KALDEERNAS MAGISKA CIRKEL
Korten få i kaldeiska cirkeln en alldeles särskild betydelse genom sitt förhållande till
karaktärerna. Detta överensstämmer ingalunda med deras betydelse i andra kortsystem.
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Kortspelet
Kortspelet är av kaldeiska ursprung. Det uppfanns av samma lärda kast, som utarbetade
astrologien till en ännu ej återuppnådd exakthet.
Kortspelet består som bekant av fyra "färger" eller temperament – hjärter, klöver, ruter och
spader – med 13 kort i varje färg. Kung, dam och knekt kallas med en gemensam beteckning
för karaktärer. Esset till och med tian kallas för faktorer.
Som så många andra konster har den kaldeiska konsten gått förlorad. Endast korten finnas
kvar och en tradition, att korten "visa något". I det följande framlägges den ursprungliga
betydelsen av korten och tolkningsmetoden.
Själva tolkningsförmågan tillhör intuitionen, som ej är en impuls från undermedvetandet
utan en alla sammanhang blixtlikt belysande klarhet från övermedvetandet, vilken endast den
vet något om, som upplevat den.

De fyra temperamenten
Hjärter är det eldiga, koleriska, känsloimpulsiva temperamentet. Dess förtjänster äro
självtillit, mod, optimism, handlingskraft och företagsamhet. Dess brister äro självöverskatt-
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ning, extravagans, övermod och stridslystnad.
Klöver är det flytande, melankoliska, känsloinstinktiva temperamentet. Dess förtjänster äro
försiktighet, omtanke, känslighet och medkänsla. Dess brister äro ombytlighet, misstro,
pessimism och slutenhet.
Ruter är det luftiga, sangviniska, intellektuella, idébetonade temperamentet. Dess förtjänster äro enhetssträvan, skarpsinnighet och originalitet. Dess brister äro opraktiskhet, överspändhet och obestämdhet.
Spader är det fasta, jordbundna, flegmatiska, intellektuella, principbetonade temperamentet. Dess förtjänster äro verklighetssinne, grundlighet, arbetsamhet och sparsamhet. Dess
brister äro gammalmodighet, vanebundenhet, auktoritetsdyrkan och ensidighet.
De röda temperamenten kallas för positiva, de svarta för negativa.

Karaktärernas ursprungliga betydelse
och allmänna karaktär
Hos karaktärerna representerar kungen handlingen, verksamheten, skeendet. Damen representerar möjligheten, själva tanken, det som efter viljans anvisning söker och forskar. Knekten
representerar naturen och dess känsla, det beständiga elementet, tradition. Knektarna äro mest
oberörda av ödets slag.
Kung behöver utlopp för initiativ och energi, knekt en position för rutin med stakade
banor, dam ett intellektuellt yrke.
Kungar = det fysiska.
Knektar = det emotionala.
Damer = det mentala.

Hjärterkung
Hjärterkung är typen för den impulsiva handlingsmänniskan. Hon är ivrig, hastig, energisk,
företagsam, modig. Hon vill leda och behärska. Gott påverkad är hon givmild och uppriktig.
Dåligt påverkad är hon obehärskad, envis, skrytsam, partisk, våghalsig.
Hjärterkung kan beteckna:

officerare
ingenjörer
advokater, domare
metallarbetare
huvud
ansikte

Spaderknekt
Spaderknekt är typen för den sakliga, praktiskt-intellektuella, konventionella känslomänniskan.
Hon är samlare, god organisatör, magnetisk, älskar skönhet och musik
Gott påverkad är hon anspråkslös, tålig, omsorgsfull, uthållig, hemälskade.
Dåligt påverkad är hon snål, oföretagsam, fördomsfull, intolerant, trotsig.
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Spaderknekt kan beteckna:

lantbrukare
artister
musiker
präster
inkasserare
nacke
hals
strupe

Ruterdam
Ruterdam är typen för den abstrakt-teoretiska tankemänniskan.
Hon har ett genomträngande förstånd, insikt och förståelse.
Gott påverkad är hon kvicktänkt, smidig, mångsidig, skarpsinnig, hjälpsam.
Dåligt påverkad är hon rastlös, splittrad, skiftande, drömmande, opersonlig, konventionstrotsande.
Ruterdam kan beteckna:

skriftställare
lärare
tjänstemän i allmänhet
tjänstemän i post, telegraf etc.
chaufförer
skuldror
armar
lungor
nervsystem

Klöverkung
Klöverkung är typen för den instinktiva, försiktiga handlingsmänniskan.
Hon är mottaglig, uthållig, känslig.
Gott påverkad är hon tillbakadragen, älskvärd, vek, mild, driftig, huslig, beskyddande.
Dåligt påverkad är hon ombytlig, ömtålig, sentimental, försagd.
Klöverkung kan beteckna:

affärsfolk
sjöfolk
hushållsfolk
bröst
mage

Symbol: Neptun med treudd.

Hjärterknekt
Hjärterknekt är typen för den vitala, energiska, styrande känslomänniskan.
Hon är modig, ståndaktig, uthållig, given ledare.
Gott påverkad är hon vidsynt, uppfinningsrik, företagsam.
Dåligt påverkad är hon härsklysten, högmodig, lättsmickrad, dumdristig.
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Hjärterknekt kan beteckna: finansfolk
föreståndare inom diverse yrken
ordningsmakt
anställda inom nöjesyrken
ryggmärgen
rygg
hjärta

Spaderdam
Spaderdam är typen för den detaljintresserade, sakliga, konventionella tankemänniskan.
Hon är intellektuellt närsynt, praktisk, artistisk, arbetsam, sparsam.
Gott påverkad är hon metodisk, smidig, enkel, humoristisk.
Dåligt påverkad är hon omständlig, småaktig, snål, gnatig, kall, intolerant.
Spaderdam kan beteckna:

sjukvård läkare
präster
sekreterare
trädgårdsfolk
hantverkare i allmänhet
inälvor
fingrar

Ruterkung
Ruterkung är typen för den rättvisa, opartiska, humana, sällskapliga handlingsmänniskan.
Gott påverkad är hon fördragsam, fridsam, medlidsam, harmoni- och skönhetsälskande.
Dåligt påverkad är hon osjälvständig, kompromissande, bekväm, prålig, fariseisk, vankelmodig.
Ruterkung kan beteckna:

konsthantverkare
skräddare
handelsresande
njurar
korsryggen
huden

Klöverknekt
Klöverknekt är typen för den instinktiva, aktiva handlingsmänniskan.
Hon är receptiv, seg, modig, ytterlig.
Gott påverkad är hon energisk, förstående, hängiven.
Dåligt påverkad är hon fåfäng, misstänksam, opålitlig, stridslysten, långsint, hämndgirig,
lömsk.
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Klöverknekt kan beteckna:

kirurger
kemister
soldater
sjömän
livsmedelsbranschen (slaktare)
begravningsentreprenörer
lägre inälvor

Hjärterdam
Hjärterdam är typen för den öppna, självständiga, forskningsintresserade tankemänniskan.
Hon är käck, impulsiv, intelligent, frihetsälskande.
Gott påverkad är hon vänlig, fridsam, ärlig, djupsinnig.
Dåligt påverkad är hon opålitlig, rastlös, vårdslös, ytlig, överdriven, antikonventionell,
kallhamrad, egoistisk, hänsynslös.
Hjärterdam kan beteckna:

atleter
vetenskapsmän
forskningsresanden
präster
förläggare
höft
lår
bakdel
Symbol: forskaren, amazonen.

Spaderkung
Spaderkung är typen för den konventionella, sakliga, uppåtsträvande handlingsmänniskan.
Hon är sluten, uthållig, praktälskande, är mån om sitt anseende, fordrar takt, dyrkar
framgång.
Gott påverkad är hon gedigen.
Dåligt påverkad är hon auktoritetsdyrkare, vanebunden, dogmatisk, fördomsfull, intolerant,
skenhelig, oförsonlig, girig.
Spaderkung kan beteckna:

ämbetsmän
politiker
direktörer
bergsmän
folk inom bergsbruk, stenindustri
ben, knä

Symbol: herrn.

Ruterknekt
Ruterknekt är typen för den idébetonade, självständigt tänkande känslomänniskan.
Gott påverkad är hon människovänlig, enande, uppriktig, sällskaplig.
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Dåligt påverkad är hon opraktisk, påträngande, mästrande, konventionsfientlig, skrupelfri.
Ruterknekt kan beteckna:

lärare
föredragshållare
intellektuella yrken
anklar
blodcirkulation

Symbol: vännen.

Klöverdam
Klöverdam är typen för den instinktiva, mottagliga, osjälvständiga tankemänniskan.
Hon är fantasirik, upptar och återger väl andras känslor och tankar, är smidig.
Gott påverkad är hon praktisk, deltagande, förstående, underhållande.
Dåligt påverkad är hon nyfiken, opålitlig, oansvarig, förtalande, ränklysten, hycklande,
imitativ.
Klöverdam kan beteckna:

sjukvårdstolk
slumsystrar
sjöfolk
skådespelare
textilyrken
läderyrken
fötter
Symbol: den hemlige fienden, havsfrun, sirenen.

