Tarot-korttien
kertomaa
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arot-korttien eli Tarokkien alkuperä on
edelleen tieteellekin mysteeri. Yhteyksistä mm. muinaiseen Egyptiin ja Intiaan
on esitetty vain pelkkiä olettamuksia.
Ensimmäinen kirjallinen merkintä löytyy
Pohjois-Italiasta ja vasta vuodelta 1325. Läheltä, Etelä-Ranskasta, vastaava varhaismerkintä löytyy 1400-luvun alusta.
Ensin Tarot-kortteja käytettiin ihmiselämän kiemuroiden tulkintaan, mutta myöhemmin rinnalle tulivat 1500-luvun alkupuolella
myös pelaamiseen tarkoitetut erilliset Tarotpelikortit, joilla alettiin tehdä myös Tarottulkintoja. Tällöin yleistyi samalla myös
”ennustaminen” eli astetta pidemmälle viety
tulkinta. Ensimerkintä ennustamisesta ajoittuu 1700-luvun puoliväliin.
AlkujaanTarokeilla oli vankka ja arvostettu kulttuuriasema: Kortit olivat kallisarvoisia,
suurikokoisia taideteoksia, joihin vain ylhäisöllä oli varaa. Jokaisella kuninkaalla oli hovissaan jopa oma Tarot-tulkitsijansa, jolla oli
omat palvelijansakin; jatkuva sodankäynti ja
sen uhka vaativat neuvoa antavat tietäjänsä.
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Tarokit ovat pysyneet kuitenkin näihin päiviinkin saakka suhteellisen pienen väestönosan
mielenkiinnon kohteena ja harrastuksena.
Konsan Kartanon ”omana” Tarot-tulkitsijana toimii 15 vuoden kokemuksella Tuula
Huhtala. Huhtala painottaa Tarot-korttien
kirjoitetun historian tuntemusta. Hänelle
itselleenkin se lopulta avasi Tarot-korttien
”sielun” ja antoi siten onnistuneen tulkinnan
avaimet.
Tähän mennessä Tarokeista on ollut tarjolla vain käännöskirjallisuutta, mutta nyt tilanne
on pikku hiljaa korjaantumassa: Huhtalalta
on itseltään ilmestynyt viime vuoden lopulla
omaelämäkerrallinen teos ”Tarot – Tulevaisuuden huomen”. Ensimmäisen tarotaiheisen
pro gradu -tutkielman taas on määrä valmistua tämän vuoden alussa. Helsingin yliopiston
uskontotieteenopiskelija Kaisa Inkinen on syvähaastatellut yhtenä myös Huhtalaa.
Yleinen kiinnostus Tarokkeihin on tänä
päivänä suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Aivan kaikenikäiset ja -taustaiset ihmiset
hakeutuvat yhä lisääntyvässä määrin vastaanotoille, messuille ja luennoille: Ensinnäkin
tietoa on sinällään aina vain enemmän tarjolla. Toiseksi yhä useampi on havahtumassa
siihen, että on olemassa muitakin ulottuvuuksia. Kolmanneksi henkisistä asioista käydään
enemmän julkista keskustelua. Huhtala puhuu suoranaisesta henkisyyden ”nälästä”.
Mutta mikä on Tarot-korttien käyttötarkoitus nykypäivänä? Niitä käytetään apuna
elämän eri käännekohdissa, suurempien elämänkuvioiden selvittämisessä. Tarot-tulkitsija
voi ohjaajan ja elämänohjeiden antajan roolissa myötäauttaa asiakastaan suurten ratkaisujen edessä ja tarpeellisen muutosprosessin
käynnistämisessä.
Eniten askarruttavat työhön, terveyteen ja
rakkauteen liittyvät asiat. Työuupumus näkyy
asiakkaissa Huhtalan mukaan voimakkaana.
Usein haetaan vahvistusta myös lähtemiselle
henkisen kasvun polulle.
Miesasiakkaiden kohdalla korostuvat erikoiset ja vaaralliset ammatit. Esimerkiksi eräs
vuosikausia YK-joukoissa palvellut suomalaismies ottaa säännöllisesti vuoden välein yhteyt-
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tä Huhtalaan.
Entä miten Tarot-istunnossa käytännössä
edetään? Kaikki lähtee liikkeelle asiakasta
askarruttavasta kysymyksestä. Sen mukaan
valitaan muodostettavaksi ns. pöytä. On olemassa mm. terveyspöytä, rakkauspöytä ja
vuodenpöytä. Kunkin pöydän mukaan kortteja nostetaan eri määrä käännettäviksi. Joskus
tulkinnan avuksi tarvitaan myös ns. vahvistuskortteja.
