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Hva sier ditt årskort om 2013?

Ved hjelp av tarot-numerologi kan du se hvordan det neste året ditt blir. Det gjøres ved at du
legger sammen din fødselsdato og årstallet for året du er i. Det vil si at hvis du har bursdag 17.
august og vil regne ut årstallet for 2013, vil regnestykket se slik ut: 1+7+0+8+2+0+1+3 = 22
Siden tarotkortene kun går til 21, må du også legge sammen 22 slik: 2+2 = 4 Da har du kort nr.
4 som årskort og det er Keiseren. Da kan du lese om Keiseren og se hvordan ditt 2013 blir. Du
kan også regne bakover og se om det har stemt tidligere år, da bare bytter du ut årstallet.

Husk at alt som overstiger 21 må regnes videre, mens det som er under, brukes slik det er. Hvis
du f.eks. har bursdag 03. mars, så blir regnestykket slik: 0+3+0+3+2+0+1+3 = 12 Da har du
årskort Den hengte mann.

Her kan du se hvordan året ditt blir etter at du har regnet ut hvilket årskort du har:
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1- Magikeren
Dyktighet, initiativ, kreativitet og muligheter
Kanskje starter du nye prosjekter/blir prosjektleder. Læreryrket ligger i magikeren. Også
språk/det å skrive/psykoterapi, healing. Kanskje får du ny jobb innen noen av disse yrkene eller
får en interesse innen dette? Kanskje blir du dette året nødt til å bestemme deg for hva som er
viktigst for deg og/eller hvilken retning du skal ta. Du har skaperkraften, sørg for å ha balanse
mellom hjertet og hodet. Økonomien bedrer seg dette året pga din innsats. De 5 sanser,
sentralnervesystemet og lungene har med dette kortet å gjøre. Kanskje du bør undersøke
øynene/synet dette året?

2- Høyesteprestinnen
Esoterisk kunnskap, kvinnelig intuisjon, visdom og avsløring av hemmeligheter
Du kan bli tiltrukket mot det ukjente dette året. Kvinnelig intuisjon og visdom er også i dette
kortet så kanskje du blir mer i kontakt med din intuisjon og din visdom. Du kan bli opptatt av å
finne ut hvordan ting egentlig henger sammen. Hemmeligheter kan bli avslørt. Kanskje møter
du en mystisk og/eller klok kvinne dette året eller søker råd hos en. Kortet kan vise til moren
din, spesielt hvis hun er skilt/enke. Kanskje får du mye med henne å gjøre dette året. Det kan
også være en mektig kvinnelig sjef. Hvis du er mann, kan du bli fascinert av en mystisk, eldre
kvinne. Innen helse viser det til kroppsvæsker, fordøyelse og rensing av kroppen. Kanskje du
bør tenke over om du trenger å rense kroppen dette året, eller om du tilfører kroppen ting som
ikke er bra?

3- Keiserinnen
Skaperevne, moderskap, overflod og oppfostring.
Kanskje blir du ekstra kreativ i år. Fruktbarhet, velstand og materiell velstand. Økonomien kan
bli bra. Kanskje blir du mer opptatt av skjønnhet, hårpleie, massasje, mosjon, aromaterapi,
hudpleie, matlaging eller hagen. Kan vise til graviditet, fødselspermisjon o.l. Kortet viser til den
ekte kjærligheten, den ekte vennen osv. så kanskje møter du en sånn i år. Kanskje blir du
opptatt av vår opprinnelse dette året: alt som har med barn, foreldre og kanskje Moder jord å
gjøre.

4- Keiseren stjernetegnet væren
Makt, verdslig autoritet, lederskap og farskap
Kan vise til forfremmelse. Kan vise til at andre venter på at du skal ta ledelsen. Mulig du blir mer
ambisiøs dette året. Kanskje utvikler du lederskap. Kan ha med store firmaer å gjøre. Mulig du
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kommer til å jobbe i et stort firma eller samarbeide med store firmaer. Mulig at du vil ha å gjøre
med regjering/myndigheter dette året. Kan også vise til mennene i våre liv, en far eller andre
som du forholder deg til. Muligens får du mye med dem å gjøre dette året. Kan være at du dette
året får vite og oppleve at du ikke alltid kan gjøre som du vil. I kjærlighet møter du kanskje en
autoritær mann. Er du mann, bruker du kanskje din autoritære side i møte med en kvinne. I
helse har det med hode/hodepine å gjøre. Kanskje får du litt mer hodepine dette året.

