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I Tarotskolen
som kommer i
Medium fra januar
2012, vil Marianne
Gundersen prøve å tilnærme
seg temaet på en jordnær og
lett måte. Det blir et enkelt
nybegynnerkurs for de
som ønsker å lære
seg tarot.

Kan ikke alltid forklare
Slik er Marianne også den dag i dag, noe
som kan gjøre folk rundt henne temmelig
frustrert noen ganger.
– Jeg kan fortelle hva de bør gjøre i en
gitt situasjon, selvfølgelig ikke det samme
som de selv har tenkt å gjøre. Så vil de vite
hvorfor jeg ber dem gjøre det annerledes
enn planlagt, men det kan jeg ikke alltid
forklare dem. Svaret gir seg i ettertid. Da
er det lett å se hva som ble gjort mye mer
komplisert enn det trengte å være, sier
Marianne og tenker seg om litt.
– Sånn fungerer det også når jeg arbeider
på teletorget. Jeg kan gi informasjon som
jeg personlig ikke skjønner noe av, men

som treffer vedkommende jeg snakker
med. Av og til skjønner heller ikke kunden
hva jeg snakker om akkurat der og da,
men det viser seg alltid at svaret gir seg
etter hvert. Informasjonen er ikke til meg,
så det er ikke nødvendig at jeg skal forstå
alt sammen, smiler Marianne. – Det er
kunden som spør, og som får svar.

Fornemmelse for kjærlighet
Jeg ber Marianne legge kort på meg, og
som vanlig er temaet kjærligheten. Kort
fortalt er jeg singel, akkurat påbegynt på
det åttende året. Jeg hadde en liten flørt
nettopp, men det ble ikke noe romantikk
ut av den historien. Marianne får ingen
opplysninger om dette. Hun får kun vite
min fødselsdato.
– Ja, du er singel, begynner hun. – I den
siste tiden har du begynt å få lyst på en
kjæreste, men all ros til deg som er flink til
å leve livet ditt mens du venter. Du er ikke
den som stopper opp og lar livet ditt passere fordi du ikke har en mann.
Det stemmer jo absolutt.
– En mann i din fortid har gjort et dypt
inntrykk, men negativt, fortsetter Marianne. – Derfor har du bygd en mur rundt
deg, og du vil ikke slippe noen innenfor
muren din før det er alvor. Det skal klaffe
først. Jeg ser forresten at det er en mann i
kulissene rundt deg, men jeg våger å påstå
at det ikke er mannen i ditt liv.
Hva skal jeg si? Rett igjen.
– Den mannen du skal ha, kommer,
men det tar ennå litt tid. Du er følsom og
intuitiv selv, så du vet når den mannen du
skal ha, står foran deg.
Ja, ja, hva skal si. Det er visst bare å ha
tålmodighet med romantikken for min del.
Men lovende er det jo.

Fikk en åpenbaring
Marianne har en direkte måte å snakke på
uten å virke autoritær eller pågående. Her
er det ikke mye prat om åndelighet eller
abstrakt språkbruk.

Marianne Gundersen (44), også kjent som Tarotdama,
har vært interessert i tarotkortenes budskap i over 20 år.
Hun har brukt kortene så lenge at hun føler de nærmest
er som en forlengelse av hennes egen intuisjon. For
Marianne er ikke kortene så mystiske som sitt rykte, og
hun legger vekt på å være jordnær og konkret når hun
jobber. Fra januar kan du også følge med på Mariannes
egen serie her i Medium – «Tarotdamas Lille Tarotskole».
:: Tekst: Merete Evertsen Foto: Sarah B. Berdal

– Jeg vil ikke kalle meg for synsk, for
jeg ser ikke i bilder. Jeg har opp igjennom
årene trent opp intuisjonen, så jeg skiller
mellom hva som er tanker, og hva som er
intuisjon. Jeg fikk en åpenbaring da jeg
gikk på et kurs i SilvaMetoden i 1997. Jeg
skjønte at informasjonen som man får fra
universet, er tilgjengelig for alle, noe vi fikk
bevist på kurset.
Marianne tenker seg litt om.
– Det hele er egentlig ikke så mystisk.
Det handler om å være åpen og bevisst.
Noe mer hokuspokus enn det er det ikke.
Jeg er ikke av den typen som demper lyset
og tenner stearinlys for å lage en atmosfære. De fleste som arbeider på teletorget,
er nok ikke av den «flagrende og fargerike»
typen. Vi er nok for det meste jordnære
kvinner og menn som ønsker å gjøre en
god jobb og bidra med det vi kan. I
Tarotskolen som kommer i Medium fra
januar 2012, prøver jeg derfor å tilnærme
meg temaet på en jordnær og lett måte.
Det blir et enkelt nybegynnerkurs for de
som ønsker å lære seg tarot. Det blir ikke
utdypende og langt, men nok til at enhver
som har interesse for tarot, kan komme i
gang med å bruke kortene. Det er tross alt
78 kort i en tarotstokk, så interessen må
være til stede før man setter i gang med å
lære seg alle kortene. Men glem ikke at det
er intuisjonen, instinktet eller magefølelsen som snakker til deg. Et tarotkort kan
blant annet ha forskjellige betydninger ut
fra hvor det er plassert, og ut fra hvem som
leser kortet. Budskapet kommer fram, men
kortene må tale til den som tolker dem
for å gjøre budskapet klart. Men det er
spennende, moro og lærerikt. Så hjertelig
velkommen til kurs for de som vil.

