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Tarot
og arketyper:

Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

De fem elementer
og den hellige gral
De fem elementene ild, luft, jord, vann og kvintessensen
er felles symboler i mange trosretninger, som i tarot,
sjamanisme og annen okkult filosofi. Her går vi i
dybden på hva elementene symboliserer for oss
mennesker, med utgangspunkt i tarot.
:: Tekst: Tonelise Rugaas

H

vert år avholdes Isogaisa-festivalen i
Nordreisa i Midt-Troms. Dette er en
hyggelig og vennlig festival med fokus på
sjamanisme og det åndelige. Hovedscenen
er en åttekantet teltstruktur med en stor
grue i midten. I øst, sør, vest og nord finner man fire store sametelt. Disse henger

sammen med rommet i midten. I øst finner
man ild-elementets rom, i sør vann-elementets rom, i vest luft-elementets rom og i
nord jord-elementets rom.
Åpningsseremonien begynner med at
deltakerne og publikum treffes i midten.
De vender seg mot øst, hilser og takker.

Solen viser seg for oss i øst hver morgen.
Deretter hilser de og takker mot sør, og så
videre mot vest og mot nord. Til slutt hilser
og takker man senteret, seg selv, moder
jord under oss og kosmos over oss. Så tennes den hellige ild i grua, og festivalen er i
gang.
Ilden i midten symboliserer det femte
element – det åndelige lyset i sentrum av
alt som finnes, kvintessensen som det også
kalles.

Arketypiske elementer
Liknende ritualer er fremdeles tradisjon i
de aller fleste sjamanistiske kulturer.
Mennesker som har tilhørighet innen paganisme, wicca, hermetisk magitradisjon,

kabbala og annen okkult filosofi som har
overlevd i den vestlige verden, holder i hevd
nærmest identiske ritualer.
I tillegg finnes det et vell av kilder som
beskriver slike ritualer i førkristen tid, både
i hellenistisk, assyrisk, gammelnordisk,
egyptisk og romersk tradisjon.
Dette er mulig fordi en forståelse av
kosmos gjennom fem elementer – ild,
vann, luft, jord og ånd – er arketypisk.
En arketyp er førspråklige bilder som
alle mennesker deler i sitt underbevisste
sinn, uavhengig av fødested og ideologi.
Vi forstår intuitivt betydningen av disse
elementene, og hvordan de er byggeklosser
for vår intuitive oppfatning av kosmos.
Dette tydeliggjøres for oss når vi befinner oss i drømmeverden. Ild-drømmer
bringer mye energi, pasjon og viljestyrke.
Drømmer om vann refererer til følelsesmessig tematikk i livet vårt. Luftighet bringer
oss åpenhet, romslighet og mentalt fokus,
og drømmer om jord leder til en tematikk
rundt det virkelige, stabile og solide.
Har man kunnskap om hva elementene
står for historisk, kulturelt og arketypisk,
kan man enkelt forstå hva disse elementene representerer i esoteriske modeller av
kosmos som for eksempel tarot.
Tarotkortstokken består av tre hoveddeler:
store arkana, lille arkana og hoffkortene.
Den lille arkana er inndelt i fire hovedkategorier: staver, beger, sverd og pentakler
(også kalt mynter). Det er disse kategoriene
som representerer elementene i tarot.

Akkurat som i vanlige spillkort begynner
hver kategori med et ess, etterfulgt av kort
2 til kort 10. Hoffkortene i tarot – konge,
dronning, knekt og pasje – er billedlige uttrykk for «menneskene i tarot». På bildene
holder disse fast i elementet som tilhører og
definerer dem.
Essene symboliserer elementene i sin
reneste form. For å skape mening er det
viktig at disse presenteres i riktig rekkefølge. Man starter i øst med ild og ender i
senteret via vann, luft og jord, akkurat som
i de sjamanistiske ritualene.

Stav-esset: Ild

Stavesset og begeresset fra Rider White
tarot og Crowley-tarot. Vi ser her stavesset tolket som fakkel.

