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 Eva Adamsson Transiter 2022 - 2023 
 Född fredagen den 18 oktober 1963 klockan 09:22 i Stockholm 
 
Den innersta ringen visar ditt födelsehoroskop. Ringen utanför födelsehoroskopet visar var de fem yttre planeterna 
befinner sig just nu. Den yttersta ringen visar var de fem yttre planeterna kommer att befinna sig om exakt ett år. 
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Transiter – en astrologisk framtidsprognos för 
Eva Adamsson, född fredagen den 18 oktober 1963, klockan 09:22 i Stockholm 

Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop är en 
ögonblicksbild av solsystemet som det ser ut i det 
ögonblick du föds och i förhållande till den plats på 
jorden som du är född på. Föreställ dig att just 
detta ögonblick inrymmer en speciell tidskvalité 
som du blir bärare av och att din mest betydelse-
fulla uppgift i livet blir att levandegöra det som 
ligger latent inom denna ögonblickskvalitet. Be-
trakta detta ögonblick som om det var ett litet frö 
till en vacker blomma. Planen finns redan inskriven 
i fröet. Det bästa den blivande blomman kan göra 
för att stimulera sin egen tillväxt är att längta efter 
sig själv och sin egen blomning. Likadant är det 
med vår utveckling och tillväxt som människor. När 
vi talar om att vilja förverkliga oss själva menar vi 
egentligen vår egen längtan efter att någon gång i 
livet få uppleva vår egen ”blomning”, och därige-
nom levandegöra det högsta syftet med våra liv.  
 
Horoskopet är en symbolisk bild av din personliga 
levnadsplan, anstiftad redan i födelseögonblicket. 
Ditt levnadsöde handlar sedan om vad du gör utav 
dessa, dina inneboende möjligheter. Himlakrop-
parna i vårt solsystem uppträder i rollen som dina 
symboliska delpersonligheter. Det vill säga, varje 
himlakropp återspeglar en alldeles speciell sida av 
din personlighet. I det här sammanhanget är det 
också viktigt att påminna om hur oerhört motsägel-
sefulla vi människor faktiskt är. Jag känner inte till 
någonting annat som på ett så övertydligt sätt 
speglar detta faktum, som just ett födelsehoro-
skop. Vi är ett sådant hopkok av komplexa motsat-
ser att vi sällan eller aldrig får någon riktig rätsida 
på vilka vi innerst inne är. 
 

Du är inte ditt födelsehoroskop 

Lika lite som en skådespelare är den rollfigur han 
eller hon gestaltar, så är inte heller du att förväxla 
med ditt födelsehoroskop. Precis som skådespela-
ren som förlorar sig in i sin rollkaraktär, gömmer sig 
ditt autentiska själv bakom, eller inuti det rollspel 
som horoskopet tillkännager. Horoskopet är såle-
des att likna vid ett manuskript som du får i handen 
i samma ögonblick som pjäsen om ditt liv startar.  

Hela syftet med detta skådespel om vårt liv på 
Jorden tycks vara att vi behöver leva vårt drama 
för att successivt kunna vakna upp och bli med-
vetna om att vi inte alls är detta drama. Vi föds 
nakna och oskuldsfulla, men inte alls medvetna. 
Nakenheten illustrerar vår absoluta äkthet som 
barn, samtidigt som den också är betecknande för 
vår sårbarhet.   
 
I en jämförbar bild av vårt levnadsdrama kan vi 
föreställa oss vårt gudomliga ljus likt lampan i en 
filmprojektor, medan den förbiflimrande filmen får 
symbolisera vår föreställningsvärld och hur den 
kommer att projiceras på den bioduk vi upplever 
som vår omvärld. Och eftersom alla människor i vår 
omvärld är överens om att allt detta är på riktigt, att 
vi medverkar i en dokumentärfilm, och inte en 
spelfilm, blir vi så hypnotiserade av den här filmen 
att vi tappar bort oss själva, eller snarare förväxlar 
oss själva med skuggorna i filmen.  
 
I karmisk mening är det säkert också på det viset 
att det finns ett förtätat ödesspår i filmen som går 
tillbaka till tidigare inkarnationers olösta problem. 
Karma är ju kopplat till det vi ännu inte är försona-
de med, eller ännu inte har lyckats genomskåda. 
Och så länge våra skuggor inte är genomlysta 
återkommer de i alla tänkbara skepnader för att 
hjälpa oss att finna en lösning.  
 
På ett liknande sätt kan du föreställa dig tolkning-
arna i detta kompendium likt en ask med pusselbi-
tar som du fått i uppgift att försöka lösa. Bitarna i 
detta astrologiska pussel är noga utvalda utifrån 
det rådande samspel som pågår mellan den 
kosmiska, universella energi som var verksam i det 
ögonblick du gjorde entré på livets scen, i förhål-
lande till de fem yttre planeternas fortsatta rörelser 
i vårt solsystem. Födelsehoroskopet är ditt lev-
nadsmanuskript, eller den kosmiska planen för ditt 
liv. Himlakropparna symboliserar dina delperson-
ligheter, likt ett teatersällskap på din inre scen. Var 
och en av dessa kosmiska aktörer lånar sitt uttryck 
och sina egenskaper utifrån det stjärntecken och 
det hus de uppträder i.   

Himlaord 
Astrolog Wilhelm Axling 
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Syftet med denna astrologiska tidsprognos är att 
ge dig en känsla för vilka slags karaktärsuttryck 
som kommer till uttryck i ditt liv just nu, och en tid 
framåt. Sedan är det din uppgift att finna din egen 
personliga motsvarighet inom dig själv till de 
egenskaper jag tolkar in i de olika aspekterna. Det 
är nämligen bara du, och endast du i hela världen 
som sitter inne med de verkliga svaren på hur hela 
denna symbolvärld kan tänkas komma till uttryck.  
 
Tolkningarna i detta kompendium är således att 
betrakta endast vägvisare som pekar mot någon-
ting som redan finns närvarande i dig själv. De kan 
endast ge dig en fingervisning till den kosmiska 
kemi som är ett uttryck för din personlighet och ditt 
levnadsöde. De tolkningsavsnitt där jag inte lyckas 
leda dig fram till någonting som väcker upp något 
slag av igenkännande blir därför helt meningslösa. 
Av den anledningen bör du heller inte fästa något 
avseende vid sådant som du inte alls känner igen 
hos dig själv. Du kan även välja att betrakta den 
här prognosen likt en vägkarta där du söker hitta 
vägen hem. Den enda försäkring du kan få om att 
du är på rätt väg är ditt eget igenkännande inom 
dig själv. Därför bör du helt enkelt strunta i all in-
formation som inte väcker någon respons, det som 
känns ”kallt” och där ingen pollett har trillar ner. 
Försök därför så långt som möjligt söka reda på 
din egen personligt upplevda motsvarighet till det 
som de olika textavsnitten beskriver. 
   
Den välkände psykologen och psykiatrikern C. G. 
Jung myntade ett uttryck för det här fenomenet 
med våra delpersonligheter som sedan kom att bli 
allmänt vedertaget inom psykiatrin som våra Arke-
typer, ett slags uppsättning av undermedvetna 
urtyper, gemensamma för alla människor. I det här 
avseendet är ditt födelsehoroskop en presentation 
av ditt eget personliga ”psykodrama”, vilket i bästa 
fall ger dig tillgång till de huvudnycklar du behöver 
för att låsa upp dörrarna till din egen personliga 
komplexitet. Här gäller det således att lästa mellan 
raderna och sila bort allt sådan som inte matchar 
din egen personliga upplevelse av tolkningen. Läs 
avsnittet om astrologins symboler och deras bety-
delse i slutet av kompendiet, så får du en klarare 
bild av astrologins symbolvärld. Där beskriver jag 
även symboliken för de astrologiska husen, stjärn-
tecknen och de fyra elementen.   
 
Detta kompendium innehåller en fullständig pro-
gnos över himlakropparnas nuvarande inverkan på 
din födelsekarta. Prognosen är indelad i två olika 
avsnitt där jag inledningsvis ger dig en tolkning av 
de aspektmönster som uppstår mellan de fem yttre 
planeternas nuvarande positioner i relation till de 
fasta positionerna i ditt födelsehoroskop. Därefter 
tolkar jag den symboliska innebörden av dessa 
planetrörelser kan tänkas påverka de områden av 
ditt liv som symboliseras av de tolv olika husen. 

Förutom himlakropparnas inflytande över vårt 
levnadsöde innehåller ditt födelsehoroskop en 
viktig komponent som kallas för ”Månens noder”. 
Den bygger på föreställningen om karma och in-
karnation, d v s att vi lever flera livstider och att 
varje livstid är som en länk i en längre kedja av 
konsekvenser och lärdomar som vi behöver kon-
fronteras med för att växa och utvecklas som män-
niskor.   
 
Månens noder beskriver något av ett symboliskt 
ödestema för våra liv. Det enda skälet till varför jag 
valt att ta med detta avsnitt i den här rapporten är 
att jag anser att de är så pass viktiga för att du skall 
nå en djupare förståelse för de varierande slag av 
inflytanden som transitplaneterna konfronterar dig 
med. Läs mer i inledningen av detta avsnitt så får 
du en närmare förklaring till detta fenomen. 
 
Jag önskar dig en spännande och givande läsning! 
Du är även välkommen att ringa eller skriva om du 
har några frågor eller synpunkter på innehållet i 
detta kompendium. 
 

Transiter –  

en kosmisk tidtabell 
Följande sidor innehåller en tolkning över de mest 
betydelsefulla planetaspekterna som bildas mellan 
dagsplaneternas läge i förhållande till planetställ-
ningen i ditt grundhoroskop. Denna metod att 
avläsa tendenser i tiden kallas inom astrologin för 
”transiter” och kan närmast liknas vid en astrolo-
gisk väderleksrapport. I stället för meteorologernas 
högtryck och lågtryck, laborerar astrologin istället 
med en mängd skiftande planetariska klimatförhål-
landen som uppstår i livet under olika tidsperioder.  
 
Ordet transit betyder ungefär transportera, eller 
”resa igenom”. Och det är precis vad som sker när 
planeterna hela tiden på sin rundresa i solsystemet 
bildar ständigt nya vinkelförhållanden till den fasta 
planetställning som utgörs av ditt grundhoroskop. 
När det sedan gäller tidsperioderna som står an-
givna under rubriken till varje tolkning så läser du 
bara av datumen inom varje parentes för sig, ex-
empelvis (fr.o.m. 201001 – t.o.m. 201231). Orsaken 
till att de flesta transiterna har mer än en tidsperiod 
beror på att Jordens rotation runt Solen har en 
kortare ”innerbana” jämfört med planeterna som 
befinner sig längre ut i solsystemet, och att Jorden 
helt enkelt kör om dessa planeter under vissa 
delar av sin snabbare årscykel. Effekten blir unge-
fär densamma som om du skulle cykla runt i ett 
innerspår på en bana och köra om en cyklist som 
befinner sig på något av de yttre spåren. I förhål-
lande till dig så förfaller ju då den omkörda cyklis-
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ten att backa tillbaka. När du sedan hamnar på den 
delen av banan som återgår till utgångspunkten så 
förefaller den omkörda cyklisten att röra sig framåt 
igen. De tre yttersta planeterna, Uranus, Neptunus 
och Pluto, rör sig så pass långsamt att deras 
aspekter kan aktiveras under hela tre fristående 
tidsperioder.    
 
Dessa följande texter skall givetvis inte tolkas i 
bokstavlig mening utan endast symboliskt. Exakt 
hur dessa inflytanden kommer att påverka just ditt 
personliga liv är naturligtvis omöjligt att förutsäga. 
Jag vill således varna för den känsla du kan få av 
att ditt öde ligger i händerna på någonting annat 
än dig själv. Enligt mitt sätt att se det är allting som 
”drabbar” oss, speglingar av någonting som är 
återkopplat till vårt inre. När du läser följande texter 
bör du därför se till möjligheterna att inte behöva 
vara ett offer för de negativa sidor som texterna 
beskriver, utan istället påminna dig om det hela 
tiden är upp till din fria vilja att ge din egen positiva 
respons på vad dessa inflytanden beskriver.  
 
I den här prognosen har jag valt att endast ta med 
de fem yttersta planeterna i solsystemet. Skälet till 
detta är att de rör sig så pass långsamt att de så att 
säga hinner göra ett mer varaktigt intryck i våra liv. 
De övriga planeterna som ligger närmare Solen rör 
sig så pass snabbt att de sveper förbi i vår tillvaro 
på ett mer tillfälligt och obemärkt sätt. 
 

Viktigt att tänka på! 

Livet på Jorden är ett drama! Ditt födelsehoroskop 
är ett personligt designat manuskript till det skugg-
spel du behöver leva och uppleva för att bli med-
veten om ditt sanna, autentiska själv. Din enda 
sanna verklighet döljer sig här och nu, inuti skug-
gorna av ditt levnadsdrama. Så snart du blir med-
veten om detta så inser du också att du inte alls är 
det drama du kommit att identifiera dig med, utan 
snarare den gudomliga själ som finns inlindad i 
dramat.  
 
Transiterna visar oss med en kuslig exakthet dör-
rarna till de ödessekvenser där vi kommit att ute-
stänga oss själva från oss själva. Hur mycket illa-
varslande projiceringar vi än målar upp på dessa 
dörrar, är det således inte dörrarna i sig själva som 
beskriver din verklighet. De visar bara ingångarna 
till de mörkrum där du behöver stämma möte med 
ditt verkliga själv. Att bokstavligen tro på de förut-
sägelser som så ofta målas upp i floran av astrolo-
giska framtidsprognoser, i synnerhet när det gäller 
hårda aspekter från Saturnus och Pluto, är lika 
olyckligt och vansinnigt som att tro på konspira-
tionsteorier, skräckfilmer, eller vilka mardrömslika 
föreställningar som helst. Så tillåt transiterna att bli 
den karta som visar dig vägen ut ur skuggorna. 
Inte genom att undvika dem, utan genom att möta 

dem fullt ut. Det enda du behöver vara rädd för är 
din egen rädsla. Skuggorna är nämligen bara verk-
liga så länge du tror på dem.  
 
Den som kommer allra längst i förståelsen av vad 
som händer i ditt eget liv är naturligtvis bara du 
själv. Därför är det helt nödvändigt att du tänker på 
att försöka översätta budskapet i dessa tolknings-
texter till dig själv, till din egen livssituation och vad 
som utspelar sig i ditt eget liv. För att underlätta 
dina möjligheter till detta är det främst två saker du 
bör du tänka på när du läster tolkningarna – nämli-
gen, att du finner din egen känsla för vilken typ av 
energier som transiten aktiverar och att du sedan 
så långt som möjligt försöker översätta dessa 
energier till dig själv och din egen livssituation. 
  
Den som kommer längst i förståelsen för vad som 
händer i ditt eget liv är naturligtvis bara du själv. 
Därför är det nödvändigt att du tänker på att försö-
ka översätta budskapet i dessa tolkningstexter till 
dig själv, till din egen livssituation och vad som 
utspelar sig i ditt eget liv. För att underlätta dina 
möjligheter till detta är det främst två saker du bör 
du tänka på när du läster tolkningarna – nämligen, 
att finna din egen känsla för vilken typ av energier 
som transiten aktiverar och att du sedan så långt 
som möjligt försöker översätta dessa energier till 
dig själv och din egen rådande livssituation. 
  
Genom att använda dessa prognoser som en 
översiktlig karta över din kosmiska landskapsbild 
har du en möjlighet att referera till olika förutsätt-
ningar omkring hur händelserna utspelas i ditt liv. 
Resan genom ditt liv är en högst personlig förete-
else och exakt hur den kommer att gestalta sig 
framåt i tiden är ännu okänt och ligger således i 
högsta grad i händerna på ditt fortsatta levnads-
öde. Här är det således viktigt att inte använda 
dessa prognoser som ett sätt att försöka föregripa 
ditt levnadsöde. Då förvandlas tolkningarna oftast 
till självuppfyllande profetior.  
 
Avsikten med tolkningarna är endast att ge dig ett 
vidgat perspektiv och en övergripande förståelse 
för hur ditt levnadsöde vill utforma sig. Så oavsett 
vad tolkningarna beskriver bör du aldrig någonsin 
tveka att följa de steg i livet som ödet vecklar ut 
framför dig. Jag nämner detta bara för att göra dig 
särskilt uppmärksam på de frestelser som en så-
dan här framtidstolkning kan erbjuda för att försöka 
föregripa, eller komma runt ditt levnadsöde. Efter-
som tolkningarna endast är symboliska spegelbil-
der av ditt levnadsöde bör de aldrig någonsin få 
styra eller kontrollera det levnadsdrama som age-
rar framför spegeln. Allting börjar alltid med oss 
själva – inifrån och ut – jag för världen. Så snart vi 
tillåter våra världsliga spegelbilder att bestämma 
vår väg blir vi till hjälplösa offer – utifrån och in – 
världen mot mig!  
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Aspektmönster 
Jupiter i trigon med Månen  

(210501 – 210815), (211220 – 220131) 

Det tar ungefär tolv år för Jupiter att färdas ett helt 
varv genom zodiaken. Och allteftersom den bildar 
ständigt nya aspekter till himlakropparna i ditt fö-
delsehoroskop kommer de sidor av din personlig-
het som symboliseras av himlakroppen ifråga att 
spela en mycket framträdande roll. Jupiter öppnar 
upp för våra positiva möjligheter genom att tillgo-
dose vår önskan om tillväxt och personlig utveck-
ling på alla plan. Jupiter som transitplanet beskri-
ver således något av en skördetid för de sidor av 
dig själv som kommer under dess inflytande. 
 
Under ovanstående tidsperioder bildar Jupiter en 
harmonisk förbindelse med den punkt där du har 
Månen placerad i ditt födelsehoroskop. Detta infly-
tande ger dig gynnsamma möjligheter att vidga din 
själsliga hemvist i livet. Det här är en period då 
dina känslor utövar ett starkare inflytande i din 
tillvaro än vanligt. Positiva förhoppningar och 
drömmar om framtiden utgör en inspirerande driv-
kraft till att utöka ditt personliga svängrum under 
denna tid. Här växer en känsla av att nästan allt är 
möjligt. Du kan känna dig rik inombords utan några 
som helst yttre orsaker.  
 