Den magiska cirkeln
Den magiska cirkeln består av 12 karaktärer och 13 faktorer. Platsnumren 1-12 beläggas
med karaktärerna i följande inbördes alltid oföränderliga, orubbliga ordning:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

hjärterkung
spaderknekt
ruterdam
klöverkung
hjärterknekt
spaderdam
ruterkung
klöverknekt
hjärterdam
spaderkung
ruterknekt
klöverdam

Karaktärernas inbördes ordning är oföränderlig, emedan karaktärerna motsvara himlavalvets 12 zodiaktecken.
Platsnumren 13-25 beläggas med faktorerna i den ordning de dragas ur talongens
återstående 40 kort. De 13 korten dragas ett och ett ur den omsorgsfullt blandade talongen och
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nedläggas inuti cirkeln i den ordning platsnumren utvisa. Det först dragna kortet placeras på
nummer 13, det följande på nr 14 osv., så att den sista eller 13:e faktorn kommer mitt i cirkeln
på plats 25.
De ursprungligen kvadratiska korten bilda en i den tänkta cirkeln inskriven kvadrat – eller
korsliknande figur – bildad efter udda talen 7, 5, 3, 1. De båda kungliga mittlinjerna utgöra
cirkelns rätvinkliga horisontal- och vertikaldiametrar, symboliserande de fyra ekrarna i tillvarons evigt välvande hjul.
I det följande kommer endast detta ursprungsläge att beaktas med karaktärernas ursprungliga platsbetydelse.
Hjärter berör huvudsakligen personen själv och de rent personliga livsintressena.
Klöver avser det egna hemmet, det från yttervärlden avskilda privatlivet och därmed
sammanhängande hemligheter, ävensom alla slags mysterier, såsom hemligt ordensväsen, och
slutligen livsmysterierna samt alltings slut.
Ruter avser huvudsakligen förbindelserna med andra, såsom släkt, kompanjoner och
vänner.
Spader berör förmögenhet, inkomst och samhällsställning.

Faktorer av samma värde
Av samma talvärde finnas fyra faktorer – fyra ess, fyra tvåor, fyra treor osv. Faktorer av
samma talvärde ha samma betydelse oberoende av temperamentet. En tvåa, röd eller svart, är
alltid en tvåa med tvåans egen betydelse. Faktorn anger genom sin färg endast till vilken
karaktär den hör.
Finnas två, tre eller fyra faktorer av samma värde i lagda cirkeln, kallas faktorn för
splittrad. Detta är alltid en svaghet, större ju mer splittrad faktorn är – särskilt om faktorn
ligger splittrad hos antipatiserande karaktärer. En sålunda splittrad faktor visar egentligen
endast signaler att och varest spänning förefinnes och i vilket avseende. Men även hos
sympatiserande karaktärer blir splittrad faktors betydelse aldrig så stor som osplittrads.

Sympatiserande och antipatiserande karaktärer
Familjens medlemmar – kung, knekt och dam – sympatisera inbördes. Detta betyder, att
alla faktorerna hos exempelvis klöverkaraktärerna öva gott inflytande på varandra.
Kungarna sympatisera ej inbördes. Likaså antipatisera damerna inbördes och knektarna
inbördes. Detta betyder, att faktorerna hos en kung motverka, öva dåligt inflytande på och
söka skada faktorerna hos de tre andra kungarna.
Vid sidan av dessa huvudinflytelser öva alla karaktärerna antingen gott eller dåligt
inflytande på varandra.
För att lättast lära sig alla dessa olika sympatier och antipatier och hur betydelsefulla de
kunna vara använder man avståndsregeln. Enligt denna är avstånd 1 svagt gott, avstånd 2
mycket gott, avstånd 3 mycket dåligt, avstånd 4 mycket gott, avstånd 5 svagt dåligt och
avstånd 6 mycket dåligt.
Utgående från exempelvis hjärterkung ligga de övriga karaktärerna på följande avstånd
från honom:
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spaderknekt och klöverdam på avstånd 1
ruterdam och ruterknekt på avstånd 2
klöverkung och spaderkung på avstånd 3
hjärterknekt och hjärterdam på avstånd 4
spaderdam och klöverknekt på avstånd 5
ruterkung på avstånd 6
Samma regel gäller för alla karaktärer.

Faktorernas verkan på karaktärerna
Det är de 13 faktorerna, deras inflytanden på karaktärerna och genom dessa på varandra,
som utgöra det nya och bestämmande i varje ny cirkel. Utan samband med en karaktär skulle
faktorn sakna betydelse.
Faktorerna verka starkast hos kungarna, därnäst hos knektarna och svagast hos damerna.
Inflytelserna hos kungarna taga sig uttryck i handling, hos knektarna uttryck i känslor och
hos damerna i tankar. Under en längre tidsperiod utjämnas dessa skillnader, enär tanken
påverkar känslan och känslan handlingen. Icke desto mindre kvarstår betydelsen av styrkegraderna.

Den 13:e faktorn
Den 13:e faktorn på plats 25 behärskar cirkeln. Den tillhör alla tre karaktärerna av samma
temperament. Den verkar starkast på kungen, därnäst på knekten och svagast på damen. I viss
mening kan den sägas sammanfatta utslaget.
Detta får dock ej fattas såsom ett absolut ja eller nej till svar på frågan. En sexa där
behöver icke betyda ja, en sjua icke betyda nej. En undersökning är alltid erforderlig såsom av
det följande tydligt skall framgå.
Den 13:e faktorn är den, som radikalt skiljer cirkeln från horoskopet och ger cirkeln dess
särskilda betydelse – utgör dess magiska natur. Vad detta betyder förstår endast den, som äger
erforderliga förutsättningar att tolka cirkeln rätt.

Faktorernas lägen hos karaktären
Faktorerna kunna intaga fyra olika lägen till en och samma karaktär, oberoende av om
denna är en kung, en knekt eller en dam.
Det starkaste läget är kungsläget eller platserna 21-24. Faktorn på plats 25 saknar läge. Det
näst starkaste är knektläget 13, 15, 17, 19. Det svagaste är damläget 14, 16, 18, 20.
Finnas två faktorer i samma slags läge till samma karaktär, är det närmaste läget starkare.
Av fyra hjärterfaktorer på 13, 21, 23, 17, som alla tillhöra hjärterkung, är 21 starkast,
därnäst i tur och ordning 23, 13 och 17.
Av fyra spaderfaktorer på 13, 14, 20 och 21, som alla tillhöra spaderknekt, intar den på 21
starkaste läget, därnäst i tur och ordning 13, 14 och 20.
Av fyra klöverfaktorer på 13, 14, 20, 21, som alla tillhöra klöverdam, har den på 21
starkaste läget, därnäst i tur och ordning 13, 20 och 14.
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Cirkelns placeringsnummer

11
12 20
1 13 21
2 14
3

10
19 9
24 18 8
25 23 17
22 16 6
15 5
4

7

Faktor till karaktär
Faktorn hör alltid till karaktären. Hjärterfaktorerna höra till hjärterkaraktärerna och icke till
de andra temperamenten. Klöverfaktorerna höra till klöverkaraktärerna, ruterfaktorerna till
ruterkaraktärerna och spaderfaktorerna till spaderkaraktärerna. Ingen sammanblandning eller
förvandling.
Hjärterfaktorer, som ligga på mittraden mellan hjärterkung och ruterkung, tillhöra hjärterkungen. Alla hjärterfaktorer ovanför denna mittrad tillhöra hjärterdamen och alla hjärterfaktorer nedanför denna mittrad tillhöra hjärterknekten.

Styrande faktorn
Styrande kallas den faktor, som verkar starkast hos en viss karaktär.
Esset styr ingen karaktär. 2 och 10 styra en var och 3, 4, 5, 6, 7 två var.
Styrande faktorn kan sägas särskilt sympatisera med den karaktär den styr. Så sympatiserar
femman både med hjärterkungs och klöverknekts ursprungliga egenskaper och gagnar särskilt
deras platsegenskaper.
Två styrande faktorer sägas harmoniera, när de ligga hos varandras karaktärer. Om fyran är
hos hjärterkung och femman hos ruterkung, harmoniera faktorerna och sympatisera karaktärerna.
Följande tabell återger alla de styrande faktorerna liggande hos sina karaktärer:
Plats
13
14
15
16

Faktor
Sp4
Ru3
Hj2
Sp3

Plats
17
18
19
20

Faktor
Kl5
Hj6
Ru8
Kl9

Plats
21
22
23
24

Faktor
Hj5
Kl10
Ru4
Sp7

Förfogande faktorn
En förfogande faktor har det starkaste inflytandet över andra. En faktor sägs förfoga över
andra faktorer, när dessa senare ligga hos den karaktär, som faktorn styr.
Sålunda förfogar femman över alla faktorer hos hjärterkung och klöverknekt.
(Harmonierande faktorer förfoga över varandra, till båtnad för båda parterna.)
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Samhöriga faktorn
Samhöriga kallas två faktorer i samma slags lägen hos samma karaktär.
Samhöriga äro alltså två faktorer i kungslägen eller två faktorer i knektlägen eller två
faktorer i damlägen hos samma karaktär.
Samhöriga äro två hjärterfaktorer på platserna 21 och 23, vidare två hjärterfaktorer på 13
och 17. Samhöriga äro två spaderfaktorer på 14 och 20.
Samhöriga faktorer påverka varandra mycket starkt till gott eller ont.
Samhörighet är alltid ogynnsam, utom ifråga om följande undantag. God samhörighet visar
3 med 4, 6 eller 10; 4 med 6 eller 10; 6 med 10.