Stav-esset viser oss energi, driv, mot og
vilje. Man kan gjerne tenke på staven som
en tryllestav drevet av den energiske ilden
som bor i hvert individ og i hver situasjon.
Den tradisjonelle definisjonen av magi er:
«Magi er en endring av en eksisterende
tilstand i samsvar med magikerens vilje.»
Stav-esset representerer en positiv, het
og maskulin kraft som er tilknyttet solen
og lyset. I kinesisk tradisjon kalles denne
energien yang. Man brenner for noe i livet
sitt. Hva dette er, varierer fra person til
person og fra situasjon til situasjon. Det
trengs vilje og pasjon for å virkeliggjøre
potensialet i ideen.
Chakrapunktet som er tilknyttet stavesset eller ild-elementet, er solar plexus
– solen i ens indre. Punktet befinner
seg midt under der ribbeina møtes, og

representerer selvet – hovedsenteret i
mennesket. Det er her gnisten til det
guddommelige finnes i oss, og det er selve
temperaturen, energien og heten i ethvert
individ som gjør at vi lever. Vi er hellige individer, alle som en, uansett hvor
forskjellige vi er.
Naturligvis er dette chakraets farge
solgul, fordi om man brenner nok for sin
idé, kan man la denne solen lyse opp for
seg. Slik blir det klart hvordan personlig
viljestyrke bør benyttes, og hvordan man
med driv og pasjon kommer til en ønsket
konklusjon. Man kan tenke på stav-esset
som en fakkel, hvor man bruker sitt indre
lys til å se hvor man går. Ild-elementet er
motiverende og kraftfullt. Potens(ial) gjelder når man drives av yang – et rendyrket
maskulint vulkanutbrudd av en tilstand.
Stav-esset er et solsymbol, og hva det
representerer, er identisk med hva andre
solsymboler står for. Solen er vår stjerne.
Den er livgiveren. Uten sol hadde det ikke
vært liv i universet. Solen bor i alt som
lever, og hever temperaturen slik at nytt
liv kan vokse seg til.
Det kan fort bli brennhett. For å kunne
unnfange noe som helst trenger man en
temperert sone som er mottakelig for liv
og vekst. Rendyrket potens er kun halvparten av all skaperkraft. Det trengs i alle
tilfeller et mottakelig element som smelter
sammen med ild-elementet på alkymistisk
vis og gir helheten som unnfanges noe å
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Essene i tarot

Den
hellige ild
symboliserer
det femte element,
Ånd. Bildet er fra
Isogaisafestivalen
2014.
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En samling elementære våpen eller symboler på elementene fra den antikke verden. Alle g jenstandene befinner seg i British
Museum.
1. Lite seremonielt sverd i rent gull og lapis lazuli fra Mesopotamia. Assyrisk opprinnelse, fra ca.965 f.Kr.
2. Forgyllet sølvbeger fra Ithaka, dekorert med lotusblomster. Koppen var brukt i fruktbarhetsritualer fra ca. 300 f.Kr.
3. Medaljong som markerer Alexander den stores seier i India. Medaljongene skulle fortelle folket at seieren var virkelig. Alexander holder staven og laurbærkransen som likestiller ham med Zeus. Fra ca. 325 f. Kr.
4. Etiopisk seremoniell stav fra ca. 550 f.Kr. som viste at eieren hadde makt, viljestyrke og kraft.
vokse i. Det maskuline yang-elementet,
representert av staven, trenger et feminint
yin-element for å sørge for balanse i skaperverket. Det er likegyldig om objektet
for kreativitet er en idė, et kunstverk, en
ny tilstand eller et barn. Det som trengs er
vann-elementet – den hellige gral.

Beger-esset: Vann
Beger-esset uttrykker det evige feminine.
Kortet styres av månen og er skyggen til
stav-esset, som styres av solen. I denne
skyggen finnes kreativitet, intuisjon,
healing og liknende flytende konsepter.
Disse er umulige å kvantifisere og se
klart for seg, med mindre de belyses av
et utfyllende element som bringer med
seg vilje og klare ideer. Det er et astronomisk faktum at månelys i seg selv ikke er
synlig. Månen er et mørkt astronomisk
objekt. Lyset vi ser, er refleksjonen av
sollyset.
Vannet i vann-elementet trenger et
beger som holder det på plass. Vannelementet er det mottakelige som gjør at
ren potens kan møte ren flyt og unnfange
en guddommelig kraft. Denne kraften
kaller vi kjærlighet.
Vann-elementets chakrapunkt er
hjerte-chakraet. Ungdommelig vårgrønt
hinter om ny vekst og skaperkraft.
Kjærligheten som uttrykkes i begeresset, har lite å gjøre med viktorianske

