar en specifik energi och
innehåller hela dess kraft. På kortens baksida finner du ett enkelt sigill som symboliserar Erotica Tarot. Det behöver inte vara svårt att göra sina egna. Ta exempelvis första bokstäverna i varje ord ur en mening och laborera med dem tills du
har ett sigill som har en smakfull design enligt din privata smak.
Meningen som du vill ha i sigillet bör vara av en djup önskan av ditt inre som du
önskar uppnå eller något som du vill ska ske.
Silvertråden-En slags tråd som förbinder astralkroppen med den fysiska kropppen under astralresor, när man dör går den av och man separeras från kroppen.
Sol-Utåtgående energi, eld, manlig energi, passion, glöd.
Succubus-se incubus
Sushumna-Mittpelaren i chakra systemet, börjar i rotchakrat och slutar i hjässschakrat. Se ida, pingala och chakra.
Tantra-Är en gammal tradition från Indien. Tantra innehåller bl.a. yogatekniker,
mantra, örtkunskap, och astronomi. Det finns 64 delar av traditionen, varav en
del innehåller sexuella ritualer.
Tantrism-Riktning inom hinduismen. Tantriska läror upptogs också i buddhismen
och fick därigenom avsevärd spridning. Tantriska system bygger på tanken att
grundläggande drifter i människan, t ex sexualitet, inte ska förnekas, utan i ställlet bör deras kraft användas i omvandlad form till att befrämja människans andliga utveckling. Denna omvandling sker med hjälp av symboliska, rituella handlingar, i vilka mantra, yantra och mandala användes. Theravadabuddhismen har
avvisat tantrismen, som den betraktar som en omtolkning av buddhismen, men
vissa mahayanariktningar har varit öppna för den. Buddhistisk tantrism lever i
dag vidare hos newarer i Nepal, i den tibetanska lamaismen och på Bali.
Tarok-Spelkortsversionen av Tarot, när man använder spådoms korten Tarot till
att spela spelet tarok, liknade bridge/whist med vanliga spelkort.
Träd-Jordning, fallos, livskraft (löven symboliserar växande livskraft). Rötterjordning, förfäder, familj.
U-punkten-Ett känsligt område mellan klitoris och urinmynningen på Yonin.
Undermedvetande-Den del av vårt psyke som arbetar på en nivå i ett tillstånd
av normal vakenhet inte kan komma åt. I det undermedvetna lagras alla minnen
och erfarenheter vi överhuvudtaget har och gör i form av symboler. Kan nås
under transtillstånd.

Enligt RFSU så finns det de som tänder på att snitta varandra och slicka i sig lite
av sin partners blod och upplever sexuella kickar av det.
Det klassiska vampyr bettet i halsen har också sina erotiska undertoner med
penetrationen.
Yantra-(sanskrit 'instrument', 'hjälpmedel') -geometrisk figur som, inom tantrisk
(se tantrism) hinduism och buddhism, används som ett instrument för kontroll
och styrning av tanken vid meditation. Ett yantra kan vara ritat på marken eller
på ett papper, som kastas sedan det använts, eller på något bestående material
och förvaras i en cylinder av guld, silver eller brons såsom amulett. Yantrat uppfattas som avbildningar av en gudom, med vilken den betraktande i tanken ska
identifiera sig för att nå upplysning.
Wicca-En religion skapad av Gerald Brosseau Gardner (1884-1964), som efter
att ha studerat med olika ockultister, bl.a. A. Crowley och kom ut med boken
"Witchcraft today" 1954. Wicca gör anspråk på att vara en fortsättning av en
forntida Modergudinne kult. Men det är inte sant, den tog fart med Gardners
bok. Idag finns det ett flertal inriktningar och covens som är verksamma under
namnet wicca, t.ex. Alexandersk, Garnersk, Starhawk, Faery wicca. I Sverige
startade Svenska Vikta Förbundet 1987 och verkar som en intresse förening för
wicca troende. Wicca är en mycket naturbaserad religion som följer årshjulet och
håller riter tillhörande denne På stark frammarsch. Wicca har såsom andra neopaganistiska organisationer sina rötter i Golden Dawn. De flesta wicca coven har
en 18-års gräns. Det förekommer en del sexuella riter i wicca som en slags helig
procedur där bl.a. "den stora riten" som används när adepterna går in i grad tre
i ett ordinärt wicca coven.
Xlesis-Samlag under eller i armhålan.
Yin och yang-Yin=det kvinnliga, mörkret, det dolda, månen. Yang=det manliga,
ljuset, det lysande, solen. Dessa två kompletterar varandra och bildar en helhet
som kallas Tao. Båda med en gnutta ljus resp. mörker i sig. Missuppfatta detta
inte nu, det har inget med att göra ondska och godhet i den bemärkelsen att ljus
är gott och mörkt är ont.
Yoni-Betyder kosmiskt moderliv på sanskrit.
"Älska på olika språk"Svenskt: Sensuell massage över könsdelar.
Danskt: I det fria…
Franskt: Oralsex.
Spanskt: Mellan kvinnas bröst.
Italienskt: Med fötterna…
Japanskt: När mannen ser till att kvinnan får maximal utdelning först.
Arabiskt: Analt.