Jupiter ökar din känslomässiga förmåga att öppna 
dig för att ta emot av allt det goda som livet har att 
erbjuda, så rent allmänt märker du säkert av att du 
har en viss tur och lycka med dig när det gäller att 
tillgodose dina önskningar. Det här är även en 
naturlig konsekvens av den entusiasm du förmår 
att ingjuta i det som engagerar dina känslor under 
den här tiden. Här befinner du dig en gynnsam 
expansion av din levnadshorisont och en frikostig 
öppning av din förmåga att visa dina sanna käns-
lor. Du når en fördjupad kontakt med din känslo-
mässiga visdom, vilket berikar hela meningen med 
din tillvaro. 
 

Jupiter i trigon med Venus  

(220115 – 220215) 

Just dessa planetenergier har en särskilt välgöran-
de förmåga att kunna lockar fram de mest positiva 
och kärleksfulla sidorna av din personlighet. Förut-
satt att det inte finns några alltför störande oros-
moln på din himmel kan detta bli till en ovanligt 
kärleksfull och romantisk tid i ditt liv. När Jupiter 
blåser nytt liv i kärleken är det samtidigt väldigt lätt 
att du förälskar dig i kärleken på ett sätt som kan 
göra det svårt för dig att se riktigt klart vad föremå-
let för din kärlek egentligen är för något. Du är helt 
enkelt uppfylld av en tilltagande längtan efter mer 
romantik och emotionell stimulans i ditt liv.   

Jupiter frambringar en särskild försmak för sådant 
som är lite fjärran, exotiskt. Det kan betyda att du 
kanske blir attraherad av någon person som kom-
mer från en annan kultur eller ett annat land. Om 
du inleder ett förhållande under den här tiden är 
det även viktigt att det finns ett generöst utrymme 
för både intellektuell och kulturell stimulans. Här 
föredrar du främst en partner du kan värdesätta för 
bildning och en kärleksfull livsåskådning. Den här 
transiten symboliserar ett harmoniskt samspel 
mellan visdom och kärlek. Detta bäddar för givan-
de möten mellan människor oavsett kön. Här 
kommer du först och främst att värdera upplevel-
sen av att känna dig berikad genom kärleksfulla 
möten med andra människor. 
 

Jupiter i opposition till Uranus  

(220120 – 220220) 

Inflytandet från den här transiten väcker en önskan 
hos dig att vilja bryta dig loss från restriktioner och 
förpliktelser som du upplever som begränsningar i 
ditt liv. Den här transiten inleds ofta med ett plöts-
ligt eller oväntat avbrott från någonting som tidiga-
re begränsat din tillvaro, som t.ex. en viss person, 
ett arbete, eller helt enkelt en viss livsstil. Det upp-
står ett akut behov av förnyelse i ditt liv, ett behov 
efter någonting annorlunda som skiljer sig radikal 
från dina invanda rutiner. Detta behov av förnyelse 
kommer troligtvis att vara så kraftfullt, eller rent av 
provocerande, att det lär bli svårt för dig att bara 
fortsätta som tidigare. Samtidigt kommer du att 
kunna uppleva den här typen av avbrott i ditt liv 
som en enorm lättnad och en befrielse, och till och 
med som en förlösning av uppdämda spänningar 
inom dig. Nu finns det all anledning att göra en 
omsorgsfull överblick över hur ditt liv egentligen 
ser ut och komma till klarhet över vilka delar som 
kan avvecklas och vilka du bör behålla. Du bör 
samtidigt vara lite försiktig i denna hantering så att 
du inte ”kastar ut barnet med badvattnet”, vilket 
skulle kunna förhindra en del av de goda möjlighe-
ter som din nyvunna frihet kan föra med sig.  
 
Relationer är särskilt påverkade av den här transi-
ten, speciellt sådana som urartat i känslor av ofri-
het och osunda begränsningar. En sådan relation 
kan vara näst intill omöjlig att upprätthålla under 
den här tiden. Och kanske som en obehaglig över-
raskning kan det lika gärna vara din partner som 
vill bryta upp. Detta är i så fall ett exempel på att 
den här transiten fungerar lika väl i projicerad form; 
istället för att du själv lever ut den här energin, 
möter du någon som gör det åt dig. Om detta 
inträffar, försök då inte att hålla kvar den andra 
personen, det brukar nämligen vara ett säkert sätt 
att verkligen förlora någon. Ge istället din partner 
all den frihet han eller hon behöver, eftersom du 
behöver den själv, även om du kanske inte är lika 
medveten om detta.  
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Ett annat närbesläktat uttryck för den här transiten 
är att du möter en person som försöker befria dig 
från någon form av bindande förpliktelse som du är 
engagerad dig. Säkert kan du komma att uppleva 
en sådan person som väldigt störande, men tänk 
då på att han eller hon egentligen bara demonstre-
rar en situation som kan vara begränsande för dig i 
ditt liv just nu. Även i det här fallet kan rollerna vara 
omvända, det vill säga att det är du som går ut 
med att försöka förändra någon annan människas 
liv, trots att det egentligen är du själv som skulle 
må bäst av förändring. Den här transiten väcker 
upp en önskan om att vilja reformera och förbättra 
både ditt eget och andra människors liv. Det här är 
en mycket värdefull aspekt, även om den stundtals 
kan vara ganska störande. Detta inflytande ser till 
att förhindra att ditt liv blir statiskt och enformigt, 
det ruskar om dig så att du plötsligt känner dig mer 
alert och levande igen.   
 

Jupiter i opposition till Pluto  

(220215 – 220315) 

Den här transiten symboliserar en tid när någon 
del av dina mest grundläggande övertygelser kan 
komma att bli föremål för en djupgående omvärde-
ring. Det är speciellt viktigt för dig att ha detta i 
åtanke om du hamnar i situationer där du känner 
dig tvingad att till varje pris försvara dina överty-
gelser. Här finns nämligen en risk att du driver dina 
ståndpunkter på ett så överdrivet sätt, kanske även 
manipulativt, att det i värsta fall lutar åt det dogma-
tiska hållet. Du kan vara medveten om ett tvångs-
mässigt behov av att alltid vilja ha rätt, eller känna 
dig driven av ett intensivt begär efter att vilja nå 
fördjupade kunskaper i allt som väcker din förund-
ran, i synnerhet sådant som tillhör den okända, 
gåtfulla sidan av tillvaron.  
 
Du bör samtidigt se upp med att inte trötta ut din 
omgivning med att försöka påtvinga dina överty-
gelser på andra. Om du istället förhåller dig vidöp-
pen och nyfiken inför hur andra människor resone-
rar sig fram till saker och ting kan du uppnå en 
större harmoni och tillfredsställelse inom dig själv. 
Du kommer säkerligen att utveckla anmärknings-
värda psykologiska insikter om ditt liv under den 
här tiden, något som tids nog kommer att gynna 
dig på alla områden av livet. 
 

Jupiter opposition Mc  

(220301 – 220410) 

Under ovanstående tidsperiod kommer Jupiter att 
befinna sig i området mitt emot zenitpunkten (Mc) i 
ditt födelsehoroskop. Det innebär att den samtidigt 
passerar över gränsen till ditt fjärde hus, det områ-
de av horoskopet som symboliserar ditt hem och 
ditt privatliv. Det innebär att du kan förvänta dig en 

period av omställningar i många av de avseenden 
som berör ditt allra mest privata, personliga liv. Nu 
kan det kännas särskilt angeläget för dig att göra 
en återblick på ditt förflutna för att komma fram till 
vad du egentligen har lärt dig om dig själv. Det här 
behöver inte nödvändigtvis upplevas som en källa 
till ånger och oro. Istället bör du finna anledning att 
känna dig tillfreds med vad du har lyckats åstad-
komma med dig själv.  
 
Symboliken för den här transiten handlar om att du 
kommer att införliva mer och mer av den yttre 
världen in i ditt eget inre, privata liv. På det yttre 
planet vill du säkert göra något för att öka ditt per-
sonliga svängrum, exempelvis inom ditt boende, 
eller rent av skaffar dig ett större hem. Under den 
här tiden bör du göra vad du kan för att förvissa 
dig om att ditt personliga liv är precis så tryggt och 
tillfredsställande som du skulle önska. Nu behöver 
du återfinna en känsla av inre frid och säkerhet för 
att sedan kunna vända dig ut mot världen igen. Av 
den anledningen bör du inte tänka alltför mycket 
på vad du skulle vilja kunna prestera i den yttre 
världen under den här tiden. Nu handlar det istället 
om att finna en välgörande oas inom ditt hem och 
ditt privata liv och därigenom se till att öka ditt inre 
välbefinnande. 
 

Jupiter i trigon med Ascendenten  

(220301 – 220410) 

Optimism och framtidstro, är sannolikt de mest 
passande nyckelorden för den här transiten. Den 
beskriver en positiv öppning utåt i ditt liv. Här be-
finner du dig i en ovanligt aktiv och välgörande 
period, en tid som mycket väl kan inledas med 
någon värdefull personlig kontakt, eller någon form 
av stimulans eller uppbackning som öppnar dörren 
för nya ännu oprövade levnadsprojekt. Ditt självför-
troende och din karisma befinner sig här i en 
blomstringstid, och du kommer säkerligen att upp-
leva en tilltagande entusiasm och känna en stor 
uppskattning över din lott här i livet. En förnyad tro 
på din förmåga att själv kunna forma din framtid 
leder till en berikande expansion av din levnads-
horisont. Din allmänt optimistiska attityd bidrar 
också till att öka dina möjligheter att uppleva ett 
större mått av medgång och tur - särskilt i relatio-
ner med andra människor. Under inflytande av den 
här transiten verkar plötsligt allt vara möjligt. 
 

Jupiter i trigon med Mars  

(220401 – 220430) 

Slutligen närmar sig Jupiter en harmonisk förbin-
delse med Mars. Det kommer att ge dig en boost 
av positiv energi som gör dig genomsyrad av en 
ny frisk beslutsamhet och en villighet att satsa din 
energi på att få precis det du allra helst vill ha. 
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Brinnande entusiasm är en lämplig nyckelfras för 
denna transit. Om du upplevt en någon grad av 
tveksamhet kring dina handlingsmotiv tidigare så 
känner du plötsligt en övertygande vinnarkänsla 
kring själva avsikten och meningen med dina 
handlingar. Nu kan allt bara bli bättre! Den stegra-
de livslust du upplever under den här transiten kan 
komma till uttryck genom en väldigt positiv expan-
sion av din levnadshorisont, t.ex. genom resande, 
nya intellektuella utmaningar, eller genom att 
komma i samklang med din kropp genom motion 
och träning, och även genom ökad sexuell lust.  
 
Den här transiten kan bidra till en markant stegring 
av din erotiska drivkraft. Som kvinna kan du ge 
respons på detta genom att bli alltmer öppen och 
frigjord när det gäller dina sexuella behov och 
även bejaka den styrka du känner att du kan få 
tillgång till genom din attraktion till det motsatta 
könet. Detta inflytande aktiverar ett naturligt begär 
inom dig att vilja ta initiativet i dessa sammanhang. 
Här handlar det helt enkelt om en ökad lust att få 
leva ut all den ackumulerade energi du samlat 
inom dig. Men först och främst är det ditt behov av 
att bli stimulerad intellektuellt som är den domine-
rande drivkraften under den här tiden. Ett sunt 
förhållande kan också fungera som ett sätt att 
expandera din personliga horisont och lära dig 
mer om dina drivkrafter och om livet i allmänhet. 
Den här perioden spelar faktiskt en stor roll när det 
gäller dina insikter om kroppen, vilket innefattar en 
ökad medvetenhet angående hälsa, motion och 
muskelsystemet, såväl som din egen sexualitet. 
Här handlar det om en nära nog fysiskt påtaglig 
medvetenhet om hur du kan utveckla dina möjlig-
heter att stimulera din kropp.  
 

Saturnus i trigon till Merkurius  

(210301 – 210831), (211201 – 220131) 

Stabilt fungerande uttryck för tankar och kommuni-
kation.  
 

Genom Saturnus inverkan som transitplanet kom-
mer vi att fokusera vår uppmärksamhet kring de 
företeelser som symboliseras av den planet i fö-
delsehoroskopet som Saturnus aspekterar. Vi kan 
även beskriva detta som en hållfasthetstest eller 
en besiktning av de egenskaper som hör ihop 
med planeten i fråga. 
 

Den här transiten har redan kulminerat och är nu 
långsamt på väg att tona ut ur ditt liv. Saturnus i 
harmoni med Merkurius understödjer alla former 
av mental disciplin och kommunikation. Transiten 
stimulerar din förmåga att vara väl genomtänkt, 
saklig, konsekvent och strategisk och att kunna 
utvärdera och dra nytta av praktiska problemlös-
ningar och väl genomtänkta planer. Under inflytan-
de av den här transiten erhåller du ett positivt stöd 

när det gäller din förmåga att kunna samordna och 
strukturera dina tankar och planer. Din kommunika-
tion med andra blir tydligare och mer tillförlitlig. 
Under en period som denna känner du att dina 
kontakter med andra fungerar på ett smidigare 
sätt. Du har lätt för att förmedla vad du vill få sagt 
och andra verkar förstå dig. Dina ord når fram. Det 
är nu du befäster de nya insikter du gjorde under 
tidigare, mer utmanande aspekter mellan dessa 
planeter. Du börjar få utdelning på det arbete du 
gjorde då och upplever nu att du nått en mognad 
och en klarhet i ditt sätt att kommunicera. 
 
Med stöd av detta inflytande blir det lättar för dig 
att koncentrera dig på din uppgift och med hjälp av 
din ökade självdisciplin utföra det pappersarbete, 
eller de administrativa sysslor du behöver få gjort. 
På det hela taget blir det lättare för dig att organi-
sera och strukturera dina framtida planer. Att starta 
ett långsiktigt projekt skulle fungera bra nu. Du är 
mer inriktad på att få ditt arbete uträttat. Du har en 
känsla av att du förstår hur världen och livet funge-
rar och känner dig så trygg med detta att du även 
väljer att agera därefter. Eventuellt kan du vara så 
pass bestämd i din uppfattning om hur allting re-
dan ligger till att du kanske missar att vara lyhörd 
för andra människors åsikter. Men sammanfatt-
ningsvis har du nu lättare än vanligt att granska 
och kritisera sådant som inte fungerar. Analytiskt 
arbete passar dig bra. Du kan helt enkelt utnyttja 
din mentala begåvning med större urskiljning, 
skärpa och precision under den här tiden. 
 

Saturnus i kvadratur till Neptunus  

(210401 – 210715), (220101 – 220220)  
Utmaning och prövning av din livsfilosofi, dina 
drömmar, din intuition och din andliga mognad. 
 
Här ställs två skilda världar i ett prövande förhål-
lande till varandra, nämligen din krassa verklig-
hetssyn, kontra dina drömmar och förhoppningar. 
Den här transiten kan kännas tung att ha, eftersom 
den tenderar att framkalla en vag känsla av mod-
löshet och uppgiven. Dina drömmar, ideal och 
visioner verkar inte kunna få något synbart gensvar 
i vår rationella värld. Det kan kännas otacksamt att 
försöka arbeta för det du tror på när människor 
omkring dig inte ser ut att vilja bry sig. Men då kan 
det ändå vara trösterikt att veta att själva grundor-
saken till missnöje av det här slaget i själva verket 
beror på en konflikt mellan dina önskedrömmar 
(Neptunus) och det rent krassa, konkreta verklig-
hetsarrangemang du befinner dig i.  
 
Motgångarna kanske inte blir så uppenbara på ett 
konkret plan, utan snarare som en känsla av miss-
mod inombords. Den här transiten färgar mest av 
sig på din sinnesstämning. Det är också på det här 
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planet du i första hand bör hantera de känslo-
svängningar du upplever under den här tiden. 
Under en period som denna behöver man ta sig 
tid för en djupdykning i sitt känsloliv, simma in i det 
undermedvetnas dimmor och se efter vad som 
gömmer sig där. Just nu är dina drömmar extra 
tydliga och starka när det gäller att ge dig signaler 
om vad du upplever som jobbigt och motsträvigt. 
Det är inte alltid man vill kännas vid sina svagheter 
eller sin sårbarhet. Det vill man givetvis inte under 
den här transitperioden heller, men nu är det svå-
rare än annars att komma undan. 
 
En hel del känslor kan behöva få sippra ut, bland 
annat med hjälp av tårarna. Det är dags att tvätta 
ögonen så att de kan se klarare efteråt. Kanske är 
det först när gråten kommer som du får verklig 
kontakt med det som gör dig ledsen och bekym-
rad. Nästan alla som har den här transiten upplever 
att de drabbas av en diffus trötthetskänsla. Många 
gånger kan det kännas som att man gått in i en 
depression. Man observerar sina egna självde-
struktiva mönster, men upplever det som något 
oöverstigligt svårt att kunna ändra på sig. Förtvivla 
icke! Det är alltid som mörkast före gryningen! 
Iklädd dig rollen som din egen besiktningsman och 
gör en systematisk genomgång av rekvisitan i din 
egen föreställningsvärd. Snart nog kommer du att 
upptäcka att det är du själv som skapar din egen 
verklighet, beroende på vilka föreställningar och 
förväntningar du bär på. När du väl inser detta kan 
du sätta en liten bock i kanten i ditt besiktningspro-
tokoll över alla sådana negativa föreställningar du 
lika gärna kan vara utan.  
 

Saturnus i kvadratur till Ascendenten  

(220201 – 220430), (220701 – 230131) 

Personbesiktning gällande nödvändiga korriger-
ingar av personliga svagheter och missförhållan-
den 
 
Den här transiten symboliserar något av ett håll-
fasthetsprov när det gäller dina relationer med 
omvärlden. De krav och förväntningar du upplever 
som en press från omgivningen tvingar dig nu att 
omvärdera mycket av den roll du tidigare haft i 
förhållande till andra, både inom ditt arbete och 
inom ditt privatliv. Om du undviker att anta denna 
utmaning kommer den press du utsätts för ifrån din 
omgivning att till sist tvinga dig att se över och 
korrigera eventuella missförhållanden som ännu 
ligger och skaver i dina relationer.  
 