5- Paven stjernetegnet tyren
Overbringer visdom, åndelig veiviser og søken etter mening/opplysninger
Viser til lærer/student. Blir du det i løpet av året? Eller kanskje møter du en slik i løpet av året
som blir en vekker for deg eller peker på noe for deg. Kan vise til en som trenger religion/noe å
tro på. Kanskje du blir opptatt av dette i løpet av året. Veiledning. Har du gjort noe feil, får du
vite det. I økonomi må du forsøke å gjøre alt rett. Kanskje har du gjort noe galt her? Du kan få
veldig behov for rutiner dette året. Du kan også bli opptatt av at din rolle skal være klart definert
nå. Ytre detaljer blir viktig. Negativt kan det slå ut med at du strever for å for eksempel prøve å
holde tritt med naboen, at det blir en konkurranse. Kanskje dukker det opp en gammel venn
dette året eller en eldre person som gir deg gode råd. I partnerskap viser det til en person som
er eldre enn deg/er eldre i måten å være på. Kan vise til bryllup, kanskje du skal i bryllup i år?

6- Lovers stjernetegnet tvillingene
Kjærlighet, attrå og medfører en prøve/valg
Du blir rådet til å følge hjertet. Du får antagelig mange valg dette året, noen vanskelige. Kanskje
blir du opptatt av organisasjonsarbeid dette året. Kanskje møter du en som blir spesiell for deg,
din tvillingsjel. Man kan dette året også finne tilbake til noen som man har brutt med/mistet
kontakten med. Du får løse en del konflikter i deg selv. I økonomi står du ved et veiskille.

7 – Vognen stjernetegnet Krepsen
Seier etter hard kamp, vellykkethet, suksess og lidenskap
Kanskje møter du en person som aldri gir opp, og som lærer deg å stå på! Dette året kan det
oppstå situasjoner med kamp og motstand og da er det viktig at du selv tar tømmene og ikke lar
deg lede. Tar du styringen selv, vil du seire over alle hindringene du møter. Ta ansvar over ditt
eget liv! Om tankene spriker i mange retninger, fokuser på ett mål og sørg for å ta tømmene
selv for å komme dit. Det kan også være at du får flere veier å gå. Året kan føre med seg reiser
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eller nyheter og/eller venner fra fjerne steder. Pass på at du ikke kjører over andre!
8 – Styrke stjernetegnet Løven
Selvdisiplin, mot, integritet, besluttsomhet og selvbevissthet
Du vinner over hat og/eller smålige fiender. Du vinner fram med det du holder på med. Stol på
deg selv! Stå på egne bein og ikke handle etter hva andre sier. Kanskje møter du en person
dette året som er spesielt generøs og rettferdig? I år kan du få bruk for din indre styrke. Om du
blir irritert og sint, finn frem din tålmodighet og storsinnethet, det vinner du mest på. Kanskje
skaffer du deg et kjæledyr i år? Hvis du er i et forhold kan dette året gjøre at du ser nøyere på
det. Alt er ikke tapt, men det krever kjærlighet og arbeid fra begge sidene.

9 – Eneboeren stjernetegnet Jomfruen
Trenger å være for seg selv, trekker ut kontakten så ingen skal få tak i deg
Kanskje trenger du tid for deg selv for å ta en beslutning. Eller kanskje du har utrettet noe som
er så bra at du vil lene deg litt tilbake for å nyte det. Dette er året for ettertanke, ikke handling!
Det kan også være at du dette året blir opptatt av meningen med livet. Dette året vil du oppleve
at du ønsker å lære noe nytt. Tenker du på å studere eller ta videreutdanning? Kanskje møter
du på en lærer/klok person dette året som gir deg gode råd. Ta imot rådet! Det kan også være
at du finner en bok som virkelig gir deg mening. Dette året er det lurt å ikke handle overilet.

