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Vill du veta hur framtiden kommer att bli för dig själv och dina närstående? 

Du kanske till och med själv vill arbeta med vägledning i tarotkort? Då är 

det nog ingen tillfällighet att du har hittat just den här boken. Att spå med 

tarot kan alla som vill lära sig.

Boken innehåller en tarotkurs för nybörjare och nyfikna som vill lära sig mer om tarot. 

Den hjälper dig som snabbt vill komma igång. Du får kunskap om tarot lekens 78 olika 

kort, varje tarotkorts speciella betydelse,  symbolik och lekens olika sviter.

 De 111 stjärnorna/läggningarna passar även för andra kortlekar som änglakort, 

orakelkort,  visdomskort, inspirationskort, symbolkort,  runor med  flera. De  ger dig 

också  vägledning om din framtid, kärlek, karriär, bostad, ekonomi  med mera. Tarot-

leken är även ett effektivt verktyg för personlig utveckling. Du kan finna dina styrkor 

och svagheter, lära dig hur du på bästa sätt kan utveckla dig själv och hitta dina 

 talanger.     

 Tarotkort och andra kort är inte bara till för personer med en speciell ”gåva” eller 

förmåga. Vem som helst kan lära sig att tolka och använda Tarot – även du. 

ISBN 978-91-88097-66-8

www.siljansmasar.com

Susanne Swantesson är sierska och certifierat medium sedan 

flera år tillbaka. Med hjälp av  tarotkort, Lenormandkort och 

vanliga spelkort siar hon om framtiden. I kärlek, karriär och 

ekonomi med mera. Tarot korten använder hon för att ge 

vägledning och råd i olika livs situationer eller vägval. 

Susanne håller seanser och ger inspirationskvällar. Hon är 

också kursledare inom mediumskap, kanalisering och tarot.

Hon har gedigen  utbildning: utbildad socionom, utbildning

inom krishantering, familjerrådgivning och sexologi. 

Hon har också arbetat på radio under några år som ” Tarot-Susanne” på MixMegapol/

Göteborg. På Susanne Swantessons hemsida kan du läsa mer: www.in-flow.se

Lathund
Stora arkanan
0/XXII Narren: ny början, möjligheter
I Magikern: livskraft och kreativitet
II Översteprästinnan: helande och intuition
III Kejsarinnan:  fruktbarhet, nya idéer
IV Kejsaren: bra ledare, rättvisa och råd
V Översteprästen: kunskap och insikt om livet
VI De älskande: ny kärlek i ditt liv
VII Vagnen: ny riktning i livet
VIII Balans/Styrka: harmoni
IX Eremiten: stillhet och reflektion
X Lyckans hjul: positiv förändring
XI Lustan/ Rättvisa: livsglädje, allt känns rätt
XII Den hängde: blockerad, stagnerad energi
XIII Döden: avslut, förändring
XIV Konsten/Måttfullhet: kreativitet, skaparkraft
XV Djävulen: materialistisk, ego
XVI Tornet: oväntade förändringar, en kris
XVII Stjärnan: framgång
XVIII Månen: prövningar
XIX Solen: positivt kort, bra energi
XX Eonen/Yttersta domen: ny livsriktning, 

möjligheter
XXI Universum/Jorden/Världen: nya förmågor 

blomstrar

Lilla arkanan
BÄGARE 
Ess i bägare:  nystart i kärlek, nytt möte
Två i bägare: bra period med kärlek
Tre i bägare:  lycka i relationer
Fyra i bägare: sus och dus
Fem i bägare: besvikelse
Sex i bägare: unna dig att njuta av livet
Sju i bägare: för mycket av något
Åtta i bägare: slösar energi
Nio i bägare: tur i kärlek
Tio i bägare: lycka i kärlek
Prinsessa/page i bägare: romantik, lita på dina 

känslor
Prins/Riddare i bägare:  känsliga, charmiga och 

kärleksfulla barn
Drottning i bägare: omsorg, kärlek, stöd 
Kung/Riddare i bägare: varaktig kärlek och 