Samverkande eller motverkande faktorer
Alla faktorer kunna vara goda och alla kunna vara dåliga – allt beroende på om de ligga
hos sympatiserande eller antipatiserande karaktärer.
Frånsett denna grundregel kan man emellertid beteckna de jämna faktorerna 2, 4, 6, 8, 10
såsom mera gagnande eller mindre skadliga än de udda faktorerna 3, 5, 7, 9.
Liksom karaktärerna ha även faktorerna en sekundär betydelse och kunna då beteckna
detsamma som de karaktärer de styra. Trean kan således avse brev, bil, tjänare m.m.
För korthets skull betecknas faktorerna ibland med siffror.

Hjärterkung
Hjärterkung kan beteckna den frågande personen själv, utseende, kroppskonstitution, hälsa,
egenskaper, uppträdande, nuvarande planer, sysselsättning, resor för hälsans skull.
Hjärterkung är näst spaderkung starkaste kungen med största inflytande på personens
utseende, hälsa och liv i allmänhet.
Personens allmänna intellektuella resurser framgå av 1, 3, 9.
Kalendertid: 22 mars - 21 april
Klocktid: klockan 6 - 8
Väderstreck: öster
Årtal: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Individualitet
I största allmänhet gott inflytande.

Spaderknekt
Spaderknekt kan beteckna personens förmögenhet eller allmänna ekonomiska resurser
ekonomisk vinst eller förlust, pengar, lösöre, lån och dylikt.
22 april - 21 maj
klockan 4 - 6
ostnordost
år 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
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Ruterdam
Ruterdam kan beteckna personens förståndsegenskaper och intellektuella utbildning, tal,
skrift, konstnärligt arbete, drömmar.
Syskon, närmaste släkt och livslånga grannar.
Litteratur, tidningar, brev, lektioner.
Tekniska möjligheter för meddelelser med andra, båt, tåg, bil, telefon osv.
Meddelanden, rykten, budbärare.
Yrkesresor, kortare resor på c:a en dag.
Lärjungar och anhängare.
22 maj - 21 juni
klockan 2 - 4
nordnordost
år 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Klöverkung
Klöverkung kan beteckna hemmet, gård och grund, hus, privatlivet.
Allting i samband med mark och jord, markens gröda, trädgård.
Gravar, monument, ruiner.
Föräldrar, särskilt fader, egen barndom, arv och ägodelar från föräldrar.
Affärer rörande hemmet, köp och försäljning av fastighet, lantegendom, hemmet
förflyttning, resor för hemköp.
Nedgrävda eller dolda skatter, antikviteter, märkliga hemligheter.
Vädret, skörden.
Alltings slut, vad det än är fråga om.
Frågarens bostad vid frågans tidpunkt.
22 juni - 21 juli
klockan 0 - 2
norr
år 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Klöverkung är svagast av kungarna.
Hela klöverfamiljen är allmänt ogynnsam.

Hjärterknekt
Hjärterknekt kan beteckna personens ytligare intressen, nöjen, vilotider, förälskelser,
spekulationer, spel.
Roande företag, besök på bio, teater, restaurang, förlovning, havandeskap.
Levande varelser stående hjärtat nära, barn, barns uppfostran, undervisning, skolgång,
faders bolag etc., i samband med hemmets finanser.
22 juli - 21 augusti
klockan 22 - 24
nordnordväst
år 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
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Spaderdam
Spaderdam kan beteckna finansieringen av hjärterknekts nöjen och härför erforderligt
arbete, slit och släp.
Fabriker, varuhus, arbetsställen.
Sjukdomar, allmänna hälsotillståndet.
Tjänare, hyresgäster, mindre boskap.
22 augusti - 21 september
klockan 20 - 22
västnordväst
år 1905 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Allmänt ogynnsam karaktär

Ruterkung
Ruterkung kan beteckna andra parten i fastare förbindelser, kompanjonskap, äktenskap.
Gamla vänner, öppna fiender.
Bröllop, giftermål och skilsmässor.
Spekulationer med annan part, köp, försäljning, kontrakt, lagmål.
Allt slags opposition, öppen strid och stridens utgång.
Alla frågor rörande främlingar.
22 september - 21 oktober
klockan 18 - 20
väster
år 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Klöverknekt
Klöverknekt kan beteckna mödosamt arbete, träning, besvärligheter, tvister, strider,
skulder, arv, testamenten, jakt, slakt, död.
Vid frågors besvarande kan den beteckna frånvarande person.
22 oktober - 21 november
klockan 16 - 18
västsydväst
år 1907, 1919, 1931, 1943, 1955 1967, 1979, 1991, 2003

Hjärterdam
Hjärterdam kan beteckna de djupare livsintressena, såsom vetenskaplig forskning, filosofi,
forskningsresor m.m., förbindelser med myndighet, domstol, kyrka, utländska affärsresor.
Drömmar och andra visioner.
Forskningsmaterial.
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22 november - 21 december
klockan 14 - 16
sydsydväst
år 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Allmänt god karaktär

Spaderkung
Spaderkung kan beteckna ställningen utåt i samhället, det offentliga livet och handlingarna
i yttervärlden.
Yrke och standard, auktoritet, ära, ryktbarhet, utmärkelser, framgång.
Moder, föräldrars tvister, om spänning med klöverkung.
Domare och domslut, social upphöjelse och degradering.
22 december - 21 januari
klockan 12 - 14
söder
år 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Spaderkung är den starkaste av kungarna: alla faktorer äro starkast här.

Ruterknekt
Ruterknekt kan beteckna vänner, rådgivare, medhjälpare, favoriter, smickrare.
Önskningar, förhoppningar, drömmar i samband med djupare intressen.
Sällskap, klubbar. Förtroenden.
Djupare förmågor, tolkningskonst.
22 januari - 21 februari
klockan 10 - 12
sydsydost
år 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Allmänt god karaktär.
Klöverdam
Klöverdam kan beteckna hemliga fiender, avund, spioneri, förtal, sorger, bekymmer dolda
för yttervärlden, oro, lidanden, förföljelse, elakhet, mord, självmord.
Kloster, hospital, fängelser, sjukhus.
Hemligheter, mysterier.
Långa sjöresor.
Olydnad, förebråelser.
Storboskap, större villebråd.
22 februari - 21 mars
klockan 8 - 10
ostsydost
år 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Den slutna kammaren.
13

Karaktärernas sekundära platsbetydelse
Utom sin primära platsbetydelse ha karaktärerna även en sekundär betydelse. Varje
karaktär kan nämligen betraktas som den första inom sitt område, varav följer, att de elva
efterföljande i tur och ordning bidraga med sina inflytelser i en oändlig cirkel.
Spaderknekts finanser ligga således hos ruterdam, hans syskon hos klöverkung, hans hem
hos hjärterknekt, ty de utgöra hans andra, tredje, fjärde etc. karaktär.
Med stöd av ovanstående regel kan var och en själv räkna ut, var ett visst inflytande måste
ligga. Enär cirkeln omspänner alla livets förhållanden, måste de alla finnas i cirkeln och
kunna upptäckas där.
För att hjälpa nybörjaren med denna uträkning visas i det följande, var några av dessa
biinflytelser äro att finna.
Det, som icke efterfrågats, finnes icke med säkerhet där.

Hjärterkung
hjärterkung kan beteckna hemliga fienders ekonomiska resurser
vänners syskon
högtstående personers fäder
kulturmänniskors barn
öppna fienders hustrur
tjänares död
egna barns djupare intressen eller långa resor
faders sociala standard
morfar, makes syskonbarn
syskons vänner
början och utgång av varje riskabelt företag från frågarens sida
han kan beteckna huvudet, ansiktet, befolkningen, rikets allmänna tillstånd, allmänandan,
bildningsnivån.