Under den här perioden finns det en risk för att du 
bygger en mur mellan dig själv och andra, utan att 
du kanske inser detta själv. Det enda sättet att bli 
uppmärksam på detta är om du plötsligt märker att 
du känner dig mer ensam och utanför gemenska-

pen än tidigare. Den här situationen representerar 
en övergångsfas under vilken du får möjlighet att 
omsorgsfullt ”besiktiga” dina relationer och sortera 
bort de delar av ditt umgängesliv som inte längre 
gagnar dina syften, eller som helt enkelt inte är bra 
för dig. Du upplever att du blir mer selektiv i ditt val 
av umgänge under den här tiden och samtidigt 
mer medveten om vad dina relationer tjänar för 
syfte. Detta är på många sätt en tid för urskiljning 
när du gör dig kvitt gammalt bagage som inte 
längre stödjer din vidare utveckling. 
 

Saturnus i kvadratur till Mars  

(220401 – 220831), (230101 – 230220) 

Inflytandet från den här transiten kan ge upphov till 
en del begränsningar i din tillvaro. Här handlar det 
trots allt om en typ av begränsningar som på läng-
re sikt kommer att göra dig medveten om hur du 
rent praktiskt hanterar din kapacitet och hand-
lingskraft. Inledningsvis kan du känna dig motarbe-
tad och kanske uppleva en frustrerande känsla av 
otillräcklighet. Framför allt kan du ha en tendens att 
slå på dig själv. Självkritiken flödar. Kanske du 
tänker att ”jag är inte tillräckligt duktig”. Något som 
självklart bekymrar dig. Men, se upp här! Säkerli-
gen är du inte alls så otillräcklig som du kanske 
tror. Du håller bara på att granska dig själv under 
lupp just nu. En granskning som inte är särskilt 
angenäm, men vars avsikt är att du ska inse vad du 
faktiskt har för kvalitéer, uppskatta dem och även 
uppskatta dina begränsningar. Denna granskning 
gäller även ditt yrke och dina arbetsuppgifter. Är 
din arbetsbörda kanske för orimlig, eller arbetar du 
inte ens med det du verkligen vill hålla på med. Du 
befinner du dig i ett vägskäl och måste ta en del 
nya beslut angående vad du verkligen vill syssla 
med. 
 
Det är mycket troligt att du känner dig motarbetad 
från olika håll under den här tiden, speciellt när det 
gäller din förmåga att profilera dig själv i olika 
sammanhang. Dina handlingar kan i synnerhet 
komma att ifrågasättas av auktoriteter eller äldre 
personer. Kanske anser de att du måste ta ett 
större ansvar än du själv är villig till, eller tror att du 
är kapabel till. Ansvarsbegreppet är något du fun-
derar särskilt mycket över nu under tiden du kän-
ner dig begränsad. Du kan känna dig fysiskt in-
klämd i ett hörn. Självklart är inte detta någon skön 
känsla. Men just med anledning av det trängda 
läget bygger du upp en stark motivation till att hitta 
en lösning och en väg ut ur detta. Om du lyssnar 
till dig själv och följer ditt eget omdöme kommer 
du, när perioden är över, att ha byggt upp din 
självkänsla och ökat din självrespekt och faktiskt 
också kommit att uppskatta den här manglingen av 
dig själv. Det är både livgivande och uppfriskande 
att förnya sig själv. 
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Saturnus Trigon Solen  

(220301 – 230228) 

Saturnus närmar sig slutligen en harmonisk förbin-
delse med Solen i ditt födelsehoroskop. Det be-
skriver en tid när de yttre omständigheterna i ditt 
liv samverkar på ett positivt sätt med ditt inre krea-
tiva flöde. Det här har inte så mycket med tur eller 
oväntad lycka att göra. Transiten inverkar snarare 
på ett sådant sätt att ditt liv som helhet kommer att 
fungera smidigare. Dina egna ansträngningar och 
de praktiska omständigheter som omger din tillva-
ro stödjer och samverkar med varandra på ett 
fördelaktigt sätt. Det betyder att du kan få en hel 
del uträttat i ditt liv under den här tiden, utan att du 
behöver anstränga dig särskilt hårt.  
 
Du bör samtidigt se till att ta vara på alla möjlighe-
ter att bygga vidare på de projekt du är involverad 
i, och samtidigt hålla ögonen öppna för nya goda 
tillfällen att avancera med dina planer. Det du byg-
ger upp nu kan komma att fungera som en buffert 
inför krav och prövningar som du möter om några 
år när Saturnus hamnar i en mer utmanande 
aspekt till Solen. Det här är över huvudtaget en bra 
tid för att bygga upp och förstärka din personliga 
ställning på alla tänkbara plan. Det är också en 
gynnsam tid att vinna erkännande och respekt från 
andra människor för dina insatser, speciellt från 
arbetskollegor eller människor som du samarbetar 
med på något sätt. Även i detta avseende är det 
bra om du utnyttjar detta tillfälle till att visa vad kan, 
eftersom detta kan ge dig en språngbräda till att 
avancera vidare i din framtida målsättning. 
 

Uranus Trigon Uranus  

(190620 – 190930), (200401 – 210515), 
(211210 – 220228) 

Uranus symboliserar den gränsöverskridande 
energin och den påverkar våra födelseplaneter 
genom att skapa en provokation mot det sätt som 
vi envisas med att hålla kvar i gamla invanda präg-
lingar, och manar oss till att våga bryta upp och 
befria oss själva från det gissel det innebär att leva 
som en fånge i sina gamla livsmönster. 
 
Den här transiten uppstår två gånger under ditt liv 
och effekten av den är olika varje gång. Första 
gången den inträder är du omkring tjugoåtta år, 
och andra gången runt femtiosex. Under den för-
sta transiten blir du plötsligt medveten om att du 
har vuxit upp och att du lämnar ungdomsåren 
bakom dig. Alla slag av beteendemönster i ditt liv 
som hängt med från barndomen känns plötsligt 
helt meningslösa och oacceptabla. Du kommer till 
insikt om vad det vill säga att vara vuxen på riktigt 
och finna din plats i vuxenvärlden och inte längre 
betraktas som ett barn. 

När den här transiten nu återkommer för andra 
gången markerar detta ett skede i livet när du 
börjar se tillbaka på vad du hitintills har åstadkom-
mit i ditt liv. Du försöker utvärdera och förstå exakt 
vad du har lärt dig och vad detta har betytt för dig 
och din egen frigörelse som individ. Nu räcker det 
inte längre med att bara få bekräftelse från andra, 
nu behöver du först och främst bekräftelse ifrån 
dig själv. Om du upptäcker att ditt liv inte riktigt 
lever upp till dina förväntningar, kommer du säkert 
att iscensätta en del förändringar under den här 
tiden. Du kanske väljer att hoppa av från ditt arbete 
i förtid, för att kunna fortsätta i en annan inriktning 
som ger dig större personlig frihet och tillfredsstäl-
lelse. Du kommer att känna dig nyfiken på att vilja 
upptäcka nya vägar att experimentera med ditt liv 
som kan hjälpa dig att lyckas, och då företrädesvis 
utifrån dina egna villkor. 
 
Det spelar egentligen ingen roll vad du sysslar 
med just nu, eller tiden efter den här transiten – ge 
dig själv friheten att pröva dina infall så att du kan 
komma underfund med vad du behöver göra för 
att ditt liv skall kännas mer spännande och till-
fredsställande. Om ytterligare några år kommer 
Uranus i kvadratur till sig själv, och om du inte tagit 
vara på det här tillfället att verkligen se till att leva 
livet på ditt eget sätt, kommer spänningen från den 
här annalkande aspekten att kännas mycket stö-
rande. Då blir du antagligen tvungen att göra mer 
radikala förändringar i ditt liv för att kunna reforme-
ra och förbättra dina levnadsvillkor.  
 

Uranus Trigon Pluto  

(200701 – 200930), (210415 – 220531), 
(221201 – 230331) 

Den här transiten beskriver först och främst ett 
generationsinflytande som du delar med dina 
jämnåriga. Detta inflytande öppnar vägen för en 
positiv evolution (förvandling) i ditt liv som kan leda 
dig fram mot en ny och mer vidsträckt förståelse av 
ditt inre liv och hur du med utgångspunkt från detta 
kan relatera till andra människor.  
 
Både Uranus och Pluto hör ihop med en högre 
form av medvetenhet, så kallat transcendentalt 
medvetande, och är vanligtvis svårt för människor i 
allmänhet att hantera, utom för dem som uppnått 
den speciella begåvning som krävs för att omfatta 
den här nivån av förståelse. Hur som helst kommer 
det harmoniska inflytandet från dessa planeter att 
göra det möjligt för dig att få uppleva något av 
denna förhöjda nivå av medvetenhet.  
 
Med stöd av den här transiten kommer du att ha 
en klarare, mer utvidgad och genomskådande 
överblick, både över händelseutvecklingen i värl-
den, såväl som hur detta kommer att påverka ditt 
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eget liv. Din förmåga till högre insikter är enormt 
förhöjd under den här tiden. Av den anledningen 
är detta också en utmärkt tid för dig att ägna dig åt 
någon form av inriktning som just stimulerar till 
utvidgat medvetande, till exempel studier av psy-
kologi, astrologi, yoga och liknande metoder för 
självkännedom.  
 
På någon nivå innebär den här transiten att du blir 
involverad i vad man kan benämna som dina mest 
grundläggande existentiella villkor – helt enkelt 
den allra innersta kärnpunkten av ditt liv, dess 
totala mening och hur du inrättar dig själv i skapel-
sen som helhet. Av den här orsaken kommer du 
också att känna dig extra nyfiken på olika slag av 
tankesystem som sysselsätter sig med just dessa 
stora frågor. Hur som helst kommer du inte att 
känna dig tillfreds med att bara leva ditt liv på ett 
rent ytligt plan. Den här transiten har en djupgåen-
de inverkan på din helhetssyn. Den berikar din 
förståelse av livet och ger dig nya möjligheter att 
göra konstruktiva förändringar som leder till att ditt 
liv utvecklas i en mer meningsfull riktning på längre 
sikt. Se till att ta vara på dessa möjligheter.  
 

Uranus opposition Neptunus  

(210401 – 211130), (220301 – 220630), 
(221101 – 230415) 

I likhet med den föregående transiten är även 
detta en generationsaspekt Detta är först och 
främst en generationsaspekt med en kollektiv 
inverkan på alla som är födda runt mitten av 60-
talet. På ett rent personligt plan kan den här transi-
ten ändå komma att innebära en ganska kännbar 
test på din verklighetsuppfattning. Den kan även 
ställa till med en del förvirring och leda dig på 
avvägar på olika sätt. Du kan plötsligt finna dig 
själv involverad i en kaotisk situation där du från 
början kanske tyckte att allting verkade kristallklart 
för dig. Därför är det extra viktigt att du noga över-
väger nya idéer och synsätt innan du låter dessa ta 
kontroll över ditt liv. En risk med den här transiten 
är nämligen att den ökar din benägenhet att låta 
dig kontrolleras av främmade och excentriska 
idéer av olika slag.   
 
Använd dig gärna av olika alternativa synsätt och 
kunskapsvägar som verktyg för att hjälpa dig förstå 
och komma till klarhet med den förvirring du kan 
uppleva i ditt dagliga liv under den här tiden, men 
förlora för den skull inte kontakten med den verk-
lighet du faktiskt lever i här och nu. Mot bakgrund 
av den här transiten finns det nämligen en större 
benägenhet än vanligt att du använder vissa udda 
idéer som ett substitut för den verklighet du inte 
riktigt begriper dig på, och i värsta fall kan detta 
leda till att du börjar tro på företeelser som du 
egentligen aldrig upplevt i verkligheten. I det här 

avseendet kommer du också att vara särskilt attra-
herad av idéer och tankesätt som hjälper dig att 
undvika att konfronteras med din vardagliga verk-
lighet. Du kan mycket väl vända dig mot studier av 
mystiska och metafysiska läror i förhoppning om 
att försöka förstå vad som händer med dig. Det 
behöver inte alls vara någonting dåligt i sig, men 
du bör samtidigt vara på din vakt mot att inte låta 
det här slaget av intryck totalt förvränga din verk-
lighetsuppfattning. Det är kanske bättre om du 
tillägnar dig sådana idéer mer gradvis, så att du 
hinner med att integrera dina nya insikter med de 
gamla och därigenom förhindra att energin hos 
denna transit går över styr och blir kaotisk och 
förvirrande.  
 
Du kan även känna dig attraherad av olika abstrak-
ta revolutionära idéer där man efterlyser radikala 
förändringar under förfäktandet av högt utvecklade 
livsideal. Men återigen bör du förvissa dig om i 
vilken utsträckning du bara söker olika spännande 
vägar att dra dig undan från att konfronteras med 
din egen vardagsverklighet. Om du lever ditt liv 
med en relativt sund verklighetsförankring och är 
villig att ta itu med din verklighet och hantera dess 
olika utmaningar på ett bra sätt, kan den här transi-
ten ge dig en rad nya uppslag och aspekter av din 
verklighetsperception som du kanske inte ens 
kunnat drömma om. Den kan ge dig förnyad inspi-
ration till ovanligt upplysande erfarenheter på skil-
da nivåer av ditt liv. 
 

Uranus trigon Mc  

(210701 – 210930), (220501 – 240430)   

Den här transiten markerar en period i ditt liv när 
du kan göra en hel del positiva förändringar, både i 
ditt yrkesliv och inom ditt privatliv. I ditt offentliga liv 
kommer det troligtvis att dyka upp en del plötsliga 
och oväntade händelser som ger dig möjlighet att 
utvecklas i en helt ny riktning. Den här transiten 
anger ofta en kursförändring inom ditt arbete som 
vanligtvis är influerat av framtida utvecklingsidéer, 
framför allt inom vetenskapliga eller tekniska om-
råden, elektronik, data, eller sådant som rör intro-
duktion av nya framtida arbetsmetoder.  
 
Under den här tiden har du enastående möjlighe-
ter att kunna förändra inriktningen i din karriär och 
göra någonting som i ännu högre utsträckning ger 
uttryck åt din sanna individualitet. Problemet för de 
flesta människor som kommer under inflytande av 
den här transiten är att de nya slag av verksam-
hetsområden som öppnar sig kan skilja sig så 
radikalt ifrån vad de tidigare ansett vara en säker 
yrkesmässig position, att de inte riktigt vågar bryta 
från sin inslagna riktning. Men i det här avseendet 
kan det också påpekas att de flesta människors 
synsätt ofta är onödigt snävt och konservativt.  
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Det är viktigt att du nu tillåter dig själv att utforska 
och experimentera med nya verksamhetsområden 
som väcker din nyfikenhet, oavsett hur väl dessa 
överensstämmer med dina gamla kriterier på hur 
ett arbete bör vara utformat. Observera också att 
din nya inriktning inte alls behöver handla om en 
förändring i din karriär i ordets vanliga betydelse, 
utan att det lika gärna kan handla om någonting 
som kommer att inspirera dig så till den grad att du 
känner dig både upplyft och integrerad med dina 
nya uppgifter. Tänk då på att den förnämsta posi-
tion en människa kan ha är att få fördelen att verka 
i en offentlig position med sådana arbetsuppgifter 
som i lika hög grad främjar den egna personliga 
utvecklingen.   
 
Det här är också en tid i ditt liv när du kan vara 
ovanligt skarpsynt och uppfinningsrik i det du en-
gagerar dig i. Ditt tänkande är friskt och originellt, 
och du är inte heller intresserad av att försöka lösa 
nya problem med ditt gamla sätt att tänka, vare sig 
i ditt arbete eller inom ditt privatliv. Eller som den 
gode Einstein uttryckte saken: ”det krävs ett helt 
nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat 
med det gamla sättet att tänka”. Så i takt med att 
du söker nya utvecklingsmöjligheter, bör du också 
se till att leta efter nya lösningar. Sammanfattnings-
vis kommer du att känna dig attraherad av nya 
tekniker, nya idéer och metoder, i synnerhet när 
det gäller din egen personliga utveckling. 
 

Uranus i opposition till Ascendenten  

(220501 – 240531), (250101 – 250228) 

Slutligen är Uranus på väg att stiga upp ovanför 
horisonten i ditt horoskop för att påbörja sin vand-
ring i den yttre, synliga delen av ditt liv, en resa 
som tar lite drygt 40 år att tillryggalägga. Den här 
transiten kommer att ge dig en helt ny känsla av 
inriktning i livet. Detta inflytande manar dig att 
återuppväcka känslan för din egen originalitet.  
 
Det blir plötsligt viktigt för dig att stå upp för allt 
som du upplever som unikt med dig själv och även 
göra en del radikala förändringar av inriktningen i 
ditt liv så att den ligger mer i linje med den frihet 
du söker för dig själv. Det här är således en ge-
nombrottstid i ditt liv då du lever ut dina frihets-
drömmar, och din lust att manifestera vad det är i 
ditt liv som du finner vara ditt speciella syfte. Nu 
har du inte råd att låta dig begränsas av konven-
tioner och återhållsamhet; det här är din tid, och nu 
har du några år på dig att göra upp med sådant 
som begränsar din personliga frihet.  
 
Dina handlingar under den här tiden kommer san-
nolikt att få följder för många år framåt. Du kan 
säkert gripas av en känsla av spänning och eufori 
då du exponerar dig själv inför de nya möjligheter 

som dyker upp i ditt liv under den här tiden, och 
hur du som en följd av detta vaknar till insikt om 
hur detta gett dig en helt ny mening med ditt liv. 
Detta är även en utmärkt period för experiment, 
särskilt angående nyandliga intressen, alternativa 
livsstilar, humanitärt engagemang och olika former 
av social idealism. 
 