lyhördhet 

BRICKOR
Ess i brickor:  inre och yttre rikedom
Två i brickor: extra inkomstkälla

Fortsätter på bakre fliken >

Tre i brickor: arbete, slitningar
Fyra i brickor: makt och stabilitet
Fem i brickor: grubblerier, ängslan, oro 
Sex i brickor: framgång, genombrott
Sju i brickor: ekonomisk svårighet, misslyckande
Åtta i brickor: omtänksamhet, ekonomisk stabilitet
Nio i brickor: bra möjligheter ekonomiskt 
Tio i brickor: ekonomisk eller känslomässig rikedom
Prinsessa/Page i brickor: studier, befordran eller 

nya ideer
Prins/Riddare i brickor: många idéer och 

 ambitioner
Drottning i brickor: du vet vem du är och  

vad du kan
Kung/Riddare i brickor:  en man som läker  

och stödjer 

STAVAR
Ess i stavar: fokus, förnyelse
Två i stavar: kontroll, nya mål i ditt liv
Tre i stavar:  framgång, nya planer
Fyra i stavar: cirkeln är sluten, en mindre seger
Fem  i stavar: inre konflikt, valsituation
Sex i stavar: genombrott
Sju  i stavar: att ha mod och vara djärv
Åtta  i stavar: snabba förändringar
Nio  i stavar: styrka, något positivt kan ske
Tio i stavar: förtrycker eller nedvärderar dig själv
Prinsessa/Page i stavar: har mycket energi, 

envishet
Prins/Riddare  i stavar: från ett projekt till nästa
Drottning  i stavar: kreativ person
Kung/Riddare i stavar visionär och ledare

SVÄRD 
Ess i svärd: inre insikt och inre utveckling
Två i svärd: du har kraft att fatta viktiga beslut
Tre i svärd: sorg och tvivel på en situation eller 

relation
Fyra i svärd: vapenvila eller att nå en kompromiss
Fem i svärd: nederlag eller förlust av något
Sex i svärd: erfarenheter ger ny riktning i livet
Sju i svärd:  en sak eller situation kan kännas 

hopplös
Åtta i svärd: inblandning, splittring
Nio i svärd: grymhet, för höga förväntningar eller krav
Tio i svärd: oro eller rädsla för att en katastrof kan ske
Prinsessa/Page i svärd:  en skör och känslig person
Prins/Riddare i svärd: försöka förändra det dåliga
Drottning i svärd: följer gärna sina egna idéer
Kung/Riddare i svärd: auktoritet, kritisk
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Förord
Vill du veta hur framtiden kommer att bli för dig själv och dina 
närstående, eller vill du kanske till och med arbeta som tarotlägga-
re? Då är det ingen tillfällighet att du har hittat just den här boken. 
Av någon anledning fascineras du både av olika kortlekar och av 
tarot. Denna tarotkursbok innehåller förhoppningsvis det du be-
höver för att kunna komma igång med att använda tarotkort – du 
behöver förstås även en tarotlek som känns rätt för dig. Tarotkort 
och andra kort är inte bara till för personer med en speciell ”gåva” 
eller förmåga. Vem som helst kan lära sig att tolka och använda 
tarot – även du. Tarotkorten kan användas för att få råd och väg-
ledning om framtiden, att göra val och få inspiration i din vardag. 
Svaren finns i själva tarotkortens betydelse, hur du frågar och vil-
ken stjärna du väljer. Att spå med tarot kan alla lära sig och boken 
är skriven som en nybörjarguide för dig som snabbt vill komma 
igång med att börja använda tarotkort.

Att sia, spådomskonst eller divination betyder metoder att spå i 
framtiden. Divinatio är latin och betyder gudomlig ingivelse, en 
inspiration. Det finns många metoder att spå. Ofta andvänds tarot 
och andra kort till att lära sig sia eller spå. Genom sina symboliska 
bilder kan tarotkort och andra kort hjälpa dig att försöka se in 
framtiden, få hjälp i en valsituation och svar på olika frågor med 
mera. 