Vajra-Ett tibetansk ord för åskvigg.
Vampyr-Legender talar om dem över hela världen, under olika beteckningar.
Kan delas in i olika grupper: psykiska vampyrer, de astrala magiker vampyrerna,
spökvampyrer, samt vanliga blodrickare. Det finns även fladdemöss i Sydamerika
som endast kan livnära sig på blod från boskap, människor och andra däggdjur.
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Efterord

Patrik Carlssons tidigare verk

Vi hoppas att du funnit någon ny utveckling via denna bok och lek, oavsett din
kunskap innan om ämnet Tarot.
Vi hoppas även att du har mycket nöje med vår vinkling av Tarot i ämnet erotik.

Tidning:
Redaktör för en ockult tidskrift som hette "Hanging
Around Magazine". (1982-1985)

Här följer information om vidare information som hör till Erotica Tarot samt
Patrik & Ylvas verk och hemsidor.

Bok:
Kunskapskällan-Mimers Brunn, ett ockult lexicon (2001)

Medlemssida

E-böcker:
Modern Häxkonst & trolldom (2002)
Patriks Tao i självförsvar (2002)
Den kompletta guiden till sexmagi. En omarbetad version av Bok II, inkl. ett
stort kapitel om sexdroger och afrodisiaka (2002)

På www.vipstar.nu så finns det en egen del till Erotica Tarot där finns bl.a. Ett
diskussionsforum som är lösenordskyddat. Ditt lösenord till detta forumet är:
acitore
Detta lösen är personligt till dig som äger denna boken och/eller leken så håll
det hemligt för utomstående.
Där för vi dialoger om boken och lekens upplevelser, ja om lite av varje…
Klicka dig fram till forumet där.

Erotica Tarot lek

E-ziné
Ett gratis e-postbaserad e-zine som handlar om: myt, magi, hedendom och
annat skumt. E-zinet heter "Hugin & Munin Bulletinen" och du finner mera information om den på Internet www.travel.to/odin

78 kort i svart & vitt. Storlek 70mm x 105 mm.
Ca pris: 190:- per lek.
Skapad av Ylva Trollstierna & Patrik Carlsson.
Illustrerad: Pierre “PK” Brawin.

Affischer
Du kan beställa under vår e-butik STARSHOP (www.vipstar.nu/starshop) affischer
från leken. De är i A3 format (297x420mm).
I första hand korten av Folket/De klädda. Ca pris: á 70:- 2 affischer= 120:-.

Intresserad av Tarot?
E-zinet Tarotmagazinet, (i PDF format) 10 nr per år kan du boka på www.vipstar.nu för 200:- per år.
1:a nr finns ute att hämta ner via hemsidan www.vipstar.nu

STARSHOP
Vår egen e-butik där du finner förutom Erotica Tarot, andra tarotlekar och böcker
samt ett stort urval av produkter inom "new age"/ockultism.
www.vipstar.nu/starshop
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Ylva Trollstiernas tidigare verk (f.d. Trollsveden)
Böcker
Tarot steg för steg 1993
Tarot mer och mer 1994
Tarot 78 svar! 1995
Tarot stjärna för stjärna 1996
Lilla Tarotboken 1997
Tarot mera stjärnor 2000
Kristaller sten för sten 1994
Själsenergi, från tidigare liv till ängel 1997
Reiki 1 & 2… 1998
Spå i kaffesump och spelkort 1998
Lilla Runboken 1998
Lilla Kristallboken 2000
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http://www.baraduojag.com
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Min första stjärna med Erotica Tarot...
Datum:

Mina egna anteckningar...
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