Om du lever inom ett äktenskap, eller ett stadigt 
förhållande, behöver du säkerligen en tolerant 
partner vid din sida under denna tid. Du blir kanske 
tvungen att göra klart för din partner att du inte kan 
acceptera några frihetsinskränkningar när det 
gäller din framtid. Du behöver få vara likt en ”surfa-
re i tidens öppna flöde”, och den perfekta vågen 
råkar komma precis nu! Din personliga självstän-
dighet är viktig, och om människor vill hålla kontak-
ten med dig måste de respektera ditt akuta fri-
hetsbehov för en tid. Om du inte har något förhål-
lande, eller en partner att ta hänsyn till, är detta en 
tid när du kanske istället väljer att vilja experimen-
tera med relationer på ett helt nytt och annorlunda 
sätt. Det är föga troligt att du kommer att slå dig till 
ro i ett förhållande nu, även om det är en bra tid för 
att ändra på ungkarlsvanor som kan ha blivit slent-
rianmässiga och tråkiga. Det är möjligt att du kom-
mer att uppröra en del människor under den här 
tiden, men du måste följa din egen väg och leva ut 
ditt eget unika öde. 
 

Neptunus i opposition till Mc  

(180301 – 181031), (190101 – 220315) 

Neptunus som transitplanet speglar olika trender 
och livsstilar som så att säga ligger i tiden. Här kan 
vi betrakta Neptunus som en spegelbild av våra 
kollektiva drömmar och ideal. Den påverkar plane-
terna i födelsehoroskopet på ett sådant sätt att 
den väcker nya drömmar och förhoppningar inom 
oss, med anspelning på den planet som Neptunus 
influerar. Den symboliserar även en uppmaning till 
oss att försöka använda den aspekterade plane-
tens egenskaper på ett mer hängivet och intuitivt 
sätt. 
 
Den här transiten sammanfaller med Neptunus 
inträde i ditt fjärde hus. (Läs mer om detta i nästa 
stycke om hustransiterna och Neptunus resa ge-
nom fjärde huset). Om vi tänker oss vårt liv som en 
teaterföreställning så består det som bekant av 
ständiga scenväxlingar. Allt som inte matchar våra 
förväntningar ger vanligtvis upphov till känslor av 
obehag och förvirring. Inflytandet från den här 
transiten har en tendens att dra undan den platt-
form du för tillfället står på beträffande den yttre, 
offentliga delen av ditt liv. Någonting inträffar inom 
ditt arbete, eller något närliggande område som är 
betydelsefullt för dig, som gör det svårt för dig att 
fortsätta precis som vanligt.  
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Här handlar det vanligtvis om en viss typ av hän-
delser som är svåra att förutse. Det kan till och 
med röra sig om ett så pass diffust inflytande att 
det kan vara svårt att exakt beskriva vad det är, 
även under tiden det pågår. Det här kan ta sig 
uttryck som en psykisk oro, eller en molande inre 
känsla av att du inte kan fortsätta som tidigare. Du 
kan plötsligt känna dig försvagad och ineffektiv i 
det du arbetar med, utan att det egentligen behö-
ver finnas några yttre tecken som ger anledning till 
detta. Det är också möjligt att händelser i ditt priva-
ta liv gör det svårt för dig att fortsätta som vanligt i 
ditt arbete. Någonting kanske underminerar den 
självkänsla och den motivation du behöver för att 
kunna göra ett bra jobb. Det kan röra sig om famil-
jeproblem eller svårigheter med någon nära anhö-
rig. Någon närstående person kanske säger nå-
gonting till dig som undergräver din självkänsla, 
eller får dig att tvivla på vad du gör, eller känna 
osäkerhet kring din målsättning i livet.   
 
Den här transiten kan också ha en annan effekt. 
Du kanske upplever en smygande känsla av att du 
inte längre lyckas kommer vidare i dina yttre, yr-
kesmässiga eller sociala engagemang, eftersom 
den här delen av din tillvaro börjat kännas alltmer 
tom och meningslös för dig. Du kanske känner att 
du vill dra dig undan en tid och utvärdera ditt liv 
mer utifrån dina egna villkor än att bara försöka 
leva upp till andras förväntningar.  
 
Under den här tiden behöver du kanske ställa 
frågan till dig själv om du verkligen gör det du själv 
vill göra eller om du bara jobbar på för din egen 
pliktkänslas skull och för att tillgodose omvärldens 
krav. Allt som oftast springer vi förbi oss själva i 
livet i jakt på framgång och erkännande och förlo-
rar successivt kontakten med våra ursprungliga 
drömmar och förhoppningar. Detta är i så fall en 
utmärkt tid för dig att ta en timeout och stanna upp 
och fråga dig själv i vilken utsträckning detta har 
drabbat dig. Har du tappat bort dig själv någon-
stans på vägen?   
 
Många viktiga delar av ditt liv har nu nått sin slutfas 
och är på väg att försvinna ut ur din tillvaro. Låt 
detta ske och intala dig själv att allt är gott och väl. 
Det är nu rätt tid för att låta detta hända och du 
kommer snart nog att se att detta leder dig fram 
mot något nytt och ännu bättre i slutändan. Det här 
är således en tid att lösa upp sådana företeelser 
som på ett psykologiskt plan kommit att överskug-
ga din verkliga målsättning i livet. Det finns ett 
gammalt talesätt som säger att vi är nakna när vi 
kommer in i den här världen och lika nakna är vi 
när vi lämnar den. Därför är det viktigt att titta på 
vad som finns på insidan, bakom våra skenbara 
roller i livet. Nu är rätta tiden för dig att hämta kraft 
och inspiration ur den eviga och outtömliga källa 
som är din egen insida. 

Neptunus trigon Ascendenten  

(180401 – 180831), (190201 – 220331), 
(221001 – 230131) 

Under inflytande av den här transiten kommer dina 
relationer att anta en mer spirituell inriktning, och 
du kommer samtidigt att vara mer benägen än 
annars att idealisera människor du möter i din 
omvärld. Om du inleder en kärleksrelation under 
den här tiden, kan du uppleva relationen på ett så 
gränslöst romantiskt sätt att du riskerar att bli be-
sviken när du sedan upptäcker att personen som 
blev föremål för din kärlek inte alls var så gudom-
ligt perfekt som du först inbillade dig. Att överidea-
lisera andra och låta fantasin skena iväg är ten-
denser du bör se upp med under den här transi-
ten.   
 
Det finns också möjligheter att du förlorar dig i 
något slag av idealistisk filosofi, eller en spirituell 
syn på världen som kan te sig så gudomlig och 
lockande i jämförelse med din vardagliga verklig-
het att du hellre väljer att drömma dig bort, än att 
se din verklighet för precis vad den är. Du kan 
uppleva en stark längtan att vilja fly eller dra dig 
undan från världen, vilket naturligtvis också kan ha 
sina fördelar i vissa avseenden. Om du bara är 
medveten om den här tendensen och vet att den 
är av övergående natur kan du säkert dra nytta av 
detta på ett positivt sätt. Det finns stunder i livet när 
det blir särskilt viktigt att kunna vara för sig själv 
och begrunda vad du gör av din tillvaro och vad 
som är meningen med livet. Det enda problemet 
med detta är att du sannolikt inte kan dra dig un-
dan från världen under hela den tidsperioden, 
eftersom den här transiten är verksam under så 
pass lång tid. Men periodvis kan det ändå vara 
fördelaktigt för dig att stänga ute vardagstristessen 
och gå in i din egen stillhet och tystnad.  
 
Det kan också hända att det dyker upp något slag 
av andliga lärare eller vägledare under inflytande 
av den här transiten, och oavsett hans eller hennes 
personliga meriter kommer du troligtvis att kunna 
tillägna dig värdefulla kunskaper genom sådana 
möten. Det betyder inte alls att du bör godta allt 
som kommer i din väg under den här tiden. När 
den här transiten har passerat kommer du säkert 
att få anledning att omvärdera mycket av vad du 
lärt dig. Och då sker detta i ljuset av de nya, för-
ändrade föreställningar du förvärvad under den 
här transitens inflytande. Den här transiten har 
även en dämpande inverkan på egots drivkrafter, 
vilket gör dig mindre intresserad av att ifrågasätta 
andra människors motiv. Samtidigt kommer du att 
kunna omfamna dina egna misstag och bristfällig-
heter på ett mer ödmjukt och öppenhjärtigt sätt, 
och i en anda av ny inspiration till hur du skulle vilja 
förändra och förbättra din egen självimage. 
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Neptunus i trigon med Mars  

(210401 – 210930), (220201 – 240331), 
(241101 – 250131) 

Tillåt din intuition att inspirera och vägleda dig i 
dina handlingar  
 
Neptunus närmar sig slutligen en harmonisk för-
bindelse med planeten Mars, som står i förbund 
med din viljekraft och din handlingsförmåga. Detta 
inflytande kommer att frammana en intuitiv kontakt 
med vad man kan symbolisera som din gudomliga 
färdskrivare, vilket hjälper dig att lyssna in det rätta 
spåret i dina handlingsvägar. Här finner du förnyad 
inspiration och självtillit till dina handlingar, vilket 
ger dig en stark magnetisk utstrålning och en ökad 
andlig, spirituell styrka. I ditt sätt att handla blir du 
vägledd av en ovanligt träffsäker intuition. Det gör 
ditt handlande mer framgångsrikt, utan att du kan-
ske ens vet exakt hur du bär dig åt för att lyckas.  
 
Den här transiten skänker dig ett slags vinnande 
charm som gör att du på ett subtilt sätt kan påver-
ka andra människor att få din vilja igenom. Mycket 
av ditt handlande under den här tiden sporras av 
vidlyftiga planer och sker ofta genom instinktiva 
ingivelser. Under den här tiden kommer du att 
utveckla ett mer sublimt och hängivet förhållande 
till dina inre drivkrafter. Genom denna andliga 
hållning och din längtan mot något högre, idealis-
tiskt mål, kommer du också att tona ner överhetta-
de känslor av lidelser och otåliga begär 
 

Pluto i kvadratur till Solen  

(180101 – 180630), (190101 – 221231)  

 Jag väljer att kapitulera och låta allting ”dö” inom 
mig själv som hindrar mig från att vara fullt levande 
 
Pluto har en mycket drastisk och omvälvande in-
verkan som transitplanet. Dess uppgift är att blott-
lägga och eliminera de djupare orsakerna till den 
kontroll och självbevarelsedrift vi kommit att mobi-
lisera genom det symboliska tema som hör ihop 
med den himlakropp som Pluto transiterar. 
 
Sedan några år tillbaka har Pluto befunnit sig i ett 
dynamiskt förhållande till Solen i ditt födelsehoro-
skop. Det betyder att detta inflytande hunnit kulmi-
nera i ditt liv, men att du fortfarande befinner sig i 
dess efterdyningar. Den här transiten innebär en 
djupgående test av den styrka och energi med 
vilken du har etablerat dig i din tillvaro. Denna test 
kan anta många former, men i samtliga fall kommer 
den att kräva att din självkänsla är i någorlunda 
gott skick: med andra ord att du vet vem du är och 
vad du gör med ditt liv. I den utsträckning du ännu 
inte känner dig själv i grunden, kommer den här 
transiten att ge upphov till personliga krissituatio-

ner som tvingar fram djupgående och nödvändiga 
förändringar i ditt liv. Här handlar det först och 
främst om en mycket djupgående test av din själv-
kontroll i avseende till de levnadsvillkor du byggt 
upp kring din existens. Samtidigt sporrar detta 
inflytande din ambition och din strävan efter att 
vilja uppnå en mer inflytelserik ställning i livet.  
 
Alla drag av obeveklighet i din personlighet, som 
du skulle kunna mobilisera för att försöka bryta ner 
de motstånd du upplever står i vägen för ditt själv-
förverkligande, har en stark tendens att visa sig 
under detta inflytande. På grund av detta kan du 
ha en stark upplevelse av hur olika strömningar i 
din omvärld försöker stoppa dig. Det kan komma 
att krävas en enorm viljestyrka av dig för att kunna 
forcera de djuppsykologiska hinder som nu ligger i 
vägen för din fortsatta utveckling. Detta omfattar 
även rent fysiska hinder som har något slag av 
koppling till din självbevarelsedrift. Samtidigt är det 
möjligt att du redan vet precis vad du är tvungen 
att göra för att lyckas och att du då satsar helhjärtat 
på just detta. I positiv mening kan detta även inne-
bära att du får tillfälle att åstadkomma dessa ge-
nombrott i en anda av samförstånd med andra 
människor, och på ett sätt som gör att alla tjänar på 
din framgång. 
 
Om du däremot befinner dig i en mer tillbakadra-
gen position, kommer du att uppleva effekterna av 
den här transiten på ett omvänt sätt. Istället för att 
vara en person som kämpar efter mera makt och 
inflytande, kan det hända att du istället råkar kom-
ma i vägen för någon annan som gör just detta. 
Återigen krävs det av dig att du måste ta komman-
dot över dina rättigheter som individ och sedan stå 
upp för dessa. Problemet i det här fallet är inte att 
du skulle överträda dina befogenheter, utan snara-
re att någon annan gör detta. Dessa slag av makt-
kamper kommer i första hand att äga rum inom 
dina yrkesmässiga och sociala engagemang, och 
företrädesvis med människor i auktoritetsställning.  
 
Många människor försöker undvika att möta sina 
mörkaste, djupt undermedvetna sidor, eftersom så 
många upplever dem som så skrämmande och 
som ett hot mot sin egen existentiella grundval. 
Men om du väljer att försöka blunda inför denna 
inre förvandlingsprocess kan detta istället förvärra 
situationen, eftersom du då inte alls har någon 
kontroll, varken över var energin kommer ut nå-
gonstans, eller i vilken form den visar sig.  
 
I extrema fall kan den här energin manifestera sig i 
någon form av fysiskt sammanbrott. Din kropp kan 
komma att genomleva en kritisk period där du 
tvingas hejda din framfart för att kunna återupp-
bygga din fysiska status från grunden. I symbolisk 
mening sammanfattar inflytandet från den här tran-
siten den rent existentiella innebörden av att upp-
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leva som ett inre psykologiskt tvång att jag måste 
vara beredd att ”dö” mig själv igenom allt som på 
något sätt hindrar mig från att vara fullt levande. 
Det är således bara din fruktan som kan dö, ingen-
ting annat. Då kan det ju också vara trösterikt att 
veta att det enda du behöver vara rädd för är din 
egen rädsla.  
 
Plutos energi kan också komma att visa sig genom 
yttre händelser i ditt liv. Du kan vara omgiven av 
företeelser i din tillvaro som befinner sig i en sön-
derfallande fas, vilket samtidigt också är ett yttre 
tecken på ditt behov av inre återuppbyggnad. Om 
du använder den här transiten på ett framgångsrikt 
sätt och gör din position i världen klar för dig själv, 
utan undanmanövrar eller någon dold agenda, 
kommer du tids nog att ha återskapat den oför-
störbara grundbult som är själva livets hjärta, och 
som egentligen funnits där hela tiden.     
 

Hustransiter 
Det är även av stor betydelse att ha koll på vilka 
astrologiska hus transitplaneterna besöker på sin 
”rundresa” i ditt horoskop. Husen markerar olika 
upplevelseområden av ditt liv. Man kan likna dessa 
områden vid spelplaner färgade av de tolv olika 
teckenenergierna. Zodiaken har sin startpunkt i 
Väduren och som symboliserar personan och 
jagets revir, med sin spelplan kopplad till det första 
huset, medan andra huset gestaltar Oxens energi-
er, som ett uttryck för ägande och egenvärde. Och 
på det här sättet ger husen uttryck åt tecknens 
energier genom hela zodiaken.  
 
Husen visar således var någonstans i livet olika 
händelser iscensätts. När en planet transiterar ett 
visst husområde i ditt horoskop aktiveras detta 
livsområde med betoning på den planetens sym-
boliska kvalitéer. De långsammare planeterna, 
Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto kan befinna 
sig många år i samma hus, vilket markerar skilda 
perioder i ditt liv när du genomlever, bearbetar och 
utvecklar vissa sidor av din personlighet. 
 

Jupiter transit genom tredje huset  

(210101 – 220315) 

Jupiter befinner sig nu på genomresa i ditt tredje 
hus- Det påverkar först och främst ditt personliga 
kontaktnät och din kommunikation med din nära 
omvärld. Det här symboliserar således en tidsperi-
od då kontakter med din närmaste omgivning ökar, 
till exempel grannar och syskon, helt enkelt de 
människor du möter i din vardag. Du kanske också 
är mer ute och rör på dig, så att du på så sätt ökar 
ditt kontaktnät och de tillfällen du får att samspråka 
med andra människor. Det här är vanligtvis en 
period då man är ovanligt utåtriktad och positiv till 

sinnet och tycker om att ha människor omkring sig 
och att dela med sig av sina tankar och åsikter. 
Under den här perioden ges du också rika tillfällen 
att expandera ditt sociala kontaktnät. 
 

Jupiter transit genom fjärde huset  

(220316 – 230331) 

När Jupiter sedan når in i ditt fjärde hus kommer 
detta att ha en gynnsam inverkan på din personli-
ga bas i livet. Detta inflytande kännetecknar en tid 
då du ser till att skaffa dig större personligt sväng-
rum. Här befinner du dig i en period då du trivs 
mer än vanligt med dig själv och unnar dig själv att 
ha det bra. Fjärde huset associerar till känslolivet, 
familjelivet, hemmet eller huset, det vill säga allt 
som tillhör ditt privatliv och din personliga hemvist.  
 
Det här området av ditt liv får extra näring under 
den här perioden och växer i omfattning på olika 
sätt. Familjen kan bli större, skänka mera glädje, 
om inte genom nya barn, så kanske genom att 
man skaffar sig en hund eller annat husdjur. Det är 
nu du kanske planerar för att skaffa dig en större 
bostad, eller att du kanske får möjlighet att bygga 
ut. Det kan också vara omvänt; istället för att du får 
tillökning flyttar något barn ut ur hemmet. Vilket 
leder till att du själv får större svängrum. 
 

Jupiter transit genom femte huset  

(230401 – 230615) 

Jupiters resa genom ditt femte hus kännetecknar 
en tidsperiod då du får lust att pröva nya aktiviteter 
som har med ditt behov att vilja exponera och 
uttrycka dig själv att göra. Du börjar ta in nya saker, 
ungefär som att ta in ett nytt andetag. Antingen är 
det en kreativ ådra som börjar spira och utvecklas, 
eller också kommer du i kontakt med nya aktivite-
ter, lek och nöjen som roar dig. Ofta sker detta 
genom ett rekreationsbehov eller genom möten 
med barn. Om du har egna barn innebär detta ofta 
en period av glädje, då du växer genom att vara en 
engagerad förälder. Människor som har någon 
konstnärlig, kreativ talang eller uttrycksform som 
kanske legat i malpåse under lång tid upplever 
vanligtvis en ökad entusiasm för att vilja sätta 
igång igen och skapa av hjärtans lust. 
 