Stjärna eller läggning är namn på det kortsystem som gör att du 
kan få vägledning. Det är vanligt att det kallas utlägg också, och 
flera populära system kallas Franska stjärnan, Svenska stjärnan 
och Lilla stjärnan med flera. Stjärnor/ läggningar är ett system som 
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består av siffror från 1 och uppåt. Lägg ut korten i ett mönster 
med kort 1 på position 1 och fortsätt med kort 2 på position 2 och 
uppåt. Siffrorna har alla en betydelse och ger olika vägledning.

Boken har även ett kursupplägg och genom detta kan du lätt 
lära dig använda tarotkort och dessa korts magiska förmåga att ge 
vägledning om olika händelser i livet. Denna bok har skapats för 
dig som vill lära dig att använda tarotkort oavsett om du är nybör-
jare eller har erfarenhet av tarotkort eller andra kort sedan tidiga-
re. 

De 111 stjärnorna eller kortläggningarna i denna bok passar till 
många olika typer av kortlekar, till exempel orakelkort, änglakort, 
visdomskort, inspirationskort, symbolkort, runor och många fler.

I denna bok kan du använda dig av olika kortlekar för att få 
vägledning och spå dig själv eller andra. Bestäm dig för en fråga 
eller en situation du söker vägledning om och formulera en tydlig 
fråga. Välj en stjärna eller en läggning som du tycker är lämplig. 
De flesta kortlekar har ett bifogat texthäfte med en tolkning för att 
bättre förstå korten. 

Har du ingen speciell fråga? Det går lika bra att se vilken väg-
ledning korten vill ge dig just nu. Du får genast inspiration och nya 
tankar.
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Inledning

Min bakgrund

Jag har alltid varit fascinerad av att spå eller sia med olika sorters 
kortlekar, att med hjälp av kort få vägledning och hitta inspiration 
i olika skiftande situationer. Mitt första möte med denna värld var 
1990, i en privat konsultation med en sierska som började berätta 
om min framtid genom att titta i vanliga spelkort. Hon sa även att 
jag var medial och att jag skulle komma att jobba som hon en dag. 

Då tyckte jag, om jag ska vara ärlig, inte att det var vad jag pla-
nerat. Jag var vid den tiden snart färdig med en utbildning och 
yrkeskarriär.

Hennes ord gjorde mig ändå nyfiken och något senare såg jag av 
en slump en intressant artikel i en husmorstidning, som beskrev 
hur man kunde spå i vanliga spelkort. Denna text beskrev kortens 
betydelse och en stjärna/läggning som kallas: Svenska stjärnan. 
Hur man ska göra för att lära sig se in i sin framtid och på den 
vägen är det. Jag insåg att det var möjligt att med hjälp av kort få 
vägledning och inspiration inför olika möjligheter i våra liv. Allt 
denna sierska sa till mig har idag slagit in, eller är det kanske så att 
jag blev inspirerad av det hon sa och att jag har utifrån det gjort 
mina val? Vem vet? Tarotkort var inte så vanliga i början på 
1990-talet, där jag bodde i en mindre stad. Mitt nyfunna intresse 
gjorde att jag beställde min första tarotlek i en bokhandel, för att 
se vad tarotkort var för något. Jag fick vänta i hela sex veckor in-
nan denna tarotkortlek äntligen kom. Det var den klassiska Mar-
seilleleken från 1500-talet, av Jean-Baptiste Camion. Dessa tarot-
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kort var stelt ritade och jag tyckte att flera kort i Stora arkanan såg 
likartade ut. Lilla arkanans sviter såg mer ut som pinnar, bägare, 
dolkar och små guldmynt. Kortleken innehöll alla 78 tarotkort 
och ett litet häfte med en avancerad engelsk text som beskrev vad 
de olika korten symboliserade. Det var ganska svårt att förstå hur 
man använde tarot för att spå eller få vägledning. Framför allt var 
det svårt att lära sig alla de 78 kortens betydelser. Jag får väl med-
ge att de vanliga spelkorten fungerade bättre för mig och de hade 
flera stjärnor att arbeta med, så jag valde att använda dessa till 
tarot också.