Tulkinnassa pyritään myönteisyyteen ja
keskitytään tulevaisuuteen – menneisyyshän
jo tiedetään. Tarkkoja aikoja tapahtumille ei
voida tarkasti ennustaa. Aikaa voi kulua useampikin kuukausi tai vuosi. Kuolemaa Tarotkortit eivät kerro lainkaan. Korttiaiheena
”kuolema” edustaa vain asioiden päättymistä,
kun tilalle astuu niin asioiden kuin ihmisen
itsensäkin uudistumista.
Pakassa on 78 korttia, jotka jakaantuvat
kolmeen osaan: ”Ison Arkanan” kortteihin
eli valttikortteihin (22 kpl), hovikortteihin
(16 kpl) ja ”Pienen Arkanan” kortteihin eli
numerokortteihin (40 kpl). Numerokorteissa jako käy edelleen neljään ryhmään tai
”maahan” eli Sauvoihin (so. tuli-elementtiin),
Maljoihin (so. vesi-elementtiin), Miekkoihin
(so. ilma-elementtiin)ja Lantteihin (so. maaelementtiin). Hovikortit jakautuvat niin ikään
neljään eli Ritareihin, Prinsseihin, Prinsessoihin ja Kuningattariin. Kussakin maassa on
kymmenen numerokorttia (Ässä, 10) ja neljä
hovikorttia. Yhteensä kortit sisältävät yli 1000
tulkittavaa symbolia. Kunkin kortin tulkintaan
vaikuttaa myös paikkasidonnaisuus. Näin tulkinta on aina ainutlaatuinen.
Korttipakkoja on nykyään tarjolla yli pari
sataa vaihtoehtoa. Ne eroavat toisistaan pääosin kuvitukseltaan, mutta myös jonkin verran
nimistöltään ja korttien lukumäärältä. Lisäksi
kaksiosaisiin kortteihin liittyy ns. käänteisyys,
jolloin ylempi kuva luetaan aina ensin. Huhtala valitsi aikanaan tutun Tarot-tulkitsijan
vaikutuksesta ”Crowleyn” Tarot-kortit ja on
kokenut ne toimiviksi, eikä ole muihin kortteihin tutustumisen jälkeenkään nähnyt syytä
vaihtaa niitä toisiin.
Yhteispeli korttien kanssa sujuu etupäässä
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intuition, värien ja symbolien välityksellä. Harvemmin ja vasta viimeisenä Huhtala turvautuu
nimikkokorttiensa omaan opaskirjaan. Oikeat
kortit Huhtala tuntee lämpönä kädessään.
Tulkinnassaan Huhtala painottaa vastuunkantoa, nöyrää palveluasennetta ja suoraa
asiakaskontaktia. Kyse on kokemuksen tuomasta taidosta ja sydämellä tekemisestä.
Huhtala on aina tuntenut elämässään
johdatusta. Rukous ja enkelit ovat osa hänen
jokaista päiväänsä. Lisäksi etenkin rankat
elämänkokemukset eri prosesseineen ovat
antaneet perspektiiviä, josta on ammentaa
sitten muillekin. Kuoleman porteilla käymisen
jälkeen yhtenä tärkeimpänä henkilökohtaisena etappina ja voimainponnistuksena on ollut
eheyttävä kirjoitusprosessi kuljetun elämän
eri vaiheista. Rakkaat Tarokit ovat tuoreessa
esikoiskirjassakin itseoikeutetusti keskeisellä
sijalla.
Tarot-pöydän äärellä arkielämä unohtuu
ja Huhtala on omimmillaan.
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E

gon miettiminen on ihmiselle jokapäiväinen asia. Useimmiten ei riitä, että sitä
käsittelee kerran, sillä mitä enemmän
askeleita otamme ja liikumme polullamme,
sen suuremmin egomme tarvitsee huomiota.
Se voi olla arvokas apurimme tai onnistunut
sabotoijamme. Onneksi tämä valinta on omissa käsissämme - kumman tien valitsemme.