Saturnus transit genom tredje huset  

(210201 – 250131) 

Saturnus resa genom ditt tredje hus sammanfaller 
med en tidsperiod då du kommer att vara väldigt 
fokuserad på din förmåga att nå ut till andra männi-
skor, att bli hörd och förstådd genom att göra dig 
mer tillgänglig genom dina vardagskontakter. I det 
här avseendet börjar du också bli varse begräns-
ningar och hinder. Kontakten med grannar, syskon, 
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samhället och arbetskamrater blir något väldigt 
centralt, eftersom det är genom den som du kom-
mer att arbeta på att definiera dig själv, i tankar, 
samtal och förmåga att bli förstådd eller få informa-
tion som känns stimulerande och meningsfull. Du 
börjar definiera dig själv genom de vardagskontak-
ter du har eftersom du börjar känna dig begränsad, 
trängd och frustrerad. Det kan ofta vara en ”ingen 
förstår mig” - period. 
 
Intellektuellt och tankemässigt är detta en växtpe-
riod. Man tvingas att tänka själv. Det räcker inte 
längre med vad man lärt sig. Det handlar inte läng-
re om att bredda sina kunskaper, utan snarare om 
att fokusera och fördjupa sitt tänkande och förbätt-
ra sin förmåga att formulera sig. Saturnus har den 
inverkan att den stramar åt kring de företeelser 
som tillhör husets symbolvärden. Här kan det följ-
aktligen handla om kommunikationsproblem på 
jobbet, att grannar tränger sig på, granskar och 
kritiserar, eller att relationerna till syskonen, eller 
nära släktingar kärvar till sig.  
 
Saturnus resa genom tredje huset innebär ofta att 
du blir tvungen att stanna upp i dina vardagssyss-
lor, bli lite mera allvarlig, långsam och begrundan-
de. Du blir mer fokuserad på vad som faktiskt sägs 
i samtalen med andra människor. De vardagsnära 
kontakterna flyter inte lika lätt som annars och du 
tycker kanske att många av dina invanda kontakter 
känns mer krävande, innehållslösa eller utan me-
ning. Eventuellt minskar du dina kontakter med 
andra. Eller också kommer denna fas till uttryck på 
så sätt att du finner dig själv otillräcklig när det 
gäller din förmåga att säga din mening och formu-
lera dig rätt. Du blir mer allvarsam och tycker att 
många samtalsämnen känns meningslösa eller 
betungande. Det här gör också att du känner ett 
större behov av att bli mera logisk och konsekvent 
i ditt sätt att hantera din kommunikation med om-
världen.  
 
Saturnus i tredje huset kan också innebära att du 
känner dig trängd av dina grannar, hindrad av dina 
syskon så att du upplever dig mindre viktig och 
inte respekterad av vare sig dig själv eller andra. 
Din fokus under denna period beror i hög grad på 
hur du väljer att formulera dig. Du blir mer fåordig 
eller mer noggrann med att uttrycka dig exakt.  
 
Med andra ord upprättar du en kommunikation 
som inte är lika omedveten och flyktig som annars. 
Du tänker dig noga för innan du talar. Det blir vik-
tigt för dig att lära känna ditt eget sätt att samtala, 
att förklara och att lyssna för att bli bättre på detta, 
och så småningom kunna aktivera autopiloten 
igen. Men då kommer autopiloten också att vara 
mer kompetent. Du växer på det mentala och det 
kommunikativa planet genom att känna dig be-
gränsad under en period som denna. 

Saturnus transit genom fjärde huset  

(250201 – 270331) 

Saturnus resa genom ditt fjärde hus kommer att 
ställa dig öga mot öga med ditt inre tillstånd och 
din känslomässiga mognad, det tillstånd som fak-
tiskt utgör din bas här i livet. Saturnus sätter fingret 
på, och fokuserar på den del av dig som du kan-
ske helst väljer att dölja, som du kanske skäms 
över, kort sagt på ditt känsloliv. På engelska kallar 
man det din ”base of operations”. Vi kan kalla det 
din plattform, din utgångspunkt, kärnan i ditt inre. 
Med Saturnus i fjärde huset kan du känna dig 
trängd och mycket sårbar. Känslomässigt överväl-
digas du av känslor som du tidigare kanske inte 
ens visste om att du hade. Under den här perioden 
kan du komma att ge uttryck för dina djupare käns-
lor på ett sätt som du tidigare ansåg dig för "fin" för 
eller för sofistikerad. Ofta tycker man att man rea-
gerar primitivt och barnsligt, i synnerhet när det 
gäller obearbetade känslomässiga sår. 
 
De allra flesta av oss undviker helst att ta någon 
närmare titt på sitt inre, allra minst vill man visa upp 
sitt nakna känsloliv för andra. Vi har tränat oss på 
att hålla upp en sköld i tron att vi skyddar oss själ-
va. Ironiskt nog fungerar det inte så. Istället samlar 
vi på oss en massa obearbetade minnen som tär 
på vår energi och vår självkänsla. Det är bakgrun-
den till att denna period ofta upplevs som mycket 
svår. De av oss som har relativt lätt för att ge ut-
tryck för sina känslor och för intimitet och närhet på 
ett känslomässigt plan klarar säkert den här perio-
den bättre. Medan de som ägnat sig åt självförne-
kelse, att göra rätt för sig eller åt att göra karriär på 
bekostnad av privatlivet, får nu uppleva sig själva 
på ett helt nytt sätt - något de helst vill slippa, men 
som de så småningom ändå kommer att uppskatta, 
eftersom detta innebär en period av stor känslo-
mässig mognad och självinsikt. Det är under en 
period som denna du behöver lära dig att hedra 
varje steg du tar på vägen, i synnerhet då de steg 
där du känner dig liten och ynklig. 
 
När Saturnus går genom ditt fjärde hus aktualiseras 
den dualitet som spänner mellan ditt privatliv och 
ditt offentliga liv. Du blir medveten om det pris du 
betalar för att kunna leva upp till ditt Mc-tecken, ditt 
yttre, offentliga erkännande. Du inser nu att du 
även måste integrera ditt inre privata liv, som du 
tidigare kan ha förträngt som opassande, ovärdig, 
eller något som varit fyllt av rädslor och faror. En 
eventuell familjehemlighet kan avslöjas nu. När 
Saturnus går in i ditt fjärde hus blir du smärtsamt 
medveten om dina rädslor, ditt känsloliv ropar högt 
och berättar om vad det lilla barnet i dig saknar för 
att må bra, men kanske framförallt att du blir varse 
att du faktiskt har ett litet barn inom dig. Det är som 
att du går in i en period där du blir medveten om 
brister i den känslomässiga delen av ditt liv, både i 
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verkligheten och i symbolisk mening. Du kommer 
till insikt om vilka ”reparationer” som behöver gö-
ras. Du tar dina egna behov på djupare allvar, du 
tvingas helt enkelt till det för annars mår du dåligt, 
känner dig förkrympt och ovärdig.  
 
Detta är en väldigt viktig period av inre växt och 
mognad. Det är nu du ser dina svagheter, brister 
och rädslor, och istället för att fördöma dem och 
förtränga dem till det undermedvetna, så kommer 
de upp till ytan nu. De kommer ofta i form av 
kroppsliga obehag, minnen från barndomen, sjuk-
dom, boendeproblem, kriser i familjen eller som 
kvävda rop från dina drömmar. Detta är en period 
som innebär att du tvingas känna in vem du faktiskt 
är och bli mer medveten om vad du behöver göra 
för att stärka dig själv på olika sätt. I början av peri-
oden är rädslorna och den bristande självkänslan 
väldigt påtagliga. De är nödvändiga företeelser för 
att du ska välja att fokusera på dessa och dig själv, 
och ta hand om de sidor av dig själv som du alltför 
länge förnekat. Du börjar nu bygga en helt ny 
plattform för dig själv och börjar lära känna dina 
ömtåliga sidor och tränar på att ta fram dessa i 
ljuset och på ett ömsint sätt se det potentiella vär-
det av din egen mänskliga sårbarhet. Du lär känna 
dig själv på helt nytt sätt.  
 
Detta är en period då många väljer att gå i terapi. 
Många har problem med att klara sitt jobb på ett 
tillfredsställande sätt, en del kanske inte ens job-
bar på grund av sjukdom, och kan därför inte byg-
ga sin självkänsla på sin yrkesidentitet. Nu måste 
du först och främst lära dig leva bara för din egen 
skull. Lära dig hedra och respektera det lilla och 
bräckliga i dig. Se dina känslor som en ovärderlig 
resurs som kan hjälpa dig komma vidare i livet. Du 
lär dig ta emot information från ditt undermedvetna 
och börjar bygga en ny stabil plattform i ditt inre. 
Det här kan också manifestera sig i det yttre, ge-
nom att du rent praktiskt förändrar din hemsitua-
tion. Genom att kunna dela dina känslor med 
andra, upplever du en ny närhet och finner ett nytt 
stöd i andra människor. Denna process för dig inte 
bara närmare dig själv, utan också närmare andra. 
Och paradoxalt nog upptäcker du att när du upp-
lever din svaghet och står upp för den, så blir du 
plötsligt väldigt stark! 
 

Uranus transit genom sjätte huset  

(200401 – 230515) 

Uranus resa genom ditt sjätte hus symboliserar en 
tidsperiod då du kommer att börja reformerar inom 
dina rent funktionella rutiner i avseende till ditt sätt 
att inordna dig i tillvaron, både privat och inom ditt 
arbete. Ofta sker detta märkligt nog via hälsan. Du 
kan ha känt dig trängd och låst i rutiner eller i så-
dana sysslor som snarare tar energi från dig än 

genererar någon ny. Du kanske kommer till insikt 
om att din arbetssituation inte är helt tillfredsstäl-
lande. Du hör dig själv säga till andra att nu finns 
inte längre något utrymme för egna initiativ, att du 
känner dig alltför snärjd av omständigheterna. Då 
är det dags att reagera och lyssna till din längtan 
efter mera utrymme att själv få vara en skapande 
kraft i ditt arbete. Du behöver få experimentera 
eller lära dig nya saker som gör att du får ett mer 
stimulerande och omväxlande arbete. Du behöver 
bryta dig loss. Kanske rent av starta eget. 
 
Många känner rädsla eller osäkerhet inför denna 
förändringsprocess. Man säger: jag vet vad jag har 
men inte vad jag får. Och väljer trygghet före frihet 
och växande. Det alternativet fungerar inte särskilt 
bra under den här levnadsperioden. I ditt inre finns 
en oerhörd längtan att få kasta loss och om du inte 
gör det kommer du att skapa en otillfredsställelse 
som sedan kommer till uttryck i olika slag av stör-
ningar i ditt vardagliga liv. På något sätt verkar ödet 
sätta käppar i hjulet så att du inte kan fortsätta som 
förut. Dessa käppar hamnar inte där av någon 
illasinnad utomstående kraft, utan är ett direkt 
resultat av dina egna val i livet.  
 
Med den starka, nyskapande kraft du kan frigöra 
under den här tiden kommer du att kunna överras-
ka dig själv, förutsatt att du väljer att svara på ingi-
velsen och tar de nya stegen för att få till stånd ett 
mer stimulerande arbete. Om det är så att du arbe-
tar inom något slag av serviceyrke kommer du att 
känna en längtan efter mera stimulans och säkert 
se dig om efter möjligheter att införa nya, mer 
funktionellt anpassade rutiner. En framtidstillvänd 
utbildning för att göra dig mer flexibel, nyskapande 
och experimentell inom ditt yrkesområde passar 
också bra in i bilden nu. 
 

Uranus transit genom sjunde huset  

(230516 – 300630)  

När Uranus så småningom flyttar in i ditt sjunde hus 
kommer du att ställas inför en del oförutsedda 
förändringar och uppbrott från det gamla, i synner-
het när det gäller relationer och samverkan med 
andra människor. Sjunde huset beskriver ditt sätt 
att se andra. Här vill jag först ge ett enkelt exempel 
på hur vi kan ha en grundläggande bild av andra 
människor som genomsyrar allt vi gör. I en terapi-
övning för några år sedan fick vi bara gå runt i en 
grupp utan att se något. Avsikten var att vi skulle 
observera oss själva. För mig blev detta jobbigt 
eftersom jag hade fullt upp med att väja undan så 
att jag inte skulle krocka med någon. Efter en 
stund kom jag underfund med att det var just det 
jag behövde upptäcka. Då kunde jag göra ett val. 
Jag valde att sluta med min parerande och väjan-
de attityd och bara gick. Jag kände mig stark och 
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hade roligt resten av övningen. På liknande sätt 
har vi föreställningar om hur andra människor är 
och hur vi därför måste uppträda. Under inflytande 
av den här transiten kommer en revolution att 
inträffa i förhållande till ditt gamla synsätt. I synner-
het kommer du att bli varse de föreställningar du 
haft som begränsat dig och hindrat dig att vara fri i 
förhållande till andra människor. Detta sker främst i 
mötet med andra.  
 
I inledningen av den här perioden upptäcker du 
säkert en ökad känslighet inför de begränsande 
roller som uppstår i dina nära förhållanden, i vad 
man på engelska kallar "one to one relationships" 
d.v.s. i mötet med en person i taget och speciellt 
då de människor som du stöts och blöts mycket 
med. Det innebär att du i hög grad får uppleva 
denna förändringsprocess i relationen till din part-
ner, eller till dina arbetskamrater. Detta är också 
märkbart även i andra sammanhang, som med 
barn och föräldrar. Du vill inte längre sitta fast i 
gamla mönster och begränsande roller. 
 
Först börjar du känna en olust, en otillfredsställelse 
och irritation gentemot närstående. Så börjar 
mönstret klarna för dig och du får en helt ny insikt, 
eller snarare många insikter, som hjälper dig att 
bryta dig loss. En frigörelse kan ske inom den 
relation du lever i. Ibland krävs att du även bryter 
upp från ett förhållande som verkligen är slut, för 
att ge utrymme åt nya möjligheter för er båda. Det 
som är gemensamt för alla är att en ny och friare 
tid börjar. I allra första början kan du känna dig 
tagen på sängen av dina egna reaktioner och 
utspel. Men med tiden känner du dig alltmer till-
freds över det nya energifyllda liv du nu kan börja 
leva. 
 

Neptunus transit genom fjärde huset  

(200401 – 320430)  

Neptunus resa genom fjärde huset beskriver något 
av ett reningsbad för själen. Detta inflytande förhö-
jer din intuitiva närvaro till dig själv och dina allra 
innersta känslor. Det finns en tydlig likhet mellan 
Neptunus energi och fjärde husets. Båda är inrik-
tade på att belysa och upplösa problem genom 
nattens processer. Det sker till exempel via dröm-
mar, minnen och symbolspråk. Gränsen mellan det 
medvetna och det undermedvetna luckras upp 
och mycket minnesstoff från det förgångna blir 
medvetet.  
 
Det är långt ifrån alltid det känns som att man 
kommit hem, man känner sig snarare borttappad, 
åtminstone under det inledande skedet av den här 
långa perioden. Om du genom ditt liv varit en väl-
digt realistisk, jordnära och logiskt resonerande 
person som tagit avstånd från det mer fantasifulla, 

den andliga dimensionen av tillvaron, eller allt som 
vi hänför till det övernaturliga, blir upplevelsen i 
början förvirrande. Något vi alla förnimmer är att vi 
blir mer blödiga och har lättare för att falla i gråt än 
annars. Att gråta är för övrigt en mycket värdefull 
renande företeelse, som länge underskattats. 
 
Neptunus inverkan i detta undermedvetna område 
av oss själva hjälper oss att se var vi har gömda 
och förträngda problem. Det fungerar på samma 
sätt som när vi en dag tar en bra ficklampa med 
oss ner i källaren. På ett nästan chockartat sätt får 
vi se vad som finns där, spindelnät som vi fastnar i 
och som skymmer sikten, ruttna matvaror, mögliga 
kläder och så vidare. Det är dags att städa. Neptu-
nus i fjärde huset hjälper oss att göra detta jobb. 
Precis som i källaren behövs här mycket vatten. 
Mycket känslor kommer att virvla runt och göra 
rent. Problem och minnen luckras upp, upplöses 
och försvinner. Under denna period är det mycket 
troligt att någon ömtålig livslögn inom familjen, den 
förvanskade livsuppfattning eller jaguppfattning 
man haft, plötsligt blir uppmärksammad och sakta 
upplöses. Neptunus verkan är inte snabb, men 
grundlig. Genom att man ser sanningen i vitögat, 
känner sorgen och besvikelsen, gråter över den, 
får man snart en ny bild av sig själv, en mer trans-
parent bild med en väsentligt större förståelse för 
tidigare känslor och handlingar. Detta är en förlå-
telsens tid. 
 
Finns det lögner eller något osagt som hör ihop 
med dina föräldrar eller din härkomst, så är det nu 
detta kan komma att uppdagas. Sanningen kom-
mer kanske att skaka om dig och få dig att tappa 
fotfästet för en tid. Men den vinst du gör är många 
gånger större, i och med att du får en helt ny vet-
skap om det som hänt. Och när din egen upplevel-
se av olika händelser kommer i ett nytt ljus får du 
en ny förståelse och därmed också en större 
trygghetsupplevelse. Under denna period kommer 
du även att utveckla en andlig livssyn, som är mer 
vidsynt och gränslös än någonsin tidigare. 
 

Pluto transit genom andra huset  

(040101 – 261231)  

Plutos långvariga resa genom andra huset symbo-
liserar en vidareutveckling av den förvandlingspro-
cess som utgår ifrån den bild du tidigare skapat av 
dig själv och vad du har för latenta förmågor. Pluto 
i detta område utlöser en fullständig omvandling 
av ditt förhållande till allt som hör ihop med ditt 
personliga resurskapital: ägodelar, pengar, resur-
ser, värderingar, förmågor – allt som på något sätt 
är kopplat till din existentiella upplevelse av trygg-
het och säkerhet i livet. Det här kan innebära allt 
ifrån total konkurs, som i sinom tid leder till en 
återuppbyggnad av en ny verksamhet eller eko-
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nomi, till omprövning av vad du själv har för kvali-
téer och egenskaper som du kan slå mynt av, 
liksom till en omprövning av dina värderingar som 
leder till ett helt nytt sätt att leva. Det kan också 
betyda att du väljer att leva under enklare förhål-
landen en tid för att förkovra dig för att sedan suc-
cessivt öka din förmåga att göra pengar i framti-
den.  
 