ideer om romantikk. Tarot er et førmiddelaldersk bildeverktøy som ble unnfanget i en tid hvor romanse og ekteskap var
sidestilt med allianser mellom makteliten, familier og landeiere.
Den store, evige kjærligheten er kjærligheten til gnisten i alle som lever. All
kreasjon og vekst kommer fra den guddommelige kilden i ethvert menneske.
Kilden flyter fritt, og har sitt utspring i
en monolog med det hellige i oss selv.
Opplevelsen av hva dette kortet står
for, kan føre til en personlig revolusjon i
en tidsalder hvor man streber mot status
og umulige idealer. For hvordan kan
man la være å respektere og elske seg selv
når man erkjenner at man er et hellig
individ? Og hvordan kan vi la være å
respektere og elske andre individer som
oss selv uansett hvor forskjellige vi er fra
hverandre? Krig og konflikt mister all
mening.
Dette betyr ikke at man dyrker ego.
Ego er forelsket i speilbildet sitt, og ser
ikke kilden i dypet. Mennesker som
dyrker sitt ego, har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Om man derimot
elsker og anerkjenner gnisten i vår kollektive, guddommelige kilde, forstår en
også hva det vil si å gi av seg selv uten
begrensninger. Når begeret renner over,
har man alltid nok til alle.
Dette er den virkelige hellige gral – en

viten om at vi er Gud alle sammen. Sangreal, som gralen kalles i deler av Frankrike, betyr ekte blod. Guds blod flyter fritt
i vårt legeme og skaper ekthet i oss.
En kvikk titt på beger-esset i Rider
White-tarotkortstokken viser oss hvordan disse ideene er tydeliggjort gjennom
et bildespråk. Tarot et verktøy utviklet
på en tid da de aller færreste kunne lese.
Tarot er effektivt fordi arketypiske bilder
er like forståelige for alle mennesker. En
hvit due, som er et eldgammelt symbol
på ånd, legger en oblat ned i et beger
som flyter over og gir liv til et vann hvor
vannliljer vokser. Oblaten er en sirkel
med et kors i – et klassisk solsymbol.
Med andre ord: Ild-elementet – den
guddommelige gnisten som er antent av
solen – plasseres i vann-elementet, som
er kjærlighetens kilde. Slik unnfanges
den hellige kreative kraft i individet, den
vokser og blir klar over sin hensikt. Dermed kan ens sanne hensikt frigjøres fra
måneskyggen og deles med moder jord
og hennes innbyggere.
Sammenlikn beger-esset med nattverden. Den søkende gis et beger med
vin (ekte blod) og en oblat. De fleste
oblater er runde med et likesidet kors i
midten. Dette er et solsymbol i de aller
fleste kulturer. Å internalisere essensen
av ild-elementet og vann-elementet i vårt
legeme, ved bokstavelig talt å innta disse,

viser oss Gud. Om vi vil se inn i oss selv
og anerkjenne at vi alle er åndelige, kan
vi forandre vår oppfatning av hvor vi
passer inn i vår virkelighet og ta frem det
aller beste i oss. Dette er den historiske
bakgrunnen for nattverden. En korrekt
tolkning viser at nattverd er en magisk
handling, uansett hvilket religiøst eller
filosofisk ståsted man har.
På liknende vis er det å kaste en mynt
ned i en ønskebrønn eller fontene for så å
ønske noe et uttrykk for samme magiske
handling som ovenfor. Forskjellen er at
de fleste ville kalle den ene handlingen
religiøs og den andre overtroisk. Sannheten er at kjærligheten forandrer alt om
man bare vil. Slik går det til når ild-elementet (staven) og vann-elementet (begeret) utfyller hverandre og skaper verden.
Kosmos blir til når yang finner yin.