1994 reste jag till London och där hittade jag en New Age-affär. 
Ägarinna använde tarot och hon gav mig en konsultation med 
tarotkort. Kvinnan lade en stjärna i tarotkort med bara de 22 
trumfkorten som finns i Stora arkanan. De så kallade trumfkorten 
är en svit i Stora arkanan som består av 22 tarotkort. Jag frågade   
varför hon bara använde Stora arkanan. Hon sa att de 22 trumf-
korten visade på de viktigaste skeendena vi går igenom i livet och 
att dessa svar var tillräckliga. I den affärens olika engelska tarotle-
kar hittade jag också den lek som jag använder mig av än idag, 
Aleister Crowleys Thoth tarotlek och en bok med tolkningar av 
tarotlekens symbolik av Gerd Ziegler, Tarot – själens spegel. Båda 
var skrivna på engelska. De förmedlade den flera hundra år gamla 
kunskapen att läsa och tyda tarotkorten, själva nyckeln till förstå-
else av tarotkorten och deras symbolik. 

Jag började lära mig Stora arkanans 22 tarotkort för att använ-
da dem för vägledning. De flesta tarotkorten i Lilla arkanan hade 
ett ord för vad tarotkortet betydde och symboliserade, vilket gjor-
de det så mycket enklare att lära sig de övriga tarotkorten i Lilla 
arkanan. Jag har sedan även varit nyfiken på att själv skapa nya 
stjärnor att använda mig av för att få svar, se vad som kommer att 
hända i mitt liv och när det kommer att ske. Personligen gillar jag 
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att använda mig av flera olika kortlekar när jag ger vägledning, 
såsom vanliga spelkort, tarotkort och Madame Lenormand-kor-
ten, skapade av Marie Anne Adelaide Lenormand (1772-1843). 
Varje kortlek eller stjärna hjälper till att förtydliga vad som kan 
komma att ske.

Tarot – en bild säger mer än tusen ord

Tarotkortlekarna är oftast gjorda med vackra bilder och det finns 
en stark symbolik i det tarotkorten föreställer. Det finns ett uttryck 
som säger ”En bild säger mer än 1 000 ord”, och detta stämmer 
verkligen. Tarotkorten visar genom sina symboler och färger på 
olika känslomässiga skeenden. Stora arkanans 22 trumfkort har 
alla namn och symboler, kanske för att användaren lättare ska 
förstå deras betydelse.

Du som ser tarotkorten tolkar in olika saker i varje bild. Detta 
gör att det inte finns något rätt eller fel i hur du tolkar bilderna. 
Det första du lägger märke till eller ”ser” i kortet är det första du 
börjar tolka. Du tittar på tarotkortet och fortsätter med att se allt 
fler detaljer i dess bild. Att läsa i en bok vad varje tarotkort betyder 
är också ett sätt att få vägledning. Du kommer snart att upptäcka 
att det finns lika många olika tolkningar av ett tarotkort som det 
finns tarottolkare. Det finns en mängd olika vackra tarotkortlekar, 
vilket möjliggör för alla att hitta sin eller sina favoriter. Tarotkor-
ten visar oss både livets möjligheter och utmaningar, och visst är 
det positivt när en utmaning kan vändas till en möjlighet. Glöm 
inte att det är du själv som väljer vad som kan bli nästa steg fram-
åt i ditt liv. När det gäller att få vägledning och svar från tarotkor-
ten är det viktigt att du vill ha ett svar och ställer tydliga frågor när 
du vill få vägledning. Alla tarotkort har både en positiv och nega-
tiv betydelse och inget kort är bara negativt eller positivt. Många 
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tarotlekars kort är målade med olika astrologiska symboler, ma-
giska tecken, färger med mera, som ger ytterligare budskap om 
tarots betydelse. Om du ser något speciellt på ett kort eller en sym-
bol du noterar extra mycket och inte förstår eller vill veta mer om, 
brukar jag tipsa om att ta reda på vad detaljen står för i litteratur 
eller på internet. Tänk inte att du inte förstår vad det betyder, utan 
ta reda på det istället så får du större förståelse. 