För en del sker denna övergång parallellt med att 
de bryter upp ur en relation som varit ekonomiskt 
trygg, för att leva en period under mer osäkra 
förhållanden. Ditt förhållande till pengar genomgår 
här en transformation, så att du i framtiden får ett 
mer pålitligt och stabilt förhållande till dem. Du 
kommer alldeles säkert att utveckla helt nya sidor 
av din personlighet under den här tiden, sidor som 
du kan använda för att skapa nya, mer stabila eko-
nomiska förutsättningar. Vid periodens slut är det 
inte längre så att det känns som att du är utlämnad 
till mängden pengar du har, utan du känner snara-
re att du själv kan välja hur du vill ha det, att det är 
du själv som har makten att bestämma över dina 
personliga tillgångar. Du har nu lärt dig att skapa 
helt nya grundförutsättningar för att hantera ditt 
personliga ägande och känner dig inte längre rädd 
för din framtida ekonomi. Det bästa sättet att ta 
vara på den här långvariga tidsperioden är således 
att steg för steg börja bygga upp en helt ny eko-
nomisk grundtrygghet. 
 

Södra Månnoden 

Med tanke på att även den södra månnoden be-
finner sig i detta hus kan du betrakta den här långa 
perioden av ditt liv som en total omvälvning av allt 
som ligger till grund för ditt egenvärde och hur du 
värderar dina personliga resurser. Vårt personliga 
resurskapital fungerar ju som ett slags inteckning 
för vår förmåga att kunna uppskatta oss själva och 
vår känsla av att vara värdefulla för precis den vi är. 
Under Plutos långa färd genom detta hus kommer 
du successivt att börja omvärdera din personliga 
värdegrund och upptäcka vad dina inneboende 
resurser verkligen går för. Och allteftersom denna 
djupgående omvandlingsprocess når sin fullbor-
dan finns det inte längre utrymme för att klamra dig 
fast vid din ursprungliga form av egendomstän-
kande. Här kommer du istället att upptäcka att du 
har oändligt mycket mer att vinna genom allt som 
du vågar förlora, d v s släppa taget om. Läs mer 
om detta i avsnittet som behandlar dina Månnoder. 
 

Pluto transit genom tredje huset  

(270101 – 561231)  

Den här extremt långvariga transiten är verksam 
ända fram till det år du firar din 93:e födelsedag. 
Den markerar ett nytt steg i din personliga utveck-
ling som handlar om att genomgå en total föränd-

ring när det gäller dina kontaktytor, din kommuni-
kation och ditt mentala samspel med människor i 
din omvärld. Framförallt sker en utveckling av ditt 
tänkande och ditt språkbruk. Detta omfattar även 
dina egna tankar om dig själv, vilket säkerligen 
kommer att öka din nyfikenhet att vilja fördjupa ditt 
tänkande och dina kunskaper.  
 
På lite längre sikt har den här transiten en sådan 
inverkan att den successivt stärker din förmåga att 
kunna påverka och informera, allt ifrån din närmas-
te omgivning, syskon, grannar, vänner, kamrater, 
närsamhället, till att nå ut via media. Detta kan ske 
på olika sätt. För en del kan det börja med konflik-
ter med syskon eller grannar, för andra genom att 
man tappar lusten att bara kallprata med folk. Man 
vill hellre lägga sin energi på det som verkligen 
känns engagerande.  
 
Om du känner dig deprimerad eller mentalt block-
erad, måste du nog fråga dig själv: "Vad är det jag 
inte törs få sagt?" "Vem törs jag inte säga min me-
ning till?" Många börjar ett stort omskolningspro-
gram under denna period. Åter andra ägnar all sin 
tid och energi till att föra ut sina tankar och åsikter, 
eller försöker gräva fram dolda sanningar. För alla 
som kommer under inflytande av den här transiten 
är en sak gemensam: man bryter med gamla tan-
kesystem och idéer och lär sig att formulera sig 
med större intensitet, djup och kraft.  
 

Månens Noder –  

ett inre själslandskap 
Föreställ dig att vi människor lever många liv och 
att varje livstid är som en länk i en längre kedja av 
olika inkarnationer. Tänk dig sedan att du vandrar 
som på en osynlig ”ödesväg” som löper likt en röd 
tråd genom alla dina tidigare liv – ända fram till 
detta ögonblick – och att alla dina samlade livser-
farenheter finns inskrivna, ungefär som osynliga 
ljudspår i en CD-skiva. Och på samma sätt som de 
olika musikstyckena på en CD är separerade från 
varandra har vi bara möjlighet att uppleva och 
minnas en livstid i taget. Och i likhet med att hela 
CD-skivan också har en speciell samlingstitel, har 
varje människa ett alldeles unikt ödestema. 
 

Månens noder utgör således en symbolisk be-
skrivning av det ödestema som vuxit fram under 
din långa livsvandring genom tidigare inkarna-
tioner och som nu kommit att utgöra ditt totala 
livsfacit, eller "karma". Begreppet karma kan enk-
last betraktas som den personliga livslotten. Här 
menar man att du själv är den yttersta orsaken till 
din lott i livet genom de sammantagna effekterna 
av dina tankar och handlingar från tidigare inkar-
nationer.   
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Tolkningsprincipen för Månens noder är kanske 
enklast att förstå om du föreställer dig att du startar 
din innevarande livstid vid den stjärnbild i horo-
skopet som innehåller följande tecken (). Det är 
symbolen för Månens södra nod. Nod betyder sk-
ärningspunkt och i detta fall gäller det skärnings-
punkten mellan Månbanan och Jordens ekvatori-
alplan. Betrakta den södra noden som din karmis-
ka startpunkt i livet, föreställ dig sedan att den 
totala summan av dina tidigare livs ackumulerade 
erfarenheter, vid tidpunkten för din födelse, fört dig 
fram till just detta symboliska utgångsläge.  
 
För att inte stagnera någonstans i utvecklingen, 
och för att utjämna den obalans som uppstått ge-
nom en alltför ensidig överbetoning av den södra 
nodens symbolvärden, utmanas du att under din 
livstid konfrontera och assimilera alla de slag av 
livsuttryck som symboliseras av den stjärnbild som 
befinner sig på den rakt motsatta sidan i horosko-
pet och som innehåller tecknet för den norra Mån-
noden ().  
 
Denna nod utgör den symboliska destination där 
du i denna livstid kan utvinna det förnämsta bis-
tåndet till din vidare tillväxt som människa. Det är 
viktigt att komma ihåg att följande beskrivningar 
endast kan tolkas utifrån sin symboliska innebörd. 
Det finns således ingen som helst personlig kopp-
ling just till dig utifrån vad som beskrivs i texten. 
 

Norra Noden i Kräftan – 

Södra Noden i Stenbocken 

Föreställ dig ett helt vanligt ägg. Tänk dig sedan att 
din resa genom livet börjar någonstans utanpå 
själva äggskalet. Skalet får här stå som symbol för 
allt som knyter an till den yttre form du byggt upp 
under tidigare liv, din fasad - allt vad du represen-
terar utåt mot världen.  
 
Betrakta dig själv mot bakgrund av en person som 
under lång tid arbetat på att bygga upp ett person-
ligt anseende och ett offentligt erkännande som 
skänkt dig en stabil plattform i världen, och från 
vilken du kunnat säkra en trygg ställning i livet och 
i det samhälle du lever i. Tänk dig sedan att du från 
denna plattform bevakar din position och skyddar 
de utmärkelser och den ryktbarhet du erövrat.  
 
Äggskalets alla symbolvärden återfinner du i Sten-
bockens tecken. Det presenterar en konkret be-
skrivning av verkligheten, baserad på fasta och 
hållbara levnadsprinciper. Detta är således din 
ursprungliga uniform – din världsliga rustning som 
du genom långa tiders erfarenheter och prövning-
ar långsamt mejslat fram till den form den har idag. 
Men, den som under lång tid alltför ensidigt bara 
strävat efter att förstärka och förbättra sin yttre 
fasad, riskerar till sist att stänga in sig själv bakom 

ett hårt och okänsligt skal. Det veka livet innanför 
skalet blir alltmer eftersatt och förkrympt. Uppta-
genheten med den strängt lagbundna principvärl-
den gör också att skalet med tiden förlorar alltmer 
av sin elasticitet och blir till sist så stelt och orörligt 
att det stänger in och hämmar det innersta livets 
känslomässiga respons .   
 
Mitt emot Stenbocken finner vi Kräftans stjärnbild. 
Den symboliserar innehållet i ägget, den sköra, 
sårbara och kännande själen. Denna kvalitet utgör 
motvikten till allt vad Stenbocken står för. Samtidigt 
kan ingen av dessa motsatser finna en meningsfull 
existens utan den andra. Tillsammans bildar de en 
komplimenterande enhet. Ytterligheterna i dessa 
kvalitéer symboliserar egentligen två sidor av 
samma mynt.  
 

Vägen mot Kräftans stjärnbild löper genom den 
kännande själen. Likt en skyddande livmoder om-
sluter den livets sprödaste och bräckligaste värden 
- det spirande livet i mitten av ägget. Symboliskt 
anknyter Kräftans tecken till den allra innersta, 
intima kretsen – kärnfamiljen, likt en boning för 
den omvårdnad och det beskydd det växande, 
sårbara barnet behöver, det intima bandet mellan 
mor och barn som en livgivande försörjningskanal 
för alla deras ömsesidiga instinkter och behov. 
Inom denna skyddande värld utvecklar livet sina 
sköraste känselspröt, med förmåga till medkänsla 
och empati för den innersta kretsens behov.   
 

Den här noden representerar känslolivets triumf 
över prestige och värdighet. Den södra noden i 
Stenbocken har under tidigare liv gjort det möjligt 
för dig att målmedvetet avancera allt högre på den 
sociala värdeskalan. Detta har ingjutit dig med 
stränga principvärden och en utpräglad viktighets-
känsla kring din egen person. Du kan rent av finna 
det svårt att förstå varför du inte längre kommer i 
åtnjutande av samma respekt från omgivningen 
som du varit van vid ifrån tidigare inkarnation. Som 
en reaktion på detta fortsätter du din oförtröttliga 
strävan att till varje pris och med alla tillgängliga 
medel försöka återerövra någonting av glansen 
från din forna status. 
 

Under tidigare inkarnation har du säkert arbetat 
mycket hårt för ditt erkännande och din sociala 
rang. I ditt nuvarande liv lägger du därför stor vikt 
vid att upprätthålla och bevara ditt anseende och 
din respektabla hållning. Den södra noden i Sten-
bocken ger dig en benägenhet att reagera extremt 
starkt inför alla former av prestigeförlust, vanärat 
rykte, eller sådant som på något sätt kan skada din 
personliga ställning. Utan att förlora din självre-
spekt kan du till och med agera som en ”dålig 
skådespelare” åt din egen betydelsefullhet. Vid 
dessa tillfällen kan du gå lång utanför dig själv för 
att försöka återvinna uppmärksamhet och respekt 
för dina hedervärda bedrifter. 
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Du är van vid att kunna utstå kärva förhållanden 
och som regel gör du ditt arbete hårdare och mer 
ansvarsbetungande än du i själva verket skulle 
behöva. Och i den utsträckning som du fortfarande 
lever ditt liv efter dina gamla principer, fortsätter du 
också att belasta ditt nuvarande liv med onödigt 
restriktiva villkor. Du är själv din egen strängaste 
domare och besiktningsman. Du upplever det 
mycket svårt och smärtsamt när du blir tvungen att 
erkänna ett personligt nederlag, eller något miss-
tag som du själv bär ansvaret för. Av prestigeskäl 
väljer du därför att helst hålla dig undan från risk-
fyllda projekt som kan äventyra din ställning.  
 
Du har utvecklat en vana att betrakta omvärlden 
genom en självrättfärdigande attityd, ett slags 
principfast rättesnöre genom vilken du kritiskt 
dömer och drar dina egna slutsatser av allt som 
sker i din omvärld. Den här egenskapen behåller 
du givetvis för dig själv, då du ogärna vill skada ditt 
anseende med att öppet exponera ditt sociala 
kastsystem inför andra människor. Du anser på det 
hela taget att det personliga livet är en högst privat 
angelägenhet. I enlighet med detta synsätt har du 
utrustat dig med en personlig skyddsmur, som en 
försvarsbarriär mot allt och alla som du uppfattar 
som ett hot mot dig själv och din egen uppfattning.  
 
Den som någon gång lyckas bryta sig igenom 
detta solida murverk med någon syrlig personkri-
tik, stöter genast på en ny, än mer ogenomtränglig 
mur bakom den förra. Här har du en slående likhet 
med den ryska dockan, som består av flera dockor 
inuti varandra. I konkurrens med din omvärld för-
håller du dig oftast kallsinnig och kalkylerande. Du 
tillåter inga svaga punkter hos dig själv att över-
skugga din ambition att nå dina uppsatta riktmär-
ken. Det finns en betingad reflex i ditt själsminne 
som ständigt driver dig att prestera konkreta ting 
med ändamålsenliga syften. Du är således ett 
levande exempel på talesättet: ”ändamålet helgar 
medlet”.   

Den norra noden i Kräftans tecken öppnar nu vä-
gen mot ditt inre liv - den kännande själen. Genom 
att väcka din naturliga instinkt för livets bräckligare 
värden kan du successivt börja utveckla en inkän-
nande förståelse för allting i din tillvaro som kräver 
omsorg, stöd och beskydd. I Kräftans tecken ut-
vecklas din talang som ledsagare åt den begyn-
nande livsfasens späda bräcklighet. Den här nod-
placeringen vädjar till din medkänsla för livets 
emotionella behov och lär dig att med hängiven 
känslosamhet värna om det tillväxande livets sär-
skilda behov av stöd och värme. 
 
Kräftan är ett utpräglat emotionellt, kvinnligt teck-
en, i skarp kontrast till den mer restriktiva och kon-
kret definierade principvärld, som utmärker den 
Stenbockens tecken. Den mytologiska Stenbock-
en gestaltas av Saturnus, i skepnad av den princip-
fasta, fostrande fadern, som obevekligt avkräver 
oss respekt och vördnad inför verklighetens 
strängt lagbundna villkor. Kräftan symboliseras av 
Månen och har sin motsvarighet i mytologin som 
Luna – fruktbarheten och tillväxtens gudinna. Må-
nen förknippas även med det moderliga och käns-
lofyllda – uttryckt genom vår naturliga instinkt om 
vad livet behöver för att kunna växa och utvecklas.  
 
Den här placeringen av Månens noder symbolise-
rar en övergång (förvandling) från stränghet till 
mildhet, från kallsinniga beräkningar till inkännande 
uppriktighet, och från föråldrade, rigida begräns-
ningar till ungdomlig böjlighet och empati. Med 
dessa noder förefaller du att växa dig yngre och 
yngre ju äldre du blir. Dina förhärdade Stenbocks-
principer mjukas upp allteftersom du bryter igenom 
de skyddsbarriärer som ännu dämmer upp kring 
dina känslomässiga flöden. I detta livet behöver du 
lära dig att ge ärliga ursäkter när du har fel, och 
samtidigt stå emot frestelsen att söka fördelar 
genom andra när du haft rätt. Med tiden kommer 
du att upptäcka att alla dina farhågor, depressio-
ner, och rädslor bara är rester av ditt självskapade 
martyrkomplex, utan någon verklig grund i det 
nuvarande livets inriktning. Successivt lär du dig att 
förlita dig mera på dina ”känselspröt” än hur du 
kalkylerar utifrån ditt sunda förnuft. 
 
Resan mot Kräftans nod tvingar dig att göra upp 
med din djupt inrotade vana att ta kommandot 
över allting i din omvärld. Den ställer dig inför upp-
levelser som alla har det gemensamt att de hjälper 
dig att varsamt öppna upp slussportarna till ditt 
själsliga innanhav. Du kommer till nödvändiga 
vändpunkter i livet där du börjar värdera de nära 
och kära högre än pengar och status, känslomäs-
sigt välbefinnande högre än makt och inflytande, 
och tillväxten av det inre livet högre än att samla 
på livlösa troféer. Allteftersom dessa förvandlings-
skeden gör inträde i ditt liv, lämnar du den kalla, 
bistra vinternatten bakom dig och leds rakt in i 
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försommarens milda, försonande ljus. Men för att 
riktigt tona in dig själv mot den riktning som din själ 
nu är ämnad att vandra, behöver du utveckla ett 
nytt, mer vidsträckt register för din känslomässiga 
mottaglighet. De högsta utmärkelserna i detta livet 
värderas efter din förmåga att visa omsorg om dina 
nära och kära. För att kunna uppnå detta, behöver 
du arbeta mycket med dig själv, tills du helt och 
hållet förmår att öppna din inre själsliga källåder så 
att den fritt får flöda fram likt ett ymnighetshorn av 
själslig näring åt alla dem som törstar.  
 

Ju mer du växer i din förmåga att uppfylla andra 
människors behov, desto större glädje och till-
fredsställelse kommer du att känna inom dig själv. 
Du upptäcker att den gode guden även ser till 
dem som tålmodigt stått och väntat, och att han 
reserverat sin allra varmaste välsignelse speciellt 
åt dem som inte söker något för egen del, utom att 
få vara till hands som en tjänare åt allt vad livet 
behöver av mänsklig omsorg. Under tidigare in-
karnation kunde din själ komma i åtnjutande av 
fördelarna med att få ta emot ett överflöd av livets 
gåvor. Nu har du kommit hit för att få dela med dig 
av det allra finaste du har att ge – dina livserfaren-
heter och din medkänsla. 
 