Sverd-esset: Luft
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Alkymisk illustrasjon som illustrerer himmelretningene og solen i senteret. Man ser
staven, sverdet, solen og moder jord. Den befinner seg i The Warburg Institute i London, på trykk i en bok om magi og elementære ritualer fra 1523.

som kan forveksles med sverdet i stenen.
Det finnes et sverd i stenen i San Galgano i
Italia, blant mange flere. Den dag i dag kårer dronning Elizabeth II folk som skal ha
fortjent det til ridder ved at de kneler foran
henne i det øyeblikk hun legger et sverd på
skuldrene deres.
I tarot forstås sverd-esset som et
rendyrket objekt for rettferdighet, justis,
mental klarhet, fokus og domfellelse. Et
slikt våpen tillater eieren å kutte vekk alt
overflødig som er til hinder for vekst: Personer, situasjoner, gamle holdninger eller
utdaterte tankemønstre må skjæres vekk.
Denne prosessen krever et ridderlig
pågangsmot og en gitt nådeløshet. Det
er derfor man blir kronet med seier om
man fokuserer, luker vekk ugresset og
bruker sin rettferdighetssans til det beste
for skaperverket. Bare ta en titt på bildet:

Sverd-esset har krone på seg! Når sverdet
står rett opp, har man alltid rett, og det
nytter ikke med argumenter og kompromisser. Slikt blir det resultater av!

Pentakkel-esset: Jord
Resultatene har ikke vært synlige i vår
tredimensjonale virkelighet innen det
øyeblikk pentakkel-esset viser seg for oss.
Jord-elementet, som styrer dette kortet,
viser oss en målbar virkelighet. Stav-esset
presenterte ideen, viljen og lidenskapen.
Beger-esset utfordret oss til å oppleve
kjærligheten til det hellige indre som ideen
kan unnfanges og vokse i. Sverd-esset tenker over saken, fokuserer og blir kvitt det
overflødige. Pentakkel-esset presenterer oss
med den virkeligheten som en slik naturlig
utvikling har ledet opp mot.
Det er her universet presenterer oss med
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Skaperverket trenger administrasjon. Det
er det sverd-esset bidrar med. Unnfangelsen skal analyseres, utredes og bringes inn i
den luftige, mentale verden hvor det finnes
språk, mening, fokus og fordeling.
Sverd-esset er hverken lidenskapelig eller
kjærlig. I luft-elementets verden gjelder
uselviske faktorer, slik som justis, balanse
og rettferdighet.
For at kosmos skal fungere for de fleste,
og skaperverket skal vokse og trives, trenger man å bruke hodet. Sverd-esset fungerer best fra halsen og opp, der tanken bor.
Luft-elementets verden utvikler intelligens
og fordelingspolitikk. Personlige ressurser
fordeles slik at de kan gjøre mest mulig
nytte for videre vekst.
Sverdet er et eldgammelt symbol på
rettferdighet og justis. I førmiddelaldersk
tid, da tarot ble utviklet, hadde ikke vanlige folk tilgang på sverd. Sverd var dyre.
De var personlige og tilpasset den enkeltes
høyde, vekt og styrke. Kun meget faglærte
håndverkere kunne smi et godt sverd. Om
en knekt dro ut som ridder og aldri kom
hjem igjen, ble sverdet sendt hjem i hans
sted. Man hadde ikke kjølecontainere den
gangen. Det var nok å begrave sverdet til
den avdøde. Det betydde lite om kroppen
ble værende igjen på slagmarken. Ridderen var likevel kommet hjem.
Eventyr og myter uttrykker individualiteten og makten i sverdet som arketype.
Sverdet i stenen kunne kun bli frigjort av
kong Arthur, den opprinnelige eieren som
sverdet var laget for, og sverdet beviste at
han var makten verdig.
Sverdet er et unikt symbol på beslutningsevne og makt tilknyttet en personlighet, og ofte blir sverdene gitt egne navn.
Sverdet til Arthur het ifølge legenden Excalibur. Det er mange forskjellige legender
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en belønning som kan utvikles videre. Vi
har vist vilje, følelse og mental kapasitet.
Jord-elementet kommer med resultatet.
Mynter er jordbundne, solide gjenstander
og en fortjent konklusjon der prosessen
aldri er ukomplisert.
Om man tar en titt på kortet, ser vi at
det gror røde, ildfulle roser og hvite liljer
sammen på bakken. Røde roser symboliserer det lidenskapelige og maskuline, mens
hvite liljer uttrykker det evige feminine.
I bakgrunnen ser vi en solgul, opplyst vei
gjennom en levende portal som man må
igjennom før neste utfordring viser seg, symbolisert av et fjell man forventes å bestige.
Pentakkel-esset er ikke vanskelig å tolke.
Det viser oss en virkelighet som er forståelig for individer som er like legemlige og
solide som den realiteten jord-elementet
viser oss. Dette kortet symboliserer et «vær
så god» fra selve livet.
Det er likevel verdt å merke seg at
pentakkel-esset numerologisk uttrykker
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ett-tallet, i likhet med alle essene. Det er
derfor en begynnelse man opplever. Dette
esset er et bilde på et delmål, da et ess alltid
er starten på en ny syklus. Noen ganger
er det uansett hyggelig å kunne motta det
man har beveget seg mot.
Sverd-esset bringer rettferdighet og
fokus. Pentakkel-esset viser oss målbare
resultater og multiplisering av resultater.
Slik er det mulig å konkludere at det er
luft-elementet og jord-elementet som
administrerer verden som ild-elementet og
vann-elementet har skapt.
I norske oversettelser av tarotkortstokker kalles pentakkel-esset ofte mynt-esset
eller jord-esset. Dette er ikke korrekt, fordi
det begrenser forståelsen av kortene. Et
pentakkel eller pentagram er et helhetlig
symbol som integrerer alle elementene.
Mens et pentagram er en femkantet stjerne,
er et pentakkel en femkantet stjerne inni en
sirkel.
Den høyre spissen på stjernen tilhører