Tarotkurs

Genom att använda denna tarotkurs, som är indelad i del 1 och del 
2, kan du lära dig att använda tarotkort, vad korten betyder och 
passande stjärnor. 

Tarotkurs del 1 går igenom Stora arkanans 22 tarotkort, deras 
betydelse och passande 16 stjärnor för Stora arkanan. 

Tarotkurs del 2 lär dig mer om Lilla arkanans 56 tarotkort och 
de 4 sviternas olika betydelse. Av Lilla arkanans tarotkort kan du 
få vägledning i händelser som sker i ditt dagliga liv, som karriär, 
ekonomi, kärlek med mera, samt förslag på hur du ställer frågor. 
Det finns ytterligare 95 stjärnor/läggningar som du kan använda 
till tarotkortlekens alla kort.

Syftet med att använda tarotkort

De olika stjärnorna är indelade i olika viktiga ämnen som jag 
märkt att de flesta gärna vill ställa frågor om. 

Du kan använda tarotkorten för vägledning och råd i olika livs-
situationer: i din karriär, i en nära relation, ekonomifrågor eller 
annat du tänker på. Korten kan ge dig hjälp att hitta rätt riktning 
i livet. Med hjälp av tarot kan du känna större trygghet i att du 
väljer och gör rätt i olika valsituationer. Utöver för spådomar och 
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vägledning är tarot också ett effektivt verktyg för personlig ut-
veckling. Med hjälp av tarotkorten kan du finna dina styrkor och 
svagheter och lära dig hur du på bästa sätt kan utveckla dig själv 
och hitta dina talanger. Genom tarot lär du känna dig själv och 
andra bättre. Tarotkortens värld är spännande att utforska, och ju 
mer du använder tarot, desto mer inspirerande blir den.

Beskrivning av tarotkursernas upplägg

Tarotkurs del 1 går igenom Stora arkanan. Tarotkortleken består 
alltså av 78 kort med olika betydelser. Av dessa kort delas 22 
stycken in i en svit som kallas Stora arkanan. De kallas även för 
trumfkort. Jag beskriver deras betydelse i del 1 och har sedan valt 
ut några stjärnor eller läggningar som du kan använda för att 
komma igång. 

Många som lägger tarotkort använder sig faktiskt bara av dessa 
22 trumfkort i Stora arkanan och tycker att de ger tillräckligt med 
vägledning och svar. Jag började själv med att lära mig dem och 
fortsatte senare med resten av tarotleken.

Tarotkurs del 2 går igenom de övriga 56 korten som kallas Lilla 
arkanan och som är indelad i fyra sviter: Bägare, Stavar, Brickor/
Pentagram/Mynt och Svärd. De följande stjärnorna hjälper dig att 
få vägledning i olika aspekter av livet. Jag har delat in stjärnorna i 
olika tema som man ofta vill få vägledning i, teman som relationer, 
arbete, karriär, ekonomi, boende, valsituationer och personlig ut-
veckling. Att boken innehåller så många olika stjärnor gör det lät-
tare att få vägledning om olika områden i ditt liv. Du får även 
förslag på hur du ställer frågor för att få vägledning av korten.
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3. Dåtid - nutid - framtid-stjärna

Detta är en snabb stjärna för att få vägledning om både det förflut-
na, nutid och den närmaste framtiden. Den är bra att börja lägga 
för sig själv eller för att öva på andra personer, då den är enkel att 
lära sig. Den är också bra om du vill få perspektiv på hur du kom-
mer att ha det eller känna det under en viss period.

 

1.  Det förflutna. Första kortet visar det förflutna som varit under den 

senaste tiden, som längst det senaste året, men oftast visar det de 

senaste veckorna eller månaderna.