On niin paljon asioita, joista ego saa
”pahan tyypin” maineensa. Egon asiat ovat
kuitenkin vain asioita muiden joukossa, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun haluaa
vahvistaa yhteyttään sieluunsa tai sallia sen
vaikuttaa elämäämme enemmän. Ihmisyksilöltä yleensä löytyy työstettävää myös muissa
tasoissaan - alitajunnassa, sisäisessä lapsessa, mielessä, energiakentässä, tunnekehossa ja fyysisessä kehossa. Egoa ei siis tarvitse
leimata pahaksi, sillä me tarvitsemme sen
yhteistyötä monissa maanpäällisissä asioissa. Olisimme pulassa ilman maanpäällistä
luotsiamme. Ratkaisu ei siis ole sulkea sitä
pois tai yrittää lakkauttaa se. Pitkäkestoisin
ja todellisin kehitys tulee egon työstämisestä
henkisempään suuntaan - ottamalla se mukaan sielupolullemme.
Tänä mielenkiintoisena ja avoimena
energian nousukautena monet saavat voimakkaita kokemuksia henkimaailman kanssa. Jo hyvin pienellä puhdistautumisella,
omistautumisella ja työllä pääsee yhteyteen.
Entisaikojen askeettisten munkkielämien
ja eristyksessä elävien erakkoprofeettojen
aika on muuntunut siihen, että pystymme
kuulemaan oppaitamme ja sieluamme vaikka ruuhkabussissa istuen, vaikka olisimmekin juoneet kaljan ja syöneet karkkia. Tämä
monasti aiheuttaa egossa tietynlaisen helppouden huuman, joka voi tuoda tullessaan
ylemmyydentunnetta ja arvostelua muita
kohtaan, jotka eivät vielä ole päässeet sinne.
Se tuntuu egosta niin huumaavalta, että sen
on vaikea pitää jalat maassa.
Etenkin suoran kanavointikyvyn avautuessa ego saattaa muodostaa vallantunteen
perustuen siihen, että hyvin suuri määrä informaatiota on sen saavutettavissa – sen ei
siis tarvitse enää pyristellä tai kehittyä. Se on
”siellä”. Sielu kuitenkin haluaa jatkuvaa kehitystä eikä koe olevansa koskaan ”valmis”.
Mahdollisuuksia itsensä tarkasteluun siis
riittää vaikka olisikin pääsy informaatioon.
Sanoisinko, tuo mahdollisuus tuo myös mukanaan tietynlaisen velvollisuuden ainaiseen
itsetarkkailuun. Sillä on väliä, miten me
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tuomme tuon resurssin tähän taajuuteen ja
minkälaisen esimerkin annamme.
Jos informaatiokanavat ovat aukeamassa, se kannattaakin hyödyntää omassa kehityksessään. Sen sijaan monet hakevat vain
tietoa, jolla voi auttaa muita tai tulla uskottavaksi alalla. Käytetään hienoja sanoja ja
muodostetaan moninaisia konsepteja, joilla
ego voi osoittaa muille pätevyytensä ymmärtää jotain, mihin muilla ei ole vielä pääsyä.
Jotta tämä tärkeä uuden tiedon tuomisen tehtävä pysyisi kuitenkin mahdollisimman puhtaana kilpailusta ja brassailusta, on
kunkin syytä tutkia myös omaa maanpäällistä osaansa. Vasta sitten, kun ego pystyy
säilyttämään terveellisen nöyryytensä, joka
toki sallii silti ilon saavutuksistaan, pääsemme todella olennaiseen tietoon käsiksi,
pysyvästi. Tänä päivänä monet sielut kokeilevat kenen ego pystyy hallitsemaan vallan
tietoon. Kyvyt saattavat hiipua yhtä nopeasti kuin ne ovat auenneetkin, jos ego ei ole
vielä valmis. Eikä se mitään, sitten saamme
aikaa sen työstämiseen.
Ego voi olla myös liian pieni, jolloin se
hukkaa mahdollisuudet jakaa sieluviisautta maailmassa, koska se ei usko, että sillä
olisi mitään sanottavaa. Se ei uskalla näkyä
tai pelkää jonkun tulkitsevan sen ylpeäksi.
Myöskään tämä tilanne ei toimi optimaalisesti. Terveellisen egon tulisi siis olla nöyrä,
mutta uskoa silti itseensä. Se ei saisi olla
ylemmyydentuntoinen siitä vallasta, jota tieto tuo tullessaan, mutta silti uskaltaa tuoda
sen maailmaan ilolla. Vasta silloin sielumme pystyy toimimaan kauttamme parhaalla
mahdollisella tavalla ja opastamaan muita
sekä esimerkillämme että sanoillamme.
Suvi Savolainen vetää Sielukoulua Gotlannin henkisessä keskuksessaan, etäopetuksena, sekä kurssien ja artikkeleiden kautta.