Spaderknekt
spaderknekt kan beteckna vänner och medhjälpare i lagmål
hemliga fienders syskon
vänners fäder
uppsatta personers söner
kulturmänniskors sjukdomar
hustrus död
kompanjons död
öppna fienders död
tjänares djupare intressen och långa resor
barns sociala ställning
fäders vänner
syskons hemliga fiender
penninginstitut
vinst synes även hos andra karaktärer
statsfinanser, affärsföretag, aktier
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Ruterdam
ruterdam kan beteckna hemliga fienders fäder
vänners barn
uppsatta personers sjukdom
hustrus, kompanjons intressen, långa resor
tjänares sociala standard
barnens vänner
faders hemliga fiender
järnvägar och transportmedel i allmänhet
böcker, tidningar, litterära företag
vinst genom resa dit trean visar
vinst på aktier, av affärsföretag och penninginstitut

Klöverkung
klöverkung kan beteckna arv från hem och föräldrar
syskons förmögenhet
hemliga fienders barn
vänners sjukdomar
uppsattas fiender
kulturmänniskors död
frånvarandes djupare intressen
öppna fienders sociala standard
svärmor
tjänares vänner
barnens hemliga fiender
moders syskonbarn
vädret
åkerbruket
gruvor
offentliga byggnader
regeringens oppositionsparti
vinst genom fader eller äldre person eller genom affärer i hithörande företag

Hjärterknekt
hjärterknekt kan beteckna faders pengar
syskons syskon
hemliga fienders sjukdom
vänners öppna fiender
uppsattas död
kulturmänniskors långa resor
frånvarandes sociala standard
öppna fienders vänner
tjänares hemliga fiender
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moders död
vinst eller förlust på spel och hasardaffärer
lärare
ambassadörer
vasallers hem
fästnings motståndskraft
teatrar
nöjeslokaler
restauranger
biografer
barn, uppfostran, skolor, nativitet

Spaderdam
spaderdam kan beteckna barns pengar
faders och svärmors syskon
syskons fäder
hemlig fiendes hustru, kompanjon, öppna fiender
vänners död
uppsattas långa resor
frånvarandes vänner
kompanjons hemliga fiender
folkhälsa
arbetande klasser
armé och flotta

Ruterkung
ruterkung kan beteckna tjänares pengar
barns syskon
farfar
hemliga fienders död
vänners långa resor
uppsattas sociala standard
kulturpersoners vänner
frånvarandes hemliga fiender
individer med olagliga förehavanden
riktningar för flyttning (om inga andra tecken)
syskons barn
krig
internationella tvister
förhållande till andra makter
utrikeshandel
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Klöverknekt
klöverknekt kan beteckna hustrus, kompanjons, öppna fienders pengar samt allmänna
resurser
illasinnade personer i allmänhet
tjänares syskon
barns fäder
syskons sjukdom
hemliga fienders djupare intressen eller långa resor
vänners sociala standard
uppsattas vänner
kulturmänniskors hemliga fiender
dödlighet
självmord

Hjärterdam
hjärterdam kan beteckna frånvarandes pengar
kompanjons syskon, makes syskon
tjänares fader
barnbarn
faders sjukdom
syskons öppna fiender
vänners vänner
uppsattas hemliga fiender
personens kulturvän genom djupare intressen
jurister
präster
domstolar
anställning vid vetenskaplig institution eller förmedling av hithörande person
vetenskap och teknik

Spaderkung
spaderkung kan beteckna kulturmänniskornas pengar
frånvarandes syskon
syskon till öppna fienders medhjälpare
kompanjons fader
tjänares barn
hemliga fienders vänner
vänners hemliga fiender
sons sjukdom
broders död
kusiner på moders sida
faders och svärmors syskonbarn
regering
myndighet
furstar
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generaler
yrke i allmänhet
societet
aristokrati

Ruterknekt
ruterknekt kan beteckna uppsattas pengar
kulturmänniskas syskon
kompanjons barn, nöjen
tjänares sjukdom
barns hustru
faders död, svärmors död
syskons långa resa
hemliga fienders hemliga fiender
syskons barnbarn
nationens allierade
riksdag
lagstiftning
vinst, rekommendation, fördel genom vän

Klöverdam
klöverdam kan beteckna väns ekonomi
uppsattas syskon
kulturmänniskas fader
frånvarandes son
hustrus sjukdom
tjänares kompanjon
faders långa resa
syskons sociala standard
bannlysta personer
moders syskon och syskons moder
brott
förbrytare
spioner
kreaturshandel eller -uppfödning
hästavel eller -kapplöpning
anställning vid sjukhus, fängelse
sjukhus, fängelser, ålderdomshem

Faktorernas allmänna betydelse
Faktorer äro esset, tvåan, trean, fyran, femman, sexan, sjuan, åttan, nian och tian.
Faktorn har egna, självständiga egenskaper. Detta gör att en växelverkan äger rum mellan
faktorns egenskaper och karaktärernas egenskaper. Särskilt stark är denna verkan på och
påverkan av de karaktärer faktorn styr, stärker eller gynnar och de egenskaper, med vilka
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faktorn sympatiserar.
Treans och fyrans egenskaper äro svagare. Tvåans och femmans äro något starkare.
Sexans, sjuans och tians äro långsammare och varaktigare. Åttans och nians äro mest
oberäkneliga.
2-4
5-10
2
3
4

äro grundfaktorer
äro komponentfaktorer
är känsloenergi
är förstånd
är intuition

Faktorernas betydelse hos karaktärerna
I största allmänhet äro de röda (positiva) faktorerna gynnsammare än de svarta (negativa).
De betydelsefullaste faktorerna äro den härskande faktorn, den förstärkande, den försvagande
och den ogynnsamma faktorn. De två första betyda fördel även gentemot dåliga inflytelser.
De två senare kräva goda inflytelser för att icke väsentligt skada.

Faktorer hos hjärterkung
5: styrande faktorn
2: förstärkande faktorn
6: gynnande faktorn
4: försvagande faktorn
7: ogynnsamma faktorn
ess råder: fortsätt!
starka: 5, 2, 6
svaga: 4, 7, 10 (5, 6, 7)

Faktorer hos spaderknekt
4: styrande faktorn
10: förstärkande faktorn
5: försvagande faktorn
8: sällan gynnsam här
ess: vänta och se!
starka: 4, 3, 7 (10) (3, 5, 10)
svaga: 2, 5, 8
God trea hos spaderknekt betyder ekonomisk vinst genom något som trean representerar,
dålig trea motsvarande förlust. Liknande gäller beträffande övriga faktorer.

Faktorer hos ruterdam
3: styrande faktorn
7: gynnande faktorn
6: försvagande faktorn
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9: ogynnsamma faktorn
ess: ovisst
starka: 3, 4, 8 (7)
svaga: (3), 6, 9 (3, 4)

Faktorer hos klöverkung
10: styrande faktorn
6: förstärkande faktorn
7: försvagande faktorn
5: ogynnsamma faktorn
ess: var försiktig!
starka: 10, (5), 9 (4, 6)
svaga: 5, 4, 7 (2, 5, 7)

Faktorer hos hjärterknekt
2: styrande faktorn
8: ofördelaktig faktor
7: ogynnsamma faktorn
ess: valet är gjort
starka: 2, (5), 6
svaga: (5), 8, 4 (10)

Faktorer hos spaderdam
3: styrande faktorn
4: gynnande faktor
10: gynnande faktor
9: försvagande faktorn
4: ogynnsamma faktorn
9: ofördelaktig faktor
ess: akta dig!
starka: (3), 4, 7 (3, 5)
svaga: 5, 9, (3) (4)

Faktorer hus ruterkung
4: styrande faktorn
7: förstärkande faktorn
3: gynnande faktorn
5: försvagande faktorn
2: gynnande faktorn
ess: frid och fred
starka: 3, 4, 8 (7)
svaga: 5, 7, 10 (2, 5, 6)
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Faktorer hos klöverknekt
5: styrande faktorn
8: förstärkande faktorn
4: försvagande faktorn
10: ogynnsamma faktorn
ess: omöjligt
starka: 5, 9, 10 (4, 6)
svaga: 2, 4, 8 (10)

Faktorer bas hjärterdam
6: styrande faktorn
2: gynnande faktor
9: gynnande faktor
3: försvagande faktorn
ess: tag emot!
starka: 2, 5, 6 (2)
svaga: 9, 3, 3 (3, 4)

Faktorer hos spaderkung
7: styrande faktorn
5: förstärkande faktorn
4: gynnande faktor
10: försvagande faktorn
6: ogynnsamma faktorn
ess: använd chansen!
starka: 3, 4, 7 (5)
svaga: 4, 5, 10 (2, 6, 7)

Faktorer hos ruterknekt
7: styrande faktorn
8: gynnande faktor
3: gynnande faktor
2: försvagande faktorn
ess: lät oss vara vänner!
starka: 3, 4, 8 (7)
svaga: 2, 4, 5 (10)
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Faktorer hos klöverdam
6: styrande faktorn
4: förstärkande faktorn
9: gynnande faktor
5: gynnande faktor
3: ogynnsamma faktorn
ess: inte just nu!
starka: 5, 9, 10 (4, 6)
svaga: 3, 3, 6 (3)

Cirkelläggning
De 12 karaktärernas läggas upp i föreskriven ordning. De 40 faktorerna blandas omsorgsfullt. Frågaren kuperar, varefter de 13 översta korten läggas in i cirkeln i nummerordning.