Nodens placering i hus 
Förutom stjärntecknen innehåller horoskopet 
dessutom tolv avgränsade sektorer, numrerade 
från ett till tolv och som utmärker de astrologiska 
"husen". Var och ett av dessa hus beskriver en 
särskild typ av livsområde, eller verksamhetsfält. 
De symboliserar helt enkelt de olika slag av "spel-
rum" i ditt liv inom vilka livsupplevelserna tar ge-
stalt. Vi kan föreställa oss dessa hus ungefär som 
aktiva zoner inom det livets psykodrama där du 
själv innehar huvudrollen och där andra människor 
är dina medaktörer. 
 

Det hus som inrymmer den södra noden visar det 
område av livet där du känner dig mest "hemma" 
från tidigare inkarnation. Det är också inom detta 
område du riskerar att försena din vidare utveck-
ling genom att bli alltför bekväm och självefter-
given med allt som du redan är och allt som du 
känner dig trygg med. Det husfält som upptar den 
norra noden visar det område i livet där du nu 
finner de yppersta möjligheterna till fortsatt person-
lig tillväxt. För att stimulera till en optimal utveckling 
av noderna bör du alltid försöka eftersträva en 
sund balans mellan livsuttrycken vid bägge noder-
na. Då ges samtidigt de gynnsammaste förutsätt-
ningarna för bildandet av en tredje, samman-
bindande form av syntesenergi, som fungerar så 
att den helt enkelt löser upp karmiska knutar och 
blockeringar och inverkar därmed också upphö-
jande och förädlande på din totala personliga 
utveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norra Noden i åttonde huset – 

Södra Noden i andra huset 

Här konfronteras du med mycket kraftfulla och 
djupgående motsatsförhållanden inom dig själv på 
den mest grundläggande nivå. En viktig och avgö-
rande del av din karma handlar om att leva ut och 
befria dig själv från djupt rotade ägandebehov 
ifrån tidigare inkarnation. Fram till dess att du löser 
dig själv från dessa behov kan du ha svårt att finna 
mening i någonting som du själv inte kan bli per-
sonlig ägare till. Du känner dig ofta avundsjuk på 
andra människors ägande och önskar intensivt att 
du kunde få allting som tjusar din blick. Hos en del 
individer kan detta ta sig uttryck i en mycket över-
driven och ansträngd förvärvsdrift. Dessa personer 
drivs också av en så uttalad fixering när det gäller 
ägandeförhållanden att det knappast finns någon-
ting som kan hindra dem att fullfölja sina begär.   
 
Ett betydelsefullt inslag av ditt liv kretsar också 
kring sexuella drivkrafter, och i något avseende 
kan din förståelse av den sexuella naturen ha blivit 
en aning förvrängd. Vanligtvis finns det någonting 
primärt, djuriskt i din grundläggande natur. Vare sig 
det visar sig öppet eller ligger fördolt, finns här en 
intensiv, komprimerad drivkraft som går utanför de 
vedertagna ramar som samhället försöker inordna 
oss i.  
 
 Under tidigare inkarnation har du haft svårt att 
förstå den fulla betydelsen av hur andra människor 
värderar sina livsinnehåll. Istället har du fortsatt att 
gå dina egna vägar och värnat om dina egna lev-
nadsvärden, omedveten om hur detta påverkat 
andra. Inom ditt eget själsliga revir har du med 
tiden byggt in ett så omfattande behovssystem att 
det till sist inte spelar någon roll hur mycket av dina 
behov du får tillgodosedda - det du helst av allt vill 
ha tycks alltid befinna sig precis utom räckhåll för 
dig. Din situation har kommit att likna metaforen 
om åsnan som har en morot hängande precis 
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framför nosen, bunden vid sig själv. Samtidigt har 
du säkert svårt att inse att det faktiskt är du själv 
som skapat den här situationen. 
 
Människor i din närhet skulle gärna skänka dig en 
guldgruva om det skulle göra dig lycklig, men de 
vet lika väl som du att den bara skulle skänka dig 
en liten stunds förströelse för att sedan ersättas av 
något annat behov. Det verkar vara själva kvantite-
ten av kvalitet du önskar dig, vilket är samma sak 
som att säga att du vill ha allt, likt ett dignande 
överflöd i alla riktningar. Och även sedan du insett 
att denna inställning i längden blir förödande för 
dig kan du känna ett kompakt motstånd mot att 
vilja förändra din kurs. Du forcerar varje vägkors-
ning i livet med sådan kraft att när du så småning-
om upptäcker dina misstag, är du redan så lång 
förbi att du finner det omöjligt att vända tillbaka 
och rätta till dina övertramp. På det här sättet fort-
sätter du att driva dig själv framåt längs en väg 
som du innerst inne vet är fel, men du framhärdar 
envist i detta så länge det är den enda väg dina 
ögon kan se.   
 
Det finns exempel bland individer med dessa nod-
hus som driver sig själva så skoningslöst hårt fram-
åt att de hamnar i kännbara konflikter med samhäl-
let omkring sig, och även långt efter det att de 
själva insett sina misstag försöker de försvara sina 
handlingar inför omvärlden. Mer än vid någon 
annan position av noderna handlar det här om att 
du behöver upprätta förmågan till självkontroll. 
Utan en sådan disciplin kan du alltför lätt ge ut-
rymme åt dåliga vanemönster av eftergivenhet från 
tidigare inkarnation, vilket riskerar att försena ut-
vecklingen i ditt nuvarande liv. 
 
En del individer med dessa noder utsätts för om-
välvande livserfarenheter som för dem så nära 
döden att deras ögon öppnas som i en ny tack-
samhet och uppskattning inför livet. Det kan ske 
genom egna traumatiska tillbud, eller genom nära 
anhöriga och vänner som drabbas av allvarliga 
livskriser. Andra individer genomlever extremt 
utsatta och omskakande sexuella episoder som 
väcker dem till att börja utforska sina undermed-
vetna drivkrafter. Hela tiden är den karmiska inne-
börden densamma.  
 
Du driver dig själv så skoningslöst hårt att du stän-
digt riskerar att ödelägga den grund du så mödo-
samt tillägnat dig. En nära vän med dessa noder 
uttryckte detta på ett mycket målande sätt. Han 
sammanfattade sin livssituation som att den kän-
des som att rusa framför ett expresståg i full fart 
och samtidigt försökta hinna med att lägga ut nya 
räls. Genom att symboliskt ta död på allt som kan 
betecknas som extremt överdrivna beteende-
mönster får du slutligen möjlighet att uppleva fö-
delsen av helt nya existentiella livsvillkor. 

Djupt inpräglade vanemönster från tidigare inkar-
nation har gett dig en stark betoning på fysiska 
och materiella värden. Din huvudsakliga tillväxt 
under detta livet baseras på din förmåga att från 
djupet av din existens spåra den inre urkraft du 
behöver frigöra för att kunna genomgå en total 
inre pånyttfödelse. Troligtvis känner du ett djupt 
intresse för gåtfulla och ockulta fenomen, genom 
vilka du kan tillägna dig mycket användbar infor-
mation som kan hjälpa dig att stimulera processer i 
din pågående transformation. Vad du än väljer att 
göra så finns det alltid ett mått av kaos och drama-
tik involverat. Du är en extremist som verkar slung-
as runt i tillvaron på nåd och onåd av din egen 
levande kraft. Trots den oerhörda dynamik som 
finns innesluten i detta levnadsöde så kan kombi-
nationen med den tröghet som blivit resultatet av 
karmiskt inpräglade vanemönster av bekvämlighet 
och styvnackad envishet, fördröja din pånyttfödel-
se. Din själ önskar sig mest av allt sin egen trans-
formation, men du kan ha svårt att finna den nöd-
vändiga styrkan att genomföra den. 
 
En av de svårare uppgifterna för dig består i att 
försöka vandra din livsväg utan att lämna djupa 
fotspår efter dig. Du vill så förtvivlat gärna fortsätta 
att göra ett starkt intryck på din omvärld att du av 
den anledningen faktiskt också fortsätter att göra 
ditt liv tyngre och trögare än du någonsin skulle 
behöva. Relationer är extremt viktiga för dig. Från 
tidigare inkarnation har du utvecklat en vana att 
betrakta världen som genom ett socialt kastsystem 
och inom dessa ramar har du sedan kämpat för 
status och ära, och alltid utifrån föreställningen om 
att vissa människor är mer privilegierade än andra. 
Genom den norra noden i åttonde huset behöver 
du i symbolisk mening avliva detta uttjänta värde-
system för att istället ge dig möjligheten att gå 
igenom en slutgiltig metamorfos som kan föra dig i 
kontakt med den verkliga upplevelsen av andra 
människors värderingar. Här finns det mycket som 
människor i din nära omgivning kan visa dig, så 
snart du bestämmer dig för att våga se utanför dina 
ursprungliga skygglappar. 
 
Det mesta av dina sexuellt relaterade tankar och 
känslor härstammar ur en djupt rotad önskan om 
att vilja utplåna det fysiska planet. Detta leder dig 
slutligen mot en ohållbar kritisk vändpunkt av total 
avsmak och självförakt både när det gäller dina 
inre blockeringar och det fysiska och materiella liv 
du levt under så lång tid. Genom öppen eller för-
dold lidelse, såväl som genom svartsjuka när det 
gäller pengar och ägandeförhållanden, accelererar 
du din tillvaro till en punkt utan återvändo. Och så 
snart du nått dithän inträder ett stort mirakel. Du 
börjar plötsligt känna dig fullt accepterad i andra 
människors värdegemenskap. Detta i sin tur leder 
dig tillbaka till dig själv – eller rättare sagt, till en ny, 
sannare och mer fördjupad sida av dig själv.  
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Om och om igen kommer du att konfronteras med 
den prövning det innebär att behöva ge upp allt 
som du en gång trott var viktigt för dig, nästan som 
om du gång på gång blev tillsagd att ställa dig 
längst bak i kön och vänta på din tur. Men varje 
gång du når fram och märker att du konfronteras 
med nya och sannare värderingar behöver du 
mobilisera din fulla beredskap att vilja eliminera allt 
i dig själv som på något sätt blockerar dina möjlig-
heter att integrera dessa värden som en del av dig 
själv. Här blir du tvungen att starta ditt nya liv längst 
ner från botten av dig själv och på grund av den 
relativt långsamma livsutveckling som det här of-
tast är fråga om kommer du att i djupet av ditt 
hjärta att värdesätta varje millimeter av nytt livsrum 
som du tillägnar dig. 
 
Dessa noder kan verkligen indikera ett mödosamt 
liv, men det beror i så fall bara på att du genom 
dina djupt inrotade attityder från föregående inkar-
nation är så fixerad vid att allting måste ske på ditt 
vis. Fram till dess att din förvandlingsprocess löst 
dig ur dina ursprungliga värderingar får du räkna 
med att en stor del av ditt liv även kommer att 
handla om en segsliten ekonomisk dragkamp. Du 
behöver komma underfund med att ägodelar är till 
för att användas och betjäna din tillvaro och att det 
av det skälet inte är nödvändigt att äga mer än vad 
du absolut har användning för. När du så småning-
om kommer över dina tendenser till att förskingra 
din livsenergi kan du bli en fantastisk resurs när 
det gäller att hantera andra människors värden, t 
ex inom finans- och affärsvärlden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du måste samtidigt komma ihåg att du är av den 
sorten som måste bränna dina broar bakom dig 
som en skyddsåtgärd för att inte falla tillbaka till 
nivåer i din utveckling som du redan kämpat dig 
igenom. Du har något att lära från den bibliska 
historien om Lot, som när han slutligen blev friköpt 
från Sodom och Gomorra blev ombedd att lämna 
staden, utan att ta med sig några ägodelar och inte 
under några omständigheter se tillbaka.  
 

Den norra noden i åttonde huset omskapar grun-
den för ditt egenvärde som individ. Det kommer 
helt och hållet an på styrkan i din egen tillit och ditt 
mod att våga släppa taget om dina förvärvade 
ägodelar. I samma ögonblick du har modet att 
släppa taget och villkorslöst kapitulera, kommer du 
att upptäcka att du har så oändligt mycket mer att 
vinna, genom allt som du vågar ”förlora”.   
 

En stark sinnebild för denna placering är sagan om 
tjuren Ferdinand. Det sätt på vilket han rotat sig vid 
sin korkek, och inte vill befatta sig med någonting 
som ligger utanför hans personliga domän, är en 
fulländad symbol för det andra huset. Den stackars 
humlan som han av misstag sätter sig på och vars 
giftgadd utlöser en explosion av innehållen stryka 
och som sedan förpassar honom till den offentliga 
arenan på liv och död är en lika målande bild av 
det åttonde husets energier. 
 

Tecknar med vördnad för våra kosmiska lagar 

Wilhelm Axling 
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Astrologins symboler och deras betydelse
 
Planeterna i horoskopet symboliserar olika sidor 
av din personlighet. Alla människor inrymmer 
samma grundsymboler men varje individ blandar 
dessa på ett helt unikt sätt utifrån den kosmiska 
plan som finns inskrivet i det personliga födelse-
ögonblicket.  
 
Det här tankesättet har sin motsvarighet inom 
Jungs psykologi där man istället talar om männi-
skans ”arketyper”. Här nedan följer en schema-
tisk beskrivning av vad varje himlakropp speglar 
för sida av din personlighet. Här skiljer jag på 
mellan vilka ytterligheter dessa personliga uttryck 
kan pendla, beroende på hur väl du harmonierar, 
respektive hamnar i konflikt med gällande sida 
av dig själv. Vanligtvis pendlar vi någonstans 
mellan dessa ytterligheter. 
 

Solen – Personlig lyskraft, kreativitet, 
utstrålning och individualitet 
 
(+) Din självklara, spontana, lysande personlighet. 
Din förmåga att sprida ljus, värme och hjärtlighet 
omkring dig. En äkta vital kontakt med din livslust 
och din skaparkraft 
 
(-) Att på grund av dålig självkänsla söka erkän-
nande och bekräftelse från omvärlden, självdra-
matisk läggning, patetisk, självupptagen, arro-
gant, att försöka leva genom andra människor 
snarare än genom dig själv 
 

Månen – Själen, känslolivet, skyddsin-
stinkt, vanemönster och beroenden 
 
(+) Inre trygghet, att känna dig tillfreds med dig 
själv, fridfull, samstämd, receptiv, stödjande, 
beskyddande, din medkänsla gentemot omvärl-
dens behov, att leva i harmoni med stundens 
skiftningar, din förmåga att ta hand om dig själv 
och andra 
 
(-) Din känsla av otrygghet, sårbarhet och att vara 
offer för smärtsamma känslominnen. Martyrskap, 
obefogad oro, beroenden, ett ängsligt sökande 
efter dina själsliga rötter 
 

 Merkurius – Mentalitet, tanke, tal, 
uppmärksamhet och kommunikation 
 
(+) Snabb i tanken, skarp analytisk förmåga, va-
ken, fyndig, god anpassningsförmåga, att befinna 
dig mentalt i det pågående ögonblicket, snabba 
reflexioner, idérikedom, flexibilitet 

 
(-) Ytligt, rörig, rastlös tjatig, ihåliga mentala kli-
chéer, osammanhängande, disträ, ouppmärksam, 
onyanserad, rörig, omständlig, splittrad, slarvig 
 

 Venus – Kärlek, skönhet och livsvärden, 
livskvalitet, attraktionskraft – kvinnlighet  
 
(+) Kärleksfull, vänlig, harmonisk, behaglig, natur-
ligt följsam, behagande, tillmötesgående, charm-
full, mild attraktiv utstrålning, inre skönhet 
 
(-) Inställsam, bekväm, kosmetiskt skönhetssinne 
(smaklöshet eller billig smak, i extrema fall vul-
gär), dålig kvalitetsuppfattning, fåfäng, lat, flyter 
gärna ovanpå, undanglidande, konflikträdd 
 

 Mars – Drivkraft, begär, sexualitet och 
handlingsförmåga – manlighet 
 
(+) ”Din inre krigare”, handlingskraft, rättframhet, 
mod, konfrontation – att våga leva i fronten av 
sig själv, driftig, stark självtillit, utmanande och 
djärv  
 
(-) Aggressiv, frustrerad, försvarsinställd, egois-
tisk, glupsk, taktlös, att vara styrd av dina begär, 
intrigerande, impulskontroll, defensiv, feg när det 
gäller - men modig när det inte behövs 
 

Jupiter – Visdom, helhetssyn, överty-
gelser, optimism och expansion 
 
(+) ”Din inre profet”. Din förmåga att ta vara på 
livets goda möjligheter, optimistisk, entusiastisk, 
gemytlig, glad, humoristisk och generös. Sund 
livsinställning, uppriktig och välvillig. Stor självtillit. 
Valspråk: det ordnar sig alltid. 
 
(-) Överdriven, dryg, omåttlig, självöverskattande, 
slarvig, burdus, plump och taktlös 
 

Saturnus – Verklighetsramar, form och 
struktur, naturlagarna. Motstånd och prövningar 
 
(+) ”Din inre kritiker”. Ansvarsmedveten, kompe-
tent, effektiv, konstruktiv, samvetsgrann, uthållig, 
förmågan att dra upp riktlinjer och planera din 
tillvaro på längre sikt. Att förstå sambandet mel-
lan orsak och verkan.  
 
(-) Allvarsam, dyster, kärv, hämmad, kritisk, reser-
verad, att känna dig tyngd av livets stränga krav, 
hopplöshet, svårmod och pessimism 



Uranus – Uppbrott, förnyelse, frigörelse, 
visioner och originalitet 
 
(+) Briljans, klarsyn, objektivitet, iakttagelseförmå-
ga, frihetslängtan, kontakten med din unika gnis-
ta, att våga uttrycka din egenart, att ständigt 
upptäcka nya möjligheter till personliga genom-
brott, din vilja att experimentera med udda livsut-
tryck.  
 
(-) Excentrisk, fjärmad, asocial, obstinat, över-
spänd, spektakulär, sensationslysten, oförutsäg-
bar 
 

Neptunus – Transcendens, drömmar, 
tro, ideal och högre inspiration 
 
(+) Fantasifull, inspirerande, intuitiv, rik föreställ-
ningsvärld, finkänslig, världsfrånvänd, sökande 
och hypersensitiv, att fungera som en subtil kanal 
för en högre, gudomlig inspiration. 
 