10 – Skjebnehjulet
Skjebnen griper inn, underlige sammentreff
Dette året kan du plumpe rett ut i heldig møter. Folk kan kanskje ofte høre deg si: ”Du vil vel
aldri tro det, men..” for dette året kan ting skje plutselig. Du kan oppleve at en ny karriere dukker
opp eller et uventet nytt hjem. Positivt! Det kan føles som at ting endrer seg plutselig og at du
ikke har kontroll dette året. Det er da viktig at du ser ting i større perspektiv for å få oversikt.
Endringene er stort sett positive og det er mye læring i det som skjer. Vær også forsiktig og ikke
misbruke medgangen og hellet. Etter den søte kløe..
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11 – Rettferdighet stjernetegnet Vekten
Valg, avgjørelser, argumentering for og imot, du vil se.
I år kommer resultatet av dine tidligere handlinger. Dette er karmakortet, så har du handlet
dårlig, vil karma komme med dårlige nyheter. Hør på samvittigheten din, ta ansvar og gjør opp
for dine feil. Dette året vil du være spesielt rettferdig og gjennomskuer ting. Du vil være opptatt
av at ting skal gå riktig for seg. Du vil kanskje føle at noen er urettferdig mot deg. I år vil du se
det hvis det er slike situasjoner for i år er du observant. Juridiske oppgaver, kontrakter,
forhandlinger osv. kan dukke opp dette året. Hvis det gjelder yrke dreier det seg om advokater,
revisorer, dommere osv. Kanskje møter du en slik i løpet av året? Hvis du holder på med en
sak, vil det løse seg til din fordel dette året, men pass på: Er du for grådig, får du mindre. Dette
er kortet for rettferdighet!

12 – Den hengte mann
Noe må ofres, en midlertidig pause i livet
Det kan være du må ha tålmodighet dette året. Kanskje føler du at du ikke kommer noen vei. I
år må du ta valg og avgjørelser om hva som er viktig og hva du kan klare deg uten. Det kan
være at du vil revurdere dine livsverdier og mål i livet. Det kan være at livet snus på hodet dette
året og det kan godt være at du velger å gjøre stikk motsatt av hva du egentlig hadde tenkt i
utgangspunktet. Mulig velger du å ta offerrollen, ventetid blir det uansett for noe har låst seg.
Skal du ta beslutninger, vent! I hvert fall til du vet at du har oversikten. Noen ganger blir offeret
gjort for deg når du har Den hengte mann som årskort.

13 – Døden stjernetegn Skorpionen
Avslutninger, forvandlinger, døden for det som ikke er nødvendig
Noe som er viktig for deg tar slutt dette året og det skaper store forandringer for deg. Når du har
lagt dette bak det, dukker noe nytt opp i horisonten. Som oftest er det positivt med en overgang
til noe nytt, men noen ganger kan det vise til skuffelser, tap av venner og ulykkelige adskillelser.
Forandringer blir også gjort dette året. Ting kan ikke fortsette i den formen de er i. Stivnede og
fastlåste former må fjernes slik at du får bruke energien på annet hold. Om du synes at
endringer er skremmende, er det bedre å la seg flyte med enn å stritte imot, for av og til må
man ha endringer for å komme videre.
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14 – Måtehold stjernetegnet Skytten
Balanse, moderasjon, kompromiss, harmonisk forhold
Dette året blir du tilpasningsdyktig eller du møter folk som er det. Du må gjerne inngå noen
kompromisser i år for å få en balanse. Har du vært i en krangel, blir dere enig. Kanskje finner du
nye teknikker, idèer eller metoder dette året, kan gjelde i alle områdene i livet ditt. Dette året vil
du trives godt med å arbeide i gruppe. Samarbeid går lettere. Måtehold viser til avrundet
personlighet, så kanskje møter du noen i år som du vil trives veldig godt sammen med.

15 – Djevelen stjernetegnet Steinbukken
Blokkering som hindrer vekst kan bli fjernet og energi blir frigjort
Dette året kan du bli mer opptatt av penger og annet materielt gods. Kanskje begynner du å
spare? Pass på å ikke bruke penger for å oppnå noe, vennskap f.eks. Dette året kan du virkelig
bli kjent med følelser du kanskje ikke har vært så i kontakt med før. Vellyst å begjær kommer
kanskje frem når du møter Djevelen i stokken. Dette året lærer du kanskje en del om din egen
dyriske natur. Her kan du oppleve både fristelser, besettelser, instinkter og dyriske krefter.
Kanskje blir du i år helt besatt av en interesse, mister hodet i en sak eller bli fristet til å bruke
mye penger. Ta gjerne en titt på deg selv dette året. Kan du være litt intolerant og selvgod? Kan
du være litt grådig og misunnelig? Avhengig av noe? Kortet kan også vise til fortrengt
seksualitet og/eller beskyldninger om at andre er onde, umoralske og syndige. Se på deg selv
dette året og gjør opp status, men ikke vær dømmende. Det er ikke alltid ille å la seg friste, du
bør kjenne på dine følelser og anerkjenne dem. Når du har jobbet gjennom frykt og blokkerte
følelser, har du fått mer innsikt og energi. Husk at alt er lærdom!
16 – Tårnet
Å bryte ned eksisterende strukturer for å gjøre plass til de nye, renselse, å rydde vei
Her kommer den nakne sannhet! Kanskje blir livet ditt snudd på hodet dette året. Det kan være
plutselige endringer som skjer. Om det er ytre hendelser, kan det være konflikter, ulykker,
branner, tap av penger/eiendeler. Er det indre hendelser, kan det være tap av virkeligheten. Det
kan bety at du avdekker en hemmelighet som avslører en annen virkelighet enn du har trodd
på, eller det kan være selvbildet ditt som får seg en knekk. Sammenbruddet er uansett
nødvendig for ting kunne ikke fortsette slik det var. Endringene som kommer, kan virke
vanskelige mens det står på, men du ser etterpå at det var det beste som kunne skje.