Faktorer hos samma slag av karaktär
2 och 7 Sjukdom, olyckshändelse, faders sjukdom, förargelse från uppsatt person, fara med
resa, skilsmässa från föräldrar, ekonomiska förluster, utsättelse för avund och elakhet.
2 och 5 Sjukdom (feber, olyckshändelser i samband med eld, hundar, hästar). Våldsamhet,
tvister, nya företag misslyckas.
2 och 6 Förargelser i samband med advokater m fl slag av personer. Slutar väl.
2 och 4 Inga utsikter. Stängt överallt. Tråkigheter med personer av motsatt kön.
2 och 3 Juridiska obehag, fara för bedrägeri, resultatlösa resor. Intriger.
2 och 10 Motigheter, förluster, obehag överallt.
10 och 7 Sjukdomar, obehag från slödder, familjetråkigheter, förluster, anhörigas död.
10 och 6 Sjukdom, tråkigheter, bråk. Men ingenting allvarligt.
10 och 5 Faror, tråkigheter, förluster av alla slag. Verksamma fiender.
10 och 2 Brytningar med vänner. Avråder från affärsföretag närmaste sex månaderna.
10 och 4 Tvister och förargelser med personer av motsatt kön. Varning för äktenskap.
10 och 3 Tråkigheter med barn, olust i arbetet, fara för bedrägeri.
Ess och 7 Förlust genom bedrägeri, tråkighet med äldre person.
Ess och 6 Minskad inkomst.
Ess och 5 Förluster, fara för eldsvåda.
Ess och 2 Avund, intriger, förluster.
Ess och 4 Förluster i samband med personer av motsatt kön.

Tvåan
Tvåan är det bestående. Med dåliga faktorer drivas goda egenskaper genom överdrift över i
sina motsatser. Feghet t.ex. kan bli följden av våghalsighet med ständig otur, särskilt om
skenet kan bevaras, och tvåan har alltid skenet för sig.
Tvåan skadar mycket faktorerna hos antipatiserande karaktärer, enär dessa få skenet emot
sig.
Tvåan har förkärlek för hjärter.
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Planet:
Vulkanus
Färg: orange
Veckodag: söndag
Ton: re
Behärskar tiden 22 juni - 21 augusti
God tvåa kan beteckna förträfflig hälsa, betydande eget inflytande, ädla nöjen samt
framgång i studier och forskning, angenäm eller vinstgivande långresa, goda ekonomiska
omständigheter, framgång i affärer och alla slags företag, trogna tjänare, stor social framgång
och popularitet; ädel släkt, rikt gifte och inflytelserika, trofasta vänner, fädernearv, framgång i
sport och vid kapplöpning.
Dålig tvåa kan i värsta fall beteckna raka motsatsen men även då nästan alltid med
bibehållet sken utåt.
2 och 3 är i allmänhet gynnsammare för 2 än för 3; fördelaktigt i alla slags samband med
frågor, som röra ruterdam och spaderdam, alltså i samband med litteratur, resetillfälle, ny
anställning; gynnar arbete bland ungdom; hjälp från yngre person eller ingenjör; fördelaktigt
för kontraktsuppgörelser, lagfartshandlingar, studier; goda ideer, skadliga infall; besvärligheter med ungdom, jurister; resa, räkningar, förtal, litteraturfolk, rättegång, olyckligt uppslag,
förlust genom barn.
Om tvåan är huvudfaktor (HF) och därtill samhörig, förstör den omdömet; om 3 HF och
samhörig: slug, opålitlig och vidskeplig.
2 och 4 allmänt gynnsam i frågor, som röra spaderknekt och ruterkung: behagligt sätt, ökad
skicklighet för artister, konstnärlig framgång, förfinad konstnärlig smak, fördelaktigt för
samarbete med kvinnor, fru får dotter, dam blir gift.
Skadligare för 4 än för 2: för lätt väckt, missriktad tillgivenhet, vårdslöshet, slösaktighet;
visar andras sämre sidor; förtretligheter av olika slag, hemtvister; missriktad välvilja från
kvinnor.
2 såsom HF och samhörig: extravagans i olika avseenden, såsom i sätt, känslor m.m., ger
förfining.
4 såsom HF: gåva från dam, motstånd, förtryck, stolthet.
2 och 5: allmänt framgångsrik, uppskattad; fördelaktigt för alla företag, som röra
hjärterkung och klöverknekt och erfordra mod, ihärdighet; gott för jakt, sport m.m.
ej lyckosam, febersjukdom, eldsvåda, olyckshändelse, åskslag, våldsamhet, laglöshet,
dåliga affärer; varning för nya företag, för tvist med överordnad eller för opålitlig person
samhörighet ofördelaktig i längden: framgång med bakslag.
2 och 6: fullständig framgång i alla förhållanden eller företag, som röra hjärterknekt,
hjärterdam och klöverdam; hälsa, gåva, vinst, anställning, befordran, lyckad examen; fru får
son; ädel, omtyckt person
sällan lyckosam, tanklöshet, överdrivna förhoppningar, överskattade möjligheter, för stora
risker, ruinerande slöseri, högmod, förtret från överordnad eller myndighet; lycksökare
samhörighet ofördelaktig om 6 HF: svag, lättrogen, ogunst, förtryck.
2 och 7: gynnar förhållanden och företag, som röra spaderkung, ruterkung och ruterknekt,
alltså de flesta företag på lång sikt; hedersbevisning, skänk, arv, uppskattning eller hjälp från
äldre eller inflytelserika personer; trofasta vänner, fördelaktigt äktenskap; pålitlig, grundlig,
uthållig person
olyckligt för de flesta företag, alla slags hinder, svårigheter, motgångar; förlust genom
bedrägeri, för stort förtroende, för svaga säkerheter eller spel; falsk, lagbrytande person;
svårigheter med skilsmässa från föräldrar, äldre, uppsatt person; fördröjer äktenskap eller
barn; förtal, förlust, benbrott, varning för resa
samhörighet ofördelaktig: ogunst, förtryck, förlust; förlust för fader.
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2 och 8: gynnsam för förhållanden, som röra ruterknekt; goda uppslag och ideer,
uppfinningar, upptäckter; originell, energisk, vidsynt, konventionsfri person;
överdrivet självständig, taktlös, envis, oppositionslysten, nervös – väcker motstånd, fiendskap
2 och 9: gynnsam för förhållanden, som röra klöverdam; ger allmän framgång, sinne för
subtiliteter, förkärlek för hemligheter, tystlåtenhet rörande egna förhållanden
förvirrande, bedrägliga förhållanden, intriger, förtal; opraktisk, oansvarig, opålitlig person
2 och 10: gynnsam för förhållanden, som röra klöverkung och spaderknekt; allmän
framgång, trevliga hemförhållanden, god hälsa, rikt gifte, lyckligt äktenskap, god anställning,
gynnsam för förhandlingar med överordnad, uppsatta personer, damer, allmänhet, angenäm
resa
allmänt ogynnsam, motstånd, förtryck; varning för affärer med uppsatta personer, damer,
allmänhet; obehag från pressen, myndigheter; återhämtning, svår rastlöshet, ombytlighet,
smärre olycksfall, förluster
samhörighet är ogynnsam: förlust, hemtvister, sjukdom.

Trean
Trean är snabbtänkt, redig, klar. Dålig trea är ombytlig, rastlös, hastig, envis, virrig,
meningslöst kritisk.
Trean gagnar eller skadar genom inre tillstånd, genom tanke, känsla, sätt, uppförande,
genom påverkan på människor mera än genom yttre förhållanden. Den påverkar genom dessa
tendenser både goda och dåliga faktorer. Den verkar genom infall, genom att klargöra eller
förvirra, genom att ena eller söndra.
Trean ger smak, artistisk skicklighet, danstalang.
Trean kan beteckna: godkänd eller underkänd i examen, inkomst eller utgift i samband
med litteratur, litterär person eller resa, framgång eller motgång i tal eller skrift, god eller
dålig publicitet, konstnärlig framgång eller motgång, beröm, klander, förtal, intriger,
bedrägeri, brev, tal, skrift, anhörig, granne, lektion, telefonbud, telegram, rykte, arbete, bud,
tjänare, sjukdom.
Planet:
Merkurius
Färg: gul
Veckodag: onsdag
Ton: mi
Metall:
kvicksilver
Behärskar tiden 22 maj - 21 juni, 22 augusti - 21 september
3 och 4: god talare och skribent, ger förfining och artistisk smak, god dansör; tal, skrift,
artistiskt arbete, danstillställning; fördelaktig eller ofördelaktig för förhållanden, som röra
spaderknekt och ruterkung, förtretligheter i samband med tal, skrift, spel, förlovning, ungdom
samhörighet är mycket fördelaktig.
3 och 5: framgång i intellektuella yrken eller i dem, som erfordra mod och energi, god
uttrycks- och arbetsförmåga, detaljsäkerhet; varnar för överansträngning, vårdslöshet,
hänsynslöshet, bedrägeri, överfall
samhörighet är ofördelaktig; stridslystnad, hämndgirighet.
3 och 6: goda möjligheter och framgång, sunt omdöme, starkt intellekt, skicklighet, litterär
förmåga, omtyckt
svagt omdöme, grubbel, misstag, missförstånd, motstånd, obetänksamt löfte, åtal.
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3 och 7: realistisk, exakt antikvitets- och studieintresserad, omsorgsfull, smart, svårigheter
med människor, bedrägligheter, intriger, ensidighet, tungsinne, småaktighet, förslagenhet,
hårdhet, ordstrider
samhörighet är ofördelaktig: misstänksamhet, beräkning.
3 och 8: originalitet, genialitet, gynnar vetenskaplighet eller konstnärlighet men ej
rutinarbete
excentrisk, överspänd, för stora förväntningar.
3 och 9: framgång i poesi, musik, mystik, subtil och finkänslig, opraktisk, självbedragen,
vårdslös.
3 och 10: klokhet, omsorg, läraktighet, precision, goda nerver, uppfinningsrik, gynnar
studier, musik, kontorsarbete
virrighet, klumpighet, missöden, vårdslöshet, ostadighet, obehag från pöbel, förtal, åtal
samhörighet god: anställning, uppfinning, skicklighet, resor för litteratur.