De store spørsmålene
Marianne har alltid vært opptatt av de
store spørsmålene som hvordan universet
fungerer, hvem Gud er, hvem vi er, og hva
meningen med livet er.
– Jeg ville finne svarene på disse spørsmålene, så det var en av grunnene til at jeg
lærte meg tarot. Det var disse spørsmålene
som drev meg på en måte. Den gangen
var tarot uvanlig. Man ble nærmest ledd
av. Sånn sett har tidene forandret seg til
det bedre. Vi blir mer og mer opplyste alle
sammen. Til slutt vil det ikke være så mye
mystikk igjen. Ting blir mindre og mindre
mystisk etter hvert som tiden går.
Marianne er av den spontane typen som
mener at livet er til for å leves. Derfor har
hun gjort mange forskjellige ting opp gjennom årene.
– Jeg har alltid gjort mye rart, ler hun
hjertelig. – Jeg er utdannet typograf. Mens
jeg tok utdannelsen, kjørte jeg taxi. Jeg
syntes det så morsomt ut, så da gjorde jeg
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Marianne Gundersen er ei blid og sprudlende dame som det er lett å like med en
gang du kommer i kontakt med henne.
Hun går rett på sak og pakker ikke ordene
sine inn i noe som kan virke som åndelig
babbel. Fordi hun er jordnær, prater hun et
hverdagslig språk som alle kan forstå – på
tross av at yrket hennes sikkert for mange
kan virke som noe mystisk som kun gagner
de få heldige som har kontakt med noen i
de «høye, usynlige sfærer».
– Interessen for det usynlige og mystiske
har alltid vært i meg, men jeg kan ikke
skryte på meg at jeg er fra en synsk familie
eller slekt. Jeg vokste opp på en gård på
landet, og jeg tror jeg helt naturlig lærte
meg å bruke instinktene mine allerede da.
Jeg kan huske at jeg for eksempel kunne
fornemme ei elgku med en kalv ute på
jordet da jeg i totalt mørke skulle løpe hjem
fra nabogården. Da valgte jeg instinktivt
en annen vei. Det var helt naturlig å stole
på informasjonen jeg fikk, uten å spørre
meg selv hvorfor. Det var ikke noe mystisk.
Det var helt naturlig for meg. På den måten
tror jeg at jeg åpnet opp for informasjon
som finnes der ute i universet et sted, og
som er tilgjengelig for alle. Jeg stolte på det
øyet ikke fortalte meg, men som jeg bare
kunne fornemme, forteller Marianne.
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Fra og med januar-utgaven av Medium kan du følge Marianne Gundersens innføringskurs i tarot – «Tarotdamas Lille
Tarotskole». Her kan du på en enkel måte lære deg alt du
trenger å vite om tarotkortene for å kunne spå deg selv og
andre. Litt historikk, essensen i hva de enkelte kortene betyr
og eksempler på legg du kan bruke til å spå. Alt er lagt opp
med enkle forklaringer gjennom hele kurset slik at du som
nybegynner kan komme raskt i gang.
Du kan også følge kurset på en egen nettside
Marianne
hvor du kan stille spørsmål og få svar.
brenner for å hjelpe
Følg med i neste utgave av Medium!
mennesker som har
havnet i en situasjon der
de sitter fast i fortiden
uten å finne en utvei. Hun
håper og tror hun kan
det. Så jobbet jeg mange år i avisbransjen.
bidra til at de kommer
På fritiden jobbet jeg en liten stund på pub
seg videre i livet.
fordi det virket morsomt. Det skumleste
jeg har gjort, var da jeg tok akupunkturutdannelse, sa opp jobben i avisbransjen, og
kjøpte en helsekostbutikk. Man har jo så
mange sider av seg selv, og for meg er det
viktig å bruke alle sidene.
har jeg vært hundre prosent på teletorget,
forteller Marianne, som tror at vi lever flere
Mistet faren i en ulykke
liv. Hun mener også at vi selv i stor grad rår
Hun slutter å snakke. I sin gjennomgang av over vår egen skjebne.
alt hun har gjort i livet, har hun kommet
– Jeg mener at det er mange ting som er
fram til en periode i livet som er av stor
skjebnebestemt, som for eksempel hvilken
betydning for henne. Det er litt vondt å
familie vi fødes inn i, eller for eksempel at
snakke om.
pappa døde når han døde. Jeg mener at det
– Min far døde brått i 2002 i en ulykke.
ikke er tilfeldig når vi dør. Jeg fikk livet
Jeg hadde akkurat solgt leiligheten min og
mitt forandret etter den hendelsen, og det
skulle kjøpe meg en ny. Min far rakk å se
var først da jeg tiltrakk meg mannen som
prospektet, men han fikk aldri sett den nye jeg nå anser for å være mannen i mitt liv,
leiligheten. Da han døde, tenkte jeg: «Kjære sier Marianne og forklarer litt nærmere.
Gud, kan du ikke ta alle de pengene jeg nå
– Jeg endret mitt syn på livet, og på den
har på konto etter å ha solgt leiligheten min,
måten endret jeg også mine energier som
og gi meg pappa tilbake.» Selvfølgelig visste
jeg sender ut til mine medmennesker. Noe
jeg at det ikke var mulig, men man gjør
i meg åpnet opp for at jeg traff mannen i
seg en del slike absurde tanker når man er i mitt liv. Det du sender ut, er energier som
sjokk. Pappa var mye mer verdt enn alt det
tiltrekker deg ting i livet. Likt tiltrekker
materielle jeg hadde greid å samle opp. Jeg
likt. Det skal bare en liten endring til, så
fikk et helt annerledes og nytt syn på livet
tiltrekker du deg noe helt annet.
etter dette, for plutselig var jeg ikke redd
Plutselig kaster hun ballen i fanget på
lenger. Man vet aldri hva som skjer i neste
meg.
øyeblikk, så lev livet ditt mens du kan.
– Du er et godt eksempel på det jeg forGjør noe nå, for pokker, bedyrer Marianne
teller om nå. Det skal bare en liten endring
til, så er også du klar for mannen i ditt liv.
Skjebnen
Jeg kjenner det stikker i meg. Jeg vet at
Helsekostbutikken hun kjøpte, lå på et
hun har rett. Før jeg vet hva den endringen
rolig sted, så hun hadde ikke all verden
går ut på, får jeg fortsette å jobbe for at så
med kunder. Økonomisk gikk det rundt
skal skje.
for henne, men hun hadde ikke råd til å
– Det er poenget mitt, fortsetter Mariansette noen.
anne. – Man må gjøre noe for at det skal
– Jeg bestemte meg derfor for å selge buskje noe, en endring. Ingen kan lene seg
tikken og startet opp Mariaklinikken, som
tilbake og skylde på skjebnen. Livet ditt er
jeg hadde i tre år, samtidig som jeg åpnet
et resultat av hva du gjør med det, og hva
linje på teletorget. På klinikken drev jeg
du fyller det med. Om du skylder på skjebmed helse og akupunktur fram til årsskifnen, gir du fra deg makten over eget liv
tet 2010/11. Da var jeg kommet til nok et
og gjør deg selv til et offer. Ingen trenger å
veiskille der jeg enten måtte utvide klinikklandre fortiden for livet du har i dag. Det
ken eller selge. Jeg valgte å selge. Siden da
hjelper ikke å unnskylde seg med at «jeg