17- Stjernen stjernetegnet Vannmannen
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Håp, veiledning, fornyelse, løfte
Muligens får du ny innsikt dette året. Du blir inspirert og du får sinnsro, tro og optimisme. Mye
energi og vitaliteten er tilbake. Nå er du på rett spor og du ser lyset i tunnelen. Kanskje finner du
ut at du har evnen til å helbrede andre. Og kanskje blir du ekstra trukket mot naturen dette året.
Det er også mulig at du får interesser innen menneskerettigheter, miljøsaker eller likestilling.

18 – Månen stjernetegnet Fiskene
Svingninger, angst, uro, forandringer, usikkerhet, forvirring, skaperevner
I år kan du oppleve en periode med usikkerhet, angst, kaos - at du står fast og surrer rundt uten
mål og mening. Nå ser du antagelig ikke ting helt klart, så vær obs på baksnakking, bedrag,
manipulasjon, løgn og feil. Kanskje ser du ikke andres egentlige motiv. Ting kan være tåkelagte
og når tiden er der, vil det bli avslørt. Dette året kan det underbevisste gjøre seg bemerket.
Kanskje får du veldig livaktige drømmer. Du kan bli mer opptatt av farger, dikt, symbolske
romaner, teater/film, skrive romaner, healing, nattklubber med spesiell atmosfære, psykologi.
Har du et kreativt yrke, kan det være veldig positivt å få denne inspirasjonen.

19 – Solen
Optimisme, kreativitet, positive holdninger
Lykke og vitalitet kommer dette året. I år har du fremgang og suksess i alt du foretar deg. Du er
selvsikker og livsglad. Kanskje ser du også bedringer i økonomien. Nå er et godt tidspunkt for
handling og planlegging for fremtiden. Gamle skader heales dette året. Du blir kanskje mer
sosial og/eller opplever at du blir bedt mer ut. Du kan bli mer opptatt av sunnhet og helse dette
året. Kanskje reiser du til varmere klima. Kanskje får du det etterlengtede barnet dette året. Har
du hatt vanskeligheter, kan dette året vise slutten på problemet.

20 – Dommen
Høste det du sår, lære av erfaringer
Tiden er inne til et oppgjør med fortiden! Du må se på hva du har vært og gjort hittil. Nå må du
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enten høste belønningen, eller betale boten. Når oppgjøret er gjort, må du ta med deg
lærdommen av det. Dette året må avgjørelser tas! Det nytter ikke å forsøke å dytte ting under
teppet lenger. Gammel gjeld skal nå betales, det er ikke lenger mulig å snike seg unna sitt
ansvar. Dette året bringer også oppvåkninger - at du kanskje ser ting på en annen måte. Du vil
kanskje se på deg selv og tenke: hva har jeg oppnådd? Det kan også være at du blir testet
dette året, skal du f.eks. ha eksamen? Dommen er positiv når det gjelder helse. Det står for
rekonvalesens. Gjør du endringer innen jobb, får du feire suksess.

21 – Verden
Triumferende fullførelse, slutten på en syklus, suksess og oppfyllelse
Noe er ferdig/fullført. Kanskje har du blitt trygg på hvem du egentlig er. Kanskje har du funnet
din plass i verden. Kanskje stifter du familie. Kanskje flytter barna ut så du får en ny start der du
får mer tid til deg selv? I år vil du føle suksess, helhet og harmoni. Du har nådd målet ditt og
belønningen kan høstes. Kanskje får du ny bolig eller nytt arbeid. Hvis du reiser, vil reisen
inspirere deg.

Sånn, det var alle. Det er viktig å se litt stort på det når man leser hvert enkelt år. F.eks. med
Tårnet så kan det være at livet blir snudd på hodet pga at du flytter sammen med kjæresten.
Eller at kjæresten flytter ut. Eller at du slutter i en jobb og får en myyye bedre en. Eller at du får
sparken i den jobben du har. Altså man må se stort og tolke alle kortene innenfor sitt år.
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