Fyran
God fyra är skarpsynt, smidig; magnetisk, artistisk, intuitiv, sällskaplig, gladlynt, givmild.
Dålig fyra är ytlig, lättledd, nöjeslysten, skrävlande, avundsam. Fyran kan beteckna:
angenäm eller otrevlig tid, giftermål eller skilsmässa, vinst eller förlust genom make eller
syskonbarn, gunst eller ogunst genom kvinnor, vinst eller förlust genom kompanjon,
äktenskap, förlust genom underlydande, befattning vid t.ex. sjukhus, vinst eller förlust genom
spekulation, affär, sjukdom, god eller dålig skörd, gynnsamt giftermål för barn, olycka för
make, mor, syster, fru får dotter eller dotter bortgift, främmande, svartsjuka, pengar eller
förluster.
Planet:
Venus
Färg: indigo
Veckodag: fredag
Ton: la
Metall:
koppar
Behärskar tiden 22 september - 21 oktober, 22 april - 21 maj
4 och 5: stärker ömsesidiga egenskaper; harmonisk, lätt att samarbeta med, försonlig,
lättväckta känslor
orolig, obetänksam, fåfäng, principlös, grov, rå; disharmonisk; skilsmässa, ruin, orgier,
onåd
samhörighet ej fördelaktig: slöseri, falskhet, kvinnobedragen; något bättre om 5 HF
4 och 6: framgång i allt; skönhet, rikedom, ära; ädel, storsint, öppen, klok
oförstånd, hållningslöshet, slarv, slöseri, fiender bland uppsatta,
åtal
samhörighet mycket god.
4 och 7: artistisk, trofast, blygsam; gunst hos äldre; vinst genom kvinnor, arv
ej lyckosam men ej misstänkt; baktal, misslyckande, förlust på kvinnor, missöde, missräkning, missförstånd
samhörighet är ej lyckosam: förlust på äldre
4 och 8: bedårande, romantisk, smakfull, artistisk; romantisk förlust, svartsjuk, osäkerhet
4 och 9: ädel och storslagen, artistisk och poetisk
missräkning, ostadiga känslor, bedräglig kärlek eller affär.
4 och 10: goda utsikter, gynnsam för allmänna uppdrag, affärer, goda skördar, förlovning,
äktenskap, fru får dotter eller barn bortgift; behaglig, omtyckt, sorglös; goda omständigheter
om 4 stark
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förtretligheter från eller genom kvinnor, hem, ogynnsamt för äktenskap, fattig, olycksam,
vräkig
samhörighet: sällan god ehuru motsvarar förväntningarna, obeständighet; något bättre om
10 HF.

Femman
Goda egenskaper hos femman äro mod, energi, viljekraft, bestämdhet, självtillit,
målmedvetenhet, oberoende, styrka, pålitlighet, läraktighet.
Dåliga egenskaper hos femman äro äregirighet, rastlöshet, hårdhet, hastighet, småaktighet,
opålitlighet.
Tillse vid resa, att 5 står gott.
Femman kan beteckna: god eller dålig hälsa, febersjukdom, resa för hälsans skull, goda
eller dåliga företag, social framgång eller motgång för fader, olycka för fader eller moder,
vinst eller förlust vid brand, god eller dålig affär, olydiga barn, olyckligt äktenskap, framgång
i jakt eller sport, vinst eller förlust på hustru, kompanjon, arv, besvärligheter, tvister, strider,
skulder, huslig tvist, olycka för fader eller moder, utmärkelse, befordran, onåd, motgång, dam
blir gift, fru får son, split, oenighet tvedräkt med släkt, grannar.
Femman har något av både tvåans och treans egenskaper.
Planet:
Mars, eros
Färg: röd
Veckodag: tisdag
Ton: do
Metall:
järn
Behärskar tiden 22 mars - 21 april, 22 oktober - 21 november
5 och 6: förstärker femmans goda egenskaper, fördelaktig för förhållanden, som röra
hjärterdam; ingen lyckogaranti; entusiasm, energi, generositet, företagsamhet, försiktighet
slösaktig, omdömeslös, fanatisk, sekterisk, oförsonlig, fåfäng, feber
samhörighet ingen lyckogaranti: lämplig ämbetsman; framgång i idrott o.dyl.
slöseri, självöverskattning
5 och 7: stärker 5 såsom HF; gör 7 som HF mera framträdande; praktisk, realistisk,
oemottaglig för finare vibrationer, försiktig, uthållig, gunst hos äldre
samhörighet ofördelaktig: 7 HF bråkig, föga nogräknad
anger farligt tillstånd: ombytlig, ansvarslös, feg, hämndgirig, tarvlig, våldsam
gynnsamt för talare, risk för olycksfall
5 och 8: fysiskt stark med goda nerver, härskarenatur, energi, flit, gott omdöme
obalanserad, energiförande, varning för olycka;
5 och 9: ovanlig begåvning, gott förstånd, djup insikt, starka känslor
fara för grymhet, laster, olycka i samband med sprit, bedrägerier.
5 och 10: god hälsa, praktisk, bestämd, kvicktänkt, pratsam, reslysten, ombytlig; gynnar
snabba affärer, god för sport, talangfull, käck, kvinnogunst, gift får son
obehärskad, rastlös, obeständig, opålitlig, falsk, brutal
samhörighet ofördelaktig: risk för olycka, misslyckande.
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Sexan
Goda egenskaper hos sexan äro ädelhet, generositet, sällskaplighet, klokhet, intuition,
älskvärdhet.
Sämre egenskaper äro beskedlighet, obetänksamhet, fjantighet, omdömeslöshet.
Sexan har något av både tvåans och fyrans egenskaper.
Sexan kan beteckna: allmän framgång eller motgång, goda finansiella förhållanden, någon
vinst även om i övrigt dåligt, god skörd, goda eller falska vänner, gott eller dåligt anseende,
framgång eller motgång hos myndigheter, gunst eller onåd hos överordnade, högtställda, god
examen, framgång i forskning, framgångsrik affärsresa, framgång för manlig anförvant, make,
barn, föräldrar, makes sjukdom eller tillfrisknande
Planet:
Jupiter
Färg: blå
Veckodag: torsdag
Ton: sol
Metall:
tenn
Behärskar tiden 22 februari - 21 mars
6 och 7: sexan vinner i längden på sjuan och vänder ofta allt i gott vinst genom lantbruk,
affärer och arv, gott omdöme, allvarlig,
framgång genom tålmodig strävan
motgångar och svårigheter, fattigdom, grubbel, åtal; oföretagsam, energilös, trångbröstad
samhörighet ogynnsam; motstånd, hatad.
6 och 8: ovanlig förståndsbegåvning och stor originalitet
missriktad strävan, oppositionslusta, falska ideal.
6 och 9: människovänlig, hjälpsam, gästfri, mystiker
självbedräglig, vidskeplig, känslofull.
6 och 10: social och finansiell framgång; vänlig, hjälpsam, deltagande; rättvis, sann,
trofast; lyckad resa; gynnar företag av olika slag, examen, anställning
motgångar, falska vänner, förluster, ogynnsam för samvaro, onåd,
ogunst
samhörighet god: rikt gifte, resor; slarvig, ombytlig, svamlig, svag.