2.  Nuet. Andra kortet visar din nutid, vad som sker i ditt liv just nu. 

Det kan gälla vad som kan komma att ske i ditt liv från några veckor 

bakåt i tiden till några veckor framåt.

3.  Framtid. Tredje kortet visar den närmaste framtiden, men max ett 

år framåt.

4. Ett snabbt svar-stjärna

1.  Vad som är ditt problem.

2.  Omständigheter som påverkar din situation just nu, som har med 

det du söker vägledning om att göra. Orsaken till ditt problem.

3.  Lösningen på ditt problem/resultat.
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5. Kropp – sinne – andlighet-stjärna

1.  Kroppen – hur du mår fysiskt

2.  Sinnet – hur du mår mentalt

3.  Andligt – hur du mår själsligt

6. Personlig utveckling-stjärna

Detta är en stjärna med fem tarotkort som visar på din nuvarande 
andliga utveckling. Den visar hinder eller möjligheter du har inom 
din personliga utveckling.

1. Var du är nu i din nuvarande personliga utveckling.

2. Din viktigaste lärdom i denna fas.  

3. Påverkan som hjälper dig i din personliga utveckling.

4. Händelser eller personer som hjälper dig att göra andliga framsteg.

5. Vad du behöver göra själv för din personliga utveckling.
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22. Starta eget-stjärna

1.  Om jag ska fortsätta mina planer på att starta eget.

2.  Om jag har valt den bästa inriktningen på min verksamhet.

3.  Om det finns en annan inriktning på min verksamhet som jag ska 

fundera på.

4.  Saker som är emot dig eller hindrar dig i detta projekt.

5.  Saker som hjälper dig i detta projekt.

6.  Om det finns någon eller något som kan hjälpa dig.

7.  Om din firma kommer att bli framgångsrik.
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23. Nytt projekt-stjärna

1–2.  Vad i det förflutna som kanske påverkar detta projekt.

3–4.  Något du behöver veta om detta projekt som kanske inte är 

synligt för dig just nu.

5–6.  Saker eller personer som arbetar för detta projekt.

7–8.  Betydelsen för dig personligen när det gäller detta projekt.

9.   Det slutliga resultatet och vad mera detta projekt kanske kan 

innebära och leda till i form av nya möjligheter i framtiden.
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85. Kärleksstjärna

1.  Dina tidigare erfarenheter i kärlek.

2.  Din nuvarande känsla i kärlek.

3.  Vad du vill ha i en kärleksrelation.

4.  Vad du hoppas få i en kärleksrelation.

5.  Vad du har att ge till den du älskar.

6.  Vad du har för möjlighet att uppleva kärlek.
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86. Hur blir detta möte-stjärna 

1.  Kärlek till er själva.

2.  Högre makt. Hur de högre makterna försöker påverka situationen.

3.  Kärleksutmaning. Vad som är en utmaning för att få relationen att 

fungera.

4.  Nära framtid.

5.  Grunden eller vad som skapar relationen.

6.  Kärlekssituation. Beskriver situationen för relationen nu.

7.  Nyligen förfluten tid.

8.  Blockeringar och utmaningar, för relationen eller för någon av 

parterna under perioden.