(-) Oklar, grumlig, vilseledande, diffus, vaga käns-
lor av självtvivel och av att känna dig missför-
stådd. Grubblerier, vanföreställningar och besvi-
kelser genom orealistiska drömmar och förvänt-
ningar 
   

Pluto – Urkraft, förvandling, makt, kon-
troll, kris, trauma och självbevarelsedrift 
 
(+) Intensiv, fascinerande, tveklös, fanatisk ge-
nomslagskraft, din förmåga att leva i fas med 
dina inre förvandlingsprocesser. ”Kundaliniener-
gin” 
 
(-) Extremt kontrollbehov, manipulativ, fördold, 
lömsk, instinktiv rädsla för förvandling, omedve-
ten fruktan inför dina lägre drivkrafter, tvångstan-
kar, utsatthet, turbulens, fanatism och besatthet. 
 

Ascendenten – Din identitetskänsla, din 
mask (persona), utseende och personlighet 
 

Ascendenten speglar din identitet och ditt per-
sonliga förhållningssätt till omvärlden. Här utma-
nas du i din förmåga att våga leva i fronten av dig 
själv i ditt personliga möte med andra människor. 
 

Mc – Livsmålet, din livsuppgift, karriär, det yttre 
offentliga livet 
 
Din offentliga ställning i livet. Att finna din livs-
uppgift genom vilken du önskar förverkliga dig 
själv. Din självrespekt och din förmåga att ge dig 
själv stöd och erkännande för allt vad du hittills 
lyckats uppnå i sitt liv 

Månens Norra Nod                
Livsväg, ”karmisk inskolning” framtida potential 
 
Månens Norra Nod utgör den symboliska desti-
nation där du under denna livstid utvinner det 
förnämsta biståndet till din vidare utveckling och 
tillväxt som människa 
 

Månens Södra Nod  
Karma, djupa erfarenheter, tidigare präglingar 
 
Den Södra Noden symboliserar din undermed-
vetna, själsliga utgångspunkt i livet. Här kan du 
föreställa dig bilden av ett inre själsliga landskap 
som hämtar sin grundstämning och sina symbo-
liska värden från tidigare inkarnation, återspeglat 
genom den stjärnbild som den Södra Noden 
befinner sig i 
 

De fyra elementen 

Eld    

(+) Eldig, entusiastisk, rättfram, energisk, varm, 
utåtriktad, ärlig, äventyrslysten, optimistisk, mag-
netisk, dramatisk. 
  
(-) Aggressiv, dominerande, burdus, otålig, takt-
lös, stötande, egoistisk, hetlevrad, demonisk 

Jord    
(+) Stabil, tillförlitlig, praktisk, jordnära, trofast, 
rutinerad, lojal, klok, strävsam, envis, uthållig  
 
(-) Kritisk, reserverad, materialistisk, liderlig, själv-
god, sniken, fyrkantig, pragmatisk, reaktionär 

Luft  
(+) Intellektuell, livlig, lättsam, kommunicerande, 
smidig, fyndig, logisk, social, charmfull, begåvad  
 
(-) Excentrisk, likgiltig, opraktisk, komplicerad, 
överspänd, okänslig, abstrakt, teoretisk 
 

Vatten   
 
(+) Känslig, sympatisk, omtänksam, inlevelsefull, 
beskyddande, medkännande, innerlig, förståen-
de, förtröstansfull, snäll  
 
(-) Överkänslig, beroende, drömsk, passiv, vag, 
orealistisk, flyktig, destruktiv, sårad, oberäknelig 



Stjärnbilderna – deras element och härskarplanet

Väduren – Eld  
Viljestyrka, behov av omväxling och nya idéer, 
energi, spontan aktivitet, lätt entusiasmerad, även-
tyrslust, otålighet och framåtanda, förmåga att 
inspirera, leda och dominera, häftigt temperament, 
fyrverkerihumör, mod, passion. Väduren lever livet 
i ett ständigt pågående språng. 
 

Oxen – Jord    
Saklig, praktisk, tålmodig och uthållig, eftertänk-
sam, värderande, insamlande, kvalitetskänsla, 
egenvärde, beständighet, envis, hårdnackad, kon-
servativ och formell, sinnlighet, stabilitet, fridfullhet, 
trofasthet, sensualism, god smak, vacker röst 
 

Tvillingarna – Luft    
Sysslar gärna med minst två saker på en gång, 
kräver omväxling och mångfald, kommunicerande, 
språksam, flexibel, ombytlig, kvicktänkt och analy-
tisk, medlande, smidig och fyndig, nyfiken och 
leklysten, pigg och alert utstrålning, anpassnings-
bar  
 

Kräftan – Vatten    
Utpräglat gott minne, håller gärna fast vid det för-
flutna, receptiv och känslosam, närande, omvår-
dande, innerlig, skör, sårbar, inkännande, nostal-
gisk, välutvecklad skyddsinstinkt, oroar sig ofta i 
onödan, starkt behov av sympati, även smicker, 
härmar lätt och tar upp andra människors idéer och 
tankar, blir gärna en samlare 
 

Lejonet – Eld    
Den kreativa elden. Regeras av hjärtat och reage-
rar med hjärtat, attraktiv, förförisk, magnetisk, krea-
tiv, ljusstark personlighet, stolt, storsint, varm, själv-
förhärligande och självdramatisk läggning, fara för 
utsvävningar, kräver självdisciplin, självförverkli-
gande 
 

Jungfrun – Jord   
Konstruktiv, samordnande, noggrann, funktionell, 
metodisk, flitig, analytisk, kritisk, misstänksam och 
skeptisk, ytterst känslig för atmosfär och stämning-
ar, disciplinerad och samvetsgrann, beroende av 
ett sunt, välreglerat liv, goda vanor och god hälsa. 
Serviceinriktad. 

Vågen – Luft    
Utpräglat behov av sinnesjämvikt, balanserande, 
relaterande, medlande, att alltid jämföra och väga 
det ena mot det andra, uppfattar rättvisan i tillvaron 
och tingens ordning, diplomatisk, stilfull, smidig, 
mild, charmig, insmickrande, estetisk, behaglig och 
kärleksfull. 
 

Skorpionen – Vatten  
Djupsinnig, intensiv, självbevarelsedrift, hemlig-
hetsfull, oberäknelig, kontrollerande, penetreran-
de, fördold, intim, manipulerande, extrem, obevek-
lig, passionerad, svartsjuk, karismatisk, läkande, 
ockulta krafter  
 

Skytten – Eld   
Den intuitiva elden. Optimism, tillförsikt, hoppfull-
het, äkta naturvisdom, profetisk, dogmatisk, kate-
gorisk, generös, entusiastisk, uppriktig, förnöjsam, 
jovialisk, frimodig, överlägsen, översvallande, vin-
nande, en gambler, spekulerande, intuitiv och 
insiktsfull, stort behov av personlig frihet och rör-
lighet, djur och naturälskare 
 

Stenbocken – Jord   
Strävsam, självständig och målmedveten, omutlig, 
opartisk, ståndaktig, uthållig, ansvarsfull, ambitiös, 
kärv, konstruktiv, melankolisk, allvarlig, seriös, 
tillspetsad, praktisk, tålmodig, försiktig, reserverad, 
långtidsplanerande, beräknande, kalkylerande, 
strategisk 
 

Vattumannen – Luft    
Okonventionell, vidsynt, humanitär, visionär, objek-
tiv, originell, tekniskt och vetenskapligt sinnad, 
framsynt, psykologiserande, teoretisk, säregna 
idéer, fyndig, insiktsfull, hoppfull, distanserad, ex-
centrisk, kaotisk, spektakulär, överraskande, sval, 
platonisk, vänlig och förstående 
 

Fiskarna – Vatten   
Mottaglig, drömsk, lättpåverkad, överängslig, osjäl-
visk, känslig, fantasifull, intuitiv, medial, brister ofta i 
beslutsamhet och självdisciplin, introvert, inspire-
rande, beslöjad, förstående, romantisk, sentimen-
tal, innerlig och hängiven. 
 

  



 

Transiternas inflytande 
Det tar cirka tolv år för Jupiter att färdas ett helt 
varv genom zodiaken. Allteftersom den bildar 

ständigt nya aspekter till planeterna i födelsehoroskopet 
kommer de sidor av din personlighet som symboliseras 
av planeten ifråga att få en mycket framträdande posi-
tion. Jupiter öppnar upp för våra positiva möjligheter 
genom att tillgodose vår önskan om tillväxt och person-
lig utveckling på alla plan. Jupiter som transitplanet 
beskriver således något av en skördetid för de sidor av 
dig själv som kommer under dess inflytande. 
 

Genom Saturnus inverkan som transitplanet kom-
mer vi att fokusera vår uppmärksamhet kring de 

företeelser som symboliseras av den planet i födelseho-
roskopet som Saturnus aspekterar. Vi kan även beskriva 
detta som en hållfasthetstest eller en besiktning av de 
egenskaper som hör ihop med planeten i fråga. 
 

Uranus symboliserar den gränsöverskridande 
energin och den påverkar våra födelseplaneter 

genom att skapa en provokation mot det sätt som vi 
envisas med att hålla kvar i gamla invanda präglingar, 
och manar oss till att våga bryta upp och befria oss 
själva från det gissel det innebär att leva som en fånge i 
sina gamla livsmönster. 
 

Neptunus som transitplanet speglar olika trender 
och livsstilar som så att säga ligger i tiden. Här 

kan vi betrakta Neptunus som en spegelbild av våra 
kollektiva drömmar och ideal. Den påverkar planeterna i 
födelsehoroskopet på ett sådant sätt att den väcker nya 
drömmar och förhoppningar inom oss, med anspelning 
på den planet som Neptunus influerar. Den symboliserar 
även en uppmaning till oss att försöka använda den 
aspekterade planetens egenskaper på ett mer hängivet 
och intuitivt sätt. 

 
Pluto har en mycket drastisk och omvälvande 
inverkan som transitplanet. Dess uppgift är att 

blottlägga och eliminera de djupare orsakerna till den 
kontroll och självbevarelsedrift vi kommit att mobilisera 
kring det symboliska tema som hör ihop med den himla-
kropp Pluto transiterar. 
 

Hustransiter 
Det är även av stor betydelse vilka astrologiska hus 
transitplaneterna besöker på sin rundresa i horoskopet. 
Husen symboliserar olika upplevelseområden av ditt liv. 
De visar på vilket sätt olika händelser iscensätts i livet. 
När en planet transiterar ett visst hus i ditt födelsehoro-
skop aktiveras detta livsområde med betoning på den 
planetens symboliska kvalitéer. De långsammare 
planeterna, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto kan 
befinna sig många år i samma hus. Och detta markerar 
skilda perioder i ditt liv när du genomlever, bearbetar 
och utvecklar vissa sidor av din personlighet. 
 

Första huset – Vädurens spelplan 

Din personliga identitetskänsla, ditt utseende, personan 
(masken). Din förmåga att kunna hävda och profilera dig 
själv. Ditt självförtroende och självtillit.  

Andra huset – Oxens och Venus spelplan 

Dina tillgångar och resurser, ditt egenvärde och dina 
värderingar. Ditt personliga resurskapital, talang och 
begåvning. Fysiska värden pengar, ägodelar och trygg-
hetsbindningar. 
 

Tredje huset – Tvillingarnas och Merkurius spelplan 

Din kommunikation och dina mentala kontaktytor med 
omvärlden. Ditt nätverk av vardagliga, tillfälliga kontakter, 
din närmiljö, nära bekanta, grannar, syskon, förströelser. 
 

Fjärde huset – Kräftans och Månens spelplan 

Ditt ursprung, din hemvist och dina rötter, själens boning. 
Allt som knyter an till ditt känsloliv, hemmet, familjen och 
dina nära och kära.   
 

Femte huset – Lejonet och Solen spelplan 

Din kreativitet och din personliga uttrycksförmåga. Livets 
lusthus – den spontana, lekfulla och romantiska sidan av 
livet. Hur du söker uppmärksamhet och bekräftelse och 
trivs med att vara synlig för omvärldens blickar.  
 

Sjätte huset – Jungfrun och Merkurius spelplan 

Den praktiska, funktionella sidan av tillvaron, hur du får 
ditt liv att fungera för dig själv och hur väl du lyckas tjäna 
andra människor, privat och yrkesmässigt. Hälsans hus!   
 

Sjunde huset – Vågen och Venus spelplan 

Dina relationer, både när det gäller en kärleksrelation 
och din förmåga att samverka i grupper med människor. 
Möten och kontakter. Avvägningar och kompromisser.       
 

Åttonde huset – Skorpionen och Plutos spelplan 

Dina inre, dolda växtprocesser och hur du värderar dig 
själv i förhållande till andra. Existentiella frågor, syftet 
med ditt liv. Nedbrytande och återuppbyggande proces-
ser. Metamorfos, död och pånyttfödelse, början och slut.  
 

Nionde huset – Skytten och Jupiters spelplan 

Din livsåskådning, dina filosofiska perspektiv och den 
helhetssyn du odlar. Kunskap, visdom, studier och tan-
keutbyte, vetenskap, filosofi och religion.   
 

Tionde huset – Stenbocken och Saturnus spelplan 

Ditt yttre, professionella liv, din livsuppgift, din karriär och 
din sociala ställning. Den du representerar i din offentliga 
livsroll och de sociala kontakter som detta omfattar.  
 

Elfte huset – Vattumannen och Uranus spelplan 

Dina vänskapsförhållanden, de visioner och förhopp-
ningar du ställer till framtiden, samt den intressege-
menskap du delar med andra. Dina sociala och hu-
manistiska egenskaper. 
 

Tolfte huset – Fiskarna och Neptunus spelplan 

Den osynliga privata sfär du omger dig med och från 
vilken du odlar din föreställning om din roll i relation 
till omvärlden. Den avskildhet och frid du finner inom 
dig när du är innesluten i din egen föreställningsvärld.  













 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Astrologin utgör en väldigt central del av mitt liv och jag upplever den som en lika evig och outtömlig källa 
till kunskap och livsvisdom som livet självt. Jag finner den vida överlägsen varje annan metod för själv-
kännedom jag känner till. Hösten -97 startade jag mitt eget företag ”Himlaord”, med syfte att förverkliga 
den dröm jag haft under så många år – att bli astrolog på heltid. Under de tio åren jag nu haft min firma 
igång har jag främst ägnat mig åt att utveckla ett utbud av astrologiska tjänster som motsvarar den typ av 
frågeställningar de flesta människor har omkring sig själva och sina liv. Jag har även utvecklat en mycket 
omtyckt kursverksamhet under den här tiden. På senare år har det även blivit många föredrag och flera 
framträdanden i media. Här nedan har jag gjort en kortfattad beskrivning av mina mest populära och ef-
terfrågade tjänster. Samtliga av dessa tjänster går även bra att beställa som ett kompendium – ett bra tips 
om du vill ge bort ett horoskop i gåva. 
 

Framtidshoroskop – Transiter. 

Framtidshoroskopet är en tolkning av de mest betydelsefulla aspekterna som bildas mellan planeternas 
nuvarande läge i förhållande till de fasta planetpositionerna i ditt födelsehoroskop. Den här metoden att 
avläsa tendenser för en viss tidsperiod kallas inom astrologin för Transiter. Den kan liknas vid en astrolo-
gisk väderleksrapport. Istället för meteorologernas högtryck och lågtryck, laborerar astrologen istället 
med en mängd olika inre, psykologiska klimatförhållanden som uppstår i samspel med planeternas rörel-
ser under olika perioder i livet. (Pris 950 kr). 
 

Planetsviter 

Den turordning planeterna ligger i följd närmast efter varandra i horoskopet, oavsett avståndet mellan 
dem, avslöjar i vilken ordning du väljer att ge uttryck åt planeternas symbolvärden genom din personlig-
het. Kring detta förhållande grundar sig den metod jag valt att kalla Planetsviter. Här sätts horoskopets 
energimönster i rörelse i något som bäst kan liknas vid ett inre psykologiskt operativsystem. (Pris 750 kr). 
 

Plusvarianter av Framtidshoroskopet & Födelsehoroskopet 

Utöver de grundläggande tolkningarna i Framtidshoroskopet, respektive Födelsehoroskopet får du dess-
utom tolkningar av Månens Noder, samt av planetparen som ingår i dina Planetsviter. Priset för Plusvarian-
ten av Framtidshoroskopet är 1.500 kr, och priset för Plusvarianten av Födelsehoroskopet är 1.250 kr.   
 

Relationer 

Relationer är världens bästa terapi. Ingenting annat öppnar samma möjligheter att lära känna sig själv som 
att spegla sig i en annan människa. När man jämför två horoskop med varandra uppstår ett mönster av 
olika beröringspunkter. Genom att få en objektiv bild av hur ditt samspel med, t.ex. din partner, dina barn, 
vänner eller arbetskollegor, ser ut, blir du medveten om din egen roll i förhållandet. (Pris 1.100 kr). 
__________________________________________________________________________________ 
Du finner mer att läsa om allt detta, samt om mina övriga tjänster på min hemsida: www.himlaord.nu Om 
du önskar göra en beställning kan du antingen använda dig av beställningsformuläret på min hemsida, 
eller ringa mig direkt på telefon: 070 622 49 85. Leveranstiden är cirka 1 – 2 veckor. 
 

Jag heter Wilhelm Axling och jag är född i Vädurens tecken. Mitt 
intresse för astrologi väcktes i början av 70-talet. Jag var då nyss 
fyllda tjugo och hade precis inlett ett studieår vid Skinnskatte-
bergs folkhögskola i Västmanland. Där träffade jag en mycket 
speciell kvinna som för evigt skulle komma att förändra grunden 
för min livsåskådning.  
 
Det hela började med att hon påstod sig kunna veta vilken stjärn-
bild jag var född i. Hon prickade helt riktigt in mig i Vädurens 
tecken, till och med vilken vecka på året jag var född. När hon 
sedan fortsatte att berätta om astrologins symbolvärld blev jag 
oerhört djupt berörd av detta, men samtidigt så provocerad att 
jag kände mig tvungen att på något sätt försöka motbevisa hen-
nes påståenden. Ju mer jag sedan kom att sätta mig in i ämnet, 
för att samla hållbara motargument, desto mer överrumplad blev 
jag istället av hur kusligt väl astrologin fungerade.  
  

 