var i en bilulykke da jeg var fem år». Du kan
likevel leve livet ditt hundre prosent ut fra
de forutsetningene du har.

Det beste med teletorget
Marianne brenner for å hjelpe mennesker
som har havnet i en situasjon der de sitter
fast i fortiden uten å finne en utvei. Hun
mener det alltid finnes en vei ut. Det er
mange som føler seg som et offer i eget liv,
og da kan hun bidra til at de kommer seg
videre i livet.
– Når jeg kan hjelpe andre videre, føler
jeg meg lykkelig. Det er slett ikke så enkelt
å skulle ta ansvar over eget liv når man
står mitt oppe i problemene og alt er som
svartest. Da er det vanskelig å se lyset, som
helt klart er der i enden av tunellen. En
god løsning er å få hjelp fra en tredjeperson
som ikke kjenner deg, men som likevel kan
lese energiene og tolke dem for å hjelpe.
Marianne lyser opp.
– Det er det beste med å spå – når jeg ser
at noen har det vanskelig og er frustrert, og
jeg greier å snu tankemønsteret til kunden
slik at vedkommende får det bedre med
seg selv og sine relasjoner. Det er rett og
slett en fryd. Men husk én ting. Det er
ingen spådommer som ikke kan endres.
De er bare en pekepinn på hvor du er på
vei. Når du vet hvor du er på vei, må du
selv bestemme om det er dit du vil, eller
om du bør gjøre noen endringer underveis.
Hver og en må selv gjøre opp status og ta et
valg ut fra det. Om man gjør endringer og
velger en annen vei, kan man jo si at spådommen ble feil. Du valgte en annen vei,
men resultatet ble bedre enn forespeilet.
Jeg kaller det for en fremragende spådom,
avslutter Marianne.