Sjuan
Goda egenskaper hos sjuan: uppfinningsrik, förslagen, företagsam, rättvis, hederlig, arbetsam, grundlig, bestämd.
Sämre egenskaper: envis, självmedveten, skrävlig, småaktig, avundsam, långsint,
ofördragsam, opålitlig.
Sjuan har något dels av tvåans och femmans, dels av treans och fyrans egenskaper.
Sjuan kan beteckna. framgång med "tyngre yrken" såsom jordbruk, gruvdrift,
byggnadsföretag, ynnestbevis från äldre personer, skänker, testamenten, solid affärsställning,
förluster, otur eller misslyckande genom släkt, make eller vänner, upphöjelse och fall, risk för
halka, krossår.
Planet:
Saturnus
Färg: grön
Veckodag: lördag
Ton: fa
Metall:
bly
Behärskar tiden 22 december – 21 februari
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7 och 8: sunt omdöme, energi, uthållighet, originalitet, envishet, egenheter, avvägar
7 och 9: sunt förstånd med praktiska, uppnåeliga ädla ideal utan högre vyer, kall, hård,
motstånd, antipati
7 och 10: klok, ihärdig, arbetsam, behärskad, omsorgsfull; arv, presenter, gynnsam för
byggnadsföretag, trävaru- och metallaffärer; populär
stängda möjligheter: onåd, impopulär, förluster, uppskov, ombytlig, misstänksam,
småaktig, inbilsk, beräknande, feg, olycksam
samhörighet olycksam.

Åttan

2+6=3+5

8 och 9: ockulta intressen
fantasier
8 och 10: psykisk läggning, oväntad vinst eller fördel
oppositionslysten, excentrisk, oförsonlig, nervös.

Nian

2+7=3+6=4+5

9 och 10: drömmare, fantasifull, utmärkta uppslag
oansvarig, opraktisk, kritiklysten
har skenet mot sig, missförstånd, missräkning.

Tian

2+8=3+7=4+6

Goda egenskaper hos tian: taktfull, rådig, omtänksam, diplomatisk, vänlig, romantisk,
självständig, uthållig.
Sämre egenskaper: ombytlig, hastig, opålitlig, osann, slug, ängslig, småsint, lättledd,
sluten, närig, hämndgirig, passionerad
(10 styr fjärde huset; ogynnsam ständig flyttning och obehag i samband därmed)
Planet:
månen
Färg: violett
Veckodag: måndag
Ton: si
Metall:
silver
Behärskar tiden 22 juni – 21 juli
Femman är sammansatt av 2 + 3. En jämn och en udda drar aldrig jämnt - har tvåans eld
och treans skärpa på ett udda sätt.
Sexan består av 2 + 4, två jämna som säkert drar åt samma håll.
Sjuan består av 2 + 5 och 3 + 4, i båda fallen en jämn och en udda
och således alltid ojämn.
Åttan består av 2 + 6 och 3 + 5, mycket god i förra fallet, mycket dålig i senare.
Nian består av 2 + 7, 3 + 6 och 4 + 5. Alltid udda om än 3, 5, 7 mist något av sin uddighet
– dock vet man aldrig var den finns.
Tian består av 2 + 8, 3 + 7 och 4 + 6, mäktig, sugande och dränkande som ebb och flod,
aldrig länge men ständigt på nytt.
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Esset
Esset är Fortuna, lyckans nyckfulla gudinna.
Esset visar var huvudintresset för tillfället ligger eller riktar uppmärksamheten på ett
område av betydelse.
Det förstärker goda såväl som dåliga faktorer.
I gott läge betecknar det Tur.
I mycket dåligt läge Otur.
Det gynnar eller missgynnar beroende på om det ligger hos sympatiserande eller
antipatiserande personer.
Det förstärker inflytelserna.
Som 13:e faktor visar det vilken familj, som har turen med sig.
Särskilt starkt verkar det på samhörig faktor.
Egen betydelse är ringa. Hjärteress kan gagna intressena, klöveress är allmän varning,
ruteress kan beteckna popularitet, spaderess present, ökad inkomst o.dyl.
Splittrat ess betyder utropstecken eller uppmaningar.

Tvåan
Tvåan är Förmågan.
Tvåan visar människan såsom social person, i hennes ställning och verksamhet utåt, visar
var personlighetens centrala betydelse ligger. Den gäller för värdighet, anseende, ståt.
God tvåa ger självtillit, ledareförmåga, fasthet, jämnhet, styrka, öppenhet och vidsyn.
Dålig tvåa betyder att egenskaperna äro skenbara.
Tvåan är den sociala standardens faktor – den allmänna kompetens- faktorn, betydelsens
faktor.
Den berör hälsan mycket starkt. God tvåa förstärker goda krafter. Dålig förstärker onda
krafter.
Den har frändskap med sexan.
Tvåan kan beteckna bl.a.: furstar, presidenter, allt slags överhet, ämbetsmän, världslig och
kyrklig makt, societet. Vitalitet, konstitution, hjärta, rygg.
Tvåan gör självständig, företagsam, rättvis, stolt.
Tvåan gagnar eller skadar genom att förstärka egenskaper eller yttringar hos karaktärer,
betingelser och förhållanden – de må vara goda eller dåliga. Särskilt har den en tendens att
förstöra alla med den samhöriga faktorer.
Kan beteckna ung människas far, frus make. Pålitlig person, uppsatt, mäktig.

Trean
Trean är Förståndet, intelligensens faktor. Liksom tanken är den snabb, beredd att tjäna det
goda likaväl som det goda.
God trea ger skarpsinne, omdömesförmåga, skicklighet i tal och skrift.
Styr: ruterdam och spaderdam
Ogynnsam: hjärterdam och klöverdam
Den visar frändskap med sjuan.
Kan beteckna: litterära världen, pressen, vetenskapsmän, lärare, kulturella, ungdom,
gossar, handel, sjöfart, sändebud av alla slag.
Nerver, andningsorgan, nervösa sjukdomar.
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Fyran
Fyran är Charmen, är skönhetens, idyllens, förälskelsens, behagets faktor. Även om dess
yttre makt är svag, ger den framgång genom personlig charm. Den utjämnar motsättningar,
medför harmoni, förståelse, samarbete.
Dåligt påverkad antyder den hållningslöshet, förtal, skandal.
Den härskar över de sköna konsterna, äktenskap, vänskap, nöjen.
Den har frändskap med tian.
Kan beteckna: kvinnor i allmänhet, barn, flickor, havandeskap, konstnärer, lyxvaruhandlare, nöjesyrken, utställningar, teater, musik, apotekare, parfymhandlare, kemikalieaffärer.
Njurar, strupe, hud, sexualorgan.

Femman
Femman är Kampen, är stridens, krigets faktor. Den betecknar kampen för tillvaron. Den
är modets, energiens, uthållighetens, företagsamhetens faktor. Den är hetsig, avklippande,
våldsam. Den ger tillkämpad framgång.
Dåligt påverkad gör den oresonlig, hänsynslös.
Den har naturlig tendens till konflikt med sjuan och tian.
Den kan beteckna: militärer, läkare, tvister, eldsvåda, metallarbetare, hotellägare, sjöfolk,
jordbrukare, byggnadsarbetare, sportsmän, försäkringstjänstemän.
Muskler, avföring, näsa, skalle, ansikte.
Febrar, inflammationer.
Femman kan betyda (på plats 25): svårigheter återstå.

Sexan
Sexan är Framgången är medgångens, fredens faktor. Den skänker de stora egenskaperna,
humanitet, ädelmod, rättrådighet, visdom.
Gott påverkad ger den framgång i allt även gentemot stora hinder.
Dåligt påverkad medför den vårdslöshet, risker, gäckade förhoppningar.
Den har frändskap med tvåan.
Faktor mellan 4 och 6 är stark.
Kan beteckna: bankirer, grosshandlare, advokater, domare, präster, adjutanter, lärare,
målare, uppbördsmän.
Blod, lever, gikt.

Sjuan
Sjuan är Hindret, motgångens faktor. Hindret kan, om ej alltför stort, övervinnas genom
ihärdighet, tålamod och försiktighet. Men sjuan betyder alltid motstånd, direkt eller indirekt.
Gott påverkad gör den praktisk, uthållig, pålitlig, grundlig, försiktig.
Dåligt påverkad medför den dröjsmål, bakslag, missräkning, olycka
samt gör listig och bakslug.
Äldre personer ger den auktoritet. Dess verkan är långsam och grundlig.
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Den har naturlig tendens till konflikt med Tvåan, visar frändskap med Trean.
Kan beteckna: inflytelserika, auktoriteter, äldre personer, lantmän, gruvmän, arkitekter,
godsägare, slaktare, kockar.
Ben, knä, kroniska sjukdomar.
Sjuan kan betyda (på plats 25): fördröjd utgång.

Åttan
Åttan är Överraskningen, är originalitetens och oberäknelighetens faktor.
Den bryter med dogmatism, formalism och konvention. Hos outvecklade stärker den
nyckfullheten, hos utvecklade alla klärvoajansens egenskaper, intuitionen, siarförmågan,
magiförståelsen. Dess verkan är plötslig och ombytlig.
Gott påverkad gynnar den genomförandet av alla slags planer, uppfinnarförmågan,
genialiteten.
Dåligt påverkad blir den till ett verkligt hinder och medför överspändhet, fantasteri,
genivansinne.
Saknar frändskap, gynnar och ogynnar alla.
Kan beteckna: uppfinningar, upptäckter, tekniska yrken, järnvägar, bilar, telefon, strejker,
explosioner, "de upplysta", radio, flyg, maskiner.
8 = intuition.
Paralysi.
Åttan kan betyda (på plats 25): överraskning att vänta.