9.  Utmärkande för er kärlek. Beskriver er kärlek till varandra.

10.  Råd. Vad som är ett gott råd just nu för er relation.

11.  Resultat på lång sikt. Beskriver vad resultatet blir för relationen 

under slutet av perioden.
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Lathund
Stora arkanan
0/XXII Narren: ny början, möjligheter
I Magikern: livskraft och kreativitet
II Översteprästinnan: helande och intuition
III Kejsarinnan:  fruktbarhet, nya idéer
IV Kejsaren: bra ledare, rättvisa och råd
V Översteprästen: kunskap och insikt om livet
VI De älskande: ny kärlek i ditt liv
VII Vagnen: ny riktning i livet
VIII Balans/Styrka: harmoni
IX Eremiten: stillhet och reflektion
X Lyckans hjul: positiv förändring
XI Lustan/ Rättvisa: livsglädje, allt känns rätt
XII Den hängde: blockerad, stagnerad energi
XIII Döden: avslut, förändring
XIV Konsten/Måttfullhet: kreativitet, skaparkraft
XV Djävulen: materialistisk, ego
XVI Tornet: oväntade förändringar, en kris
XVII Stjärnan: framgång
XVIII Månen: prövningar
XIX Solen: positivt kort, bra energi
XX Eonen/Yttersta domen: ny livsriktning, 

möjligheter
XXI Universum/Jorden/Världen: nya förmågor 

blomstrar

Lilla arkanan
BÄGARE 
Ess i bägare:  nystart i kärlek, nytt möte
Två i bägare: bra period med kärlek
Tre i bägare:  lycka i relationer
Fyra i bägare: sus och dus
Fem i bägare: besvikelse
Sex i bägare: unna dig att njuta av livet
Sju i bägare: för mycket av något
Åtta i bägare: slösar energi
Nio i bägare: tur i kärlek
Tio i bägare: lycka i kärlek
Prinsessa/page i bägare: romantik, lita på dina 

känslor
Prins/Riddare i bägare:  känsliga, charmiga och 

kärleksfulla barn
Drottning i bägare: omsorg, kärlek, stöd 
Kung/Riddare i bägare: varaktig kärlek och 

lyhördhet 

BRICKOR
Ess i brickor:  inre och yttre rikedom
Två i brickor: extra inkomstkälla

Fortsätter på bakre fliken >

Tre i brickor: arbete, slitningar
Fyra i brickor: makt och stabilitet
Fem i brickor: grubblerier, ängslan, oro 
Sex i brickor: framgång, genombrott
Sju i brickor: ekonomisk svårighet, misslyckande
Åtta i brickor: omtänksamhet, ekonomisk stabilitet
Nio i brickor: bra möjligheter ekonomiskt 
Tio i brickor: ekonomisk eller känslomässig rikedom
Prinsessa/Page i brickor: studier, befordran eller 

nya ideer
Prins/Riddare i brickor: många idéer och 

 ambitioner
Drottning i brickor: du vet vem du är och  

vad du kan
Kung/Riddare i brickor:  en man som läker  

och stödjer 

STAVAR
Ess i stavar: fokus, förnyelse
Två i stavar: kontroll, nya mål i ditt liv
Tre i stavar:  framgång, nya planer
Fyra i stavar: cirkeln är sluten, en mindre seger
Fem  i stavar: inre konflikt, valsituation
Sex i stavar: genombrott
Sju  i stavar: att ha mod och vara djärv
Åtta  i stavar: snabba förändringar
Nio  i stavar: styrka, något positivt kan ske
Tio i stavar: förtrycker eller nedvärderar dig själv
Prinsessa/Page i stavar: har mycket energi, 

envishet
Prins/Riddare  i stavar: från ett projekt till nästa
Drottning  i stavar: kreativ person
Kung/Riddare i stavar visionär och ledare

SVÄRD 
Ess i svärd: inre insikt och inre utveckling
Två i svärd: du har kraft att fatta viktiga beslut
Tre i svärd: sorg och tvivel på en situation eller 

relation
Fyra i svärd: vapenvila eller att nå en kompromiss
Fem i svärd: nederlag eller förlust av något
Sex i svärd: erfarenheter ger ny riktning i livet
Sju i svärd:  en sak eller situation kan kännas 

hopplös
Åtta i svärd: inblandning, splittring
Nio i svärd: grymhet, för höga förväntningar eller krav
Tio i svärd: oro eller rädsla för att en katastrof kan ske
Prinsessa/Page i svärd:  en skör och känslig person
Prins/Riddare i svärd: försöka förändra det dåliga
Drottning i svärd: följer gärna sina egna idéer
Kung/Riddare i svärd: auktoritet, kritisk
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