Undertegnedes elementære våpen eller
symboler på elementene i reisestørrelse.
Lighteren dobler opp som symbol på det
femte element: lys eller ånd.
vann-elementet – begeret. Spissen som
peker nedover til høyre, tilhører luft-elementet – sverdet. Spissen nede mot venstre
tilhører jord-elementet – pentakkelet, og
spissen som peker rett til venstre, tilhører
ild-elementet – staven.
Den femte spissen peker rett opp, og den
tilhører det femte element – ånd. Ånd binder sammen alt i universet og gjør kosmos
mulig. Symbolet på ånd er en lampe. Vi vet
alle hva som skjer når vi gnir på lampen: Da
kommer ånden ut.
Pentakkelet er et bilde på verden slik vi
forstår og opplever den når alle elementene
har lik vekt. Derfor er det naturlig at den
målbare realiteten som jord-elementet
uttrykker, har pentagrammet eller pentakkelet som symbol.
Virkeligheten trenger å inneholde like
deler av alt som er elementært. Hvis ikke
kan ideen brenne opp og man kan flyte
retningsløst rundt i et hav av følelser, eller
kanskje man analyserer ideen i hjel. Slikt
blir det ikke resultater av.

Magikeren – det 5. element

Engelen
som vokter den
materielle verden er
bevæpnet med sverd.
Dette er et gresk fundament til søyle fra ca.
500 f.Kr., British
Museum.

Det er særlig ett kort som viser oss hvordan
disse konseptene fungerer sammen. Magikeren er kort nummer én i den store arkana,
og viser oss dermed begynnelsen på en
syklus. Personen på bildet er kledt i ildfullt
rødt (yang) og avkjølende hvitt (yin). Rundt
ham eller henne vokser det roser og liljer,
akkurat som i pentakkel-esset.
Det er et bord foran personen, og på bordet finner vi en stav, et beger, et sverd og et
pentagram. Disse fire gjenstandene sammen
kalles «magikerens elementære våpen». Om
magikeren bruker mot og vilje, blander inn
sensibilitet og erkjennelsen av det hellige i
alle som lever, analyserer og fokuserer, kommer det resultater. Disse elementære våpen
representerer i tillegg himmelretningene og
det som finnes av ressurser i kosmos.
Magikeren holder en hvit, lysende stav

Nattverd kan være en magisk handling. Sammenlikn med begeresset.
Foto: Sebastian Duda/Shutterstock.com

over seg. Den peker opp mot himmelen.
Han har bokstavelig talt ånden over seg.
Med den andre hånden peker han mot moder jord. Alt potensial, alle følelser, alt som
er hellig, og all analyse trenger jording, slik
at han kan stå solid på planeten. Slik skapes
magi. Magikeren vil med hellig, fokusert
hensikt bruke sine elementære våpen, i samsvar med ånd og respekt for moder jord, for
å forandre en tilstand eller situasjon. Dette
faller sammen med definisjonen på magi,
som nevnt tidligere i artikkelen.
Ritualet fra Isogaisa viser oss verden
slik den oppleves elementært, og vi ser at
arketypisk filosofi og evige symboler, både
innen sjamanisme, tarot og andre esoteriske
modeller av kosmos, har alt til felles og har
full relevans både den dag i dag og inn i
fremtiden.
Vi er magikere alle som en, bare vi
vil nok.
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