Nian
Nian är Hemligheten, är Mysteria. Till sin natur själv outgrundlig är den en nödvändig
faktor för djupsinnig forskning, för inträngandet i alla livets och naturens mysterier. Nian är
själslivets både undermedvetna och övermedvetna faktor.
Gott påverkad lyfter den och bär framåt, ger utmärkta uppslag, ovanliga upptäckter,
ovanliga upplevelser.
Dåligt påverkad river den med sig, dränker, isolerar, medför missförstånd, misstolkningar,
missräkningar, ger "skenet emot sig".
Dess verkan är långsam, omärkligt insmygande.
Kan beteckna: vattnet, oceanen, oupplysta massan, olagliga företag, uppror, sammansvärjning, hemliga ordnar, hemligheter.
Oförstånd, fysisk och psykisk ömtålighet.
Nian kan betyda (på plats 25): frågan för tidigt väckt.

Tian
Tian är Inflytandet, som verkar genom att förstöra. Förstärker instinkt och känsla hos
personen samt påverkar omgivningen. Samlar hos sig olika inflytelser till ett intressecentrum.
Anger genom karaktären arten av personens självkrafter. Är sluten, receptiv, ger fantasi,
organisationsförmåga.
God tia: sympati. Förstör skadliga inflytelser.
Dålig: fördom. Förstör gagnande inflytelser.
Den har frändskap med fyran.
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Kan beteckna: kvinnor, allmänhet, folkmassa, allmänna frågor, korrespondens, diktning,
moder, hustru.
Tian berör hälsan mycket starkt.
Verkar genom negation.
Spader 10 anger affärsresa.

Cirkeln visar vilka inflytelser som verka, konstaterar fakta. Korten ge erforderliga uppslag
för tanken, verkar såsom en språngbräda för intuitionen.
I varje kvadrant finnas tre karaktärer samt tre faktorer med ett kungsläge, ett knektläge och
ett damläge.
Första kvadranten: 1,
andra:
4,
tredje:
7,
fjärde:
10,

2,
5,
8,
11,

3,
6,
9,
12,

13,
15,
17,
19,

14,
16,
18,
20,

21
22
23
24

Tiden beräknas sålunda:
Anslå två timmar för varje karaktär, börjande med
hjärterkung
klockan 6
klöverkung
klockan 24
ruterkung
klockan 18
spaderkung
klockan 12
kung: nuet, dagar, veckor, månader
dam: framtid, veckor, månader, år
knekt: förgånget, månader, år, oändlighet
Väderstrecken beräknas sålunda:
Hjärterkung
öster
Klöverkung
norr
Ruterkung
väster
Spaderkung
söder
Årets månader beräknas sålunda:
Hjärterkung
april
Klöverkung
juli
Ruterkung
oktober
Spaderkung
januari
1
2
3
4
5
6

5, 2,
4, 10,
3, 0,
10, 6,
2, 0,
3, 3,

4,
5,
6,
7,
8,
9,

7
0
0
5
0
4

70
64

7
8
9
10
11
12

4,
5,
6,
7,
8,
9,

7, 5, 2
0, 4, 10
0, 3, 0
5, 10, 6
0, 2, 0
4, 3, 3

(8?)

70
64

I cirkeln kan till skillnad från horoskopet icke finnas något till sin natur oklart eller
obestämt. I cirkeln är allting visst.
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Den, som icke har fullt förtroende för och icke av fullaste övertygelse lägger cirkeln, kan
lika gärna låta bli. Resultatet blir i varje fall missvisande.
Missvisande blir den även, när man ändrar någon regel.
Cirkeln är icke radikal utan missvisande, om ess, 2 eller 10 saknas. Om alla tre saknas, kan
frågan ej besvaras.
Den 13:e faktorn avgör i tvivelaktiga fall.
(i övrigt gäller regeln, att största påverkan alltid fås i samma slags lägen.)
(Är symmetrien en magisk faktor?)
Även om man med bestämdhet vet till vilken karaktär den frågande hör, får ingen som
helst förändring göras – vare sig beträffande karaktärernas inbördes ordning eller
karaktärernas i cirkeln oföränderligt givna plats. Ligger hjärterkung icke på plats 1, förlorar
cirkeln sin magiska natur och missvisar. Det är karaktärernas absoluta orubblighet i alla
placeringshänseenden, som utgör det konstitutiva hos cirkeln, just är en av förutsättningarna
för magien.
Mystiska egenskaper höra icke direkt samman med något visst temperament, om än klöver
erbjuder vissa naturliga förutsättningar. Trean är vanligtvis ett hinder därför. Däremot äro 8 +
9 hos hjärterdam gynnsamma, ävensom hos klöverdam.

CIRKELTOLKNING
Allmänna anvisningar
Cirkeln lägges för besvarande av en viss, bestämd fråga. Denna fråga kan beröra vilken
som helst av alla livets förhållanden. Innan cirkeln lägges, måste frågan vara ställd. Frågan
kan vara allmänt hållen eller i detalj formulerad. Men frågans innebörd måste vara fullt
klarlagd, så att varje missförstånd är uteslutet. Även den tidpunkt som avses – timma, dag,
vecka, månad, år, årtionde – måste vara fixerad.
Oklar fråga ger oklart svar. Lägg aldrig cirkeln i uppjagad sinnesstämning eller med
önskan om visst resultat! Onödiga eller enbart nyfikna frågor ge missvisande svar.
Varje cirkel är en rebus, som måste lösas och kan vara nog så invecklad beroende på
frågans natur, t.ex. ifråga om allmän ödestolkning. Naturligtvis erfordras en viss erfarenhet
för att rätt uppskatta faktorernas betydelse även med hänsyn till frågans vikt. Att i detalj
uppställa regler för tolkning är omöjligt, emedan svaren riktas till en individ och beröra hans
individuella förhållanden. Förmågan att kombinera och individualisera är oeftergivlig och kan
icke utläras. Cirkeln måste uppfattas som en språngbräda för intuitionen och tolkningen bli en
samvetssak. Med övning och erfarenhet lär man sig snart nog se de olika faktorernas inflytanden och förvärvar därmed den självtillit och självständighet, som är nödvändig för tolkningskonsten.
Den frågande är alltid hjärterkung. Den tolkande är ruterkung, om han icke på grund av
frågans natur är direkt utesluten. Den karaktär frågan särskilt berör kallas huvudkaraktär. Den
faktor, som styr ifrågavarande huvudkaraktär, kallas huvudfaktor (HF). De faktorer, som ligga
hos huvudkaraktären, kallas centralfaktorer.
Ligger huvudfaktorn hos huvudkaraktären eller sympatiserar huvudfaktorn med centralfaktorerna, blir svaret gynnsamt. Även ogynnsamma faktorer kunna då i längden endast
fördröja, ej förhindra.
Huvudfaktor hos kung betyder snabbt händelseförlopp.
Saknas huvudfaktor, är cirkeln Icke "radikal", och erhålles intet svar.
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Alla ruterfaktorer på mittraden mellan hjärterkung och ruterkung tillhöra ruterkungen. Alla
ruter ovanför denna rad tillhöra ruterknekt. Alla ruter nedanför denna rad tillhöra ruterdam.
Alla klöverfaktorer på mittraden mellan klöverkung och spaderkung tillhöra klöverkung.
Alla klöverfaktorer vänster om denna rad tillhöra klöverdam. Alla klöverfaktorer höger om
denna rad tillhöra klöverknekt.
Alla spaderfaktorer på mittraden mellan klöverkung och spaderkung tillhöra spaderkung.
Alla spaderfaktorer vänster om denna rad tillhöra spaderknekt. Alla spaderfaktorer höger om
denna rad tillhöra spaderdam.
Kinesiska zodiaktecken: Råttan, Oxen, Tigern, Haren, Draken, Ormen, Hästen, Fåret,
Apan, Tuppen, Hunden, Svinet.
Tolvårsperioden: Råttan 1852, 1864, 1876, 1888, 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008
Hjärters egen natur är i sig närmast viljande, spaders arbetande, ruters tänkande och
klövers kännande.
Varje karaktär sympatiserar med fyra och antipatiserar med tre karaktärer. Direkt antipatisera göra endast kungarna inbördes, knektarna inbördes och damerna inbördes.
Frånsett denna grundregel sympatisera alla röda med varandra samt alla svarta med
varandra. Övriga intaga en neutral hållning.
Ett exempel må vara tillfyllest: Hjärterkung antipatiserar med de övriga tre kungarna men
sympatiserar med hjärterdam, hjärterknekt, ruterdam och ruterknekt.
Hjärterkung =
Spader knekt =
etc.
esset
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Väduren
Oxen

Fortuna
Solen (Vulkanus)
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Månen
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