I stort 2017/2018:
●

November/December är uppslutningen på de teman som kommer att vara centrala i ditt liv under 2018,
dvs, din egen utveckling och din karriär. Saturnus gör en konjunktion med din ASC i detta nu och under
slutet på året, och tar ut allt från det fördolda, från ditt eget inre, ut i den fysiska verkligheten för andra
att ta del av och för dig att uppleva.

●

30 November - Jupiter äntrar ditt 10e hus (jobb och karriär, och håller sig där fram till November 2018.

●

20 December - 1 Februari: Opposition från transit Saturnus i Stenbocken till din Mars i Kräftan. Berör
1a-7e huset, strukturerar och belyser dig själv i förhållande till andra, speciellt auktoritet, män och
relationer i stort. Kan medföra frustration, problem i relationer och konflikter i vissa fall.

●

20e Februari - 20e Mars: Transit-Mars rör sig över din ASC, och gör senare i Mars opposition till din
egen Mars i horoskopet. Ökning av inre frustration och konflikter, samtidigt som du känner dig väldigt
”tuned in” på verkligheten, många planeter rör sig genom Fiskarna där du har många planeter. Undvik
alkohol under denna period, var försiktig med hälsan och ge utlopp för frustration genom att fokusera på
det du har och hitta kreativa utlopp, den kreativitet som du har i dig.

●

1-20 April: blicken vänds inåt mot dig själv, mer reflektion över ditt jobb och ditt yrke, utvärdering,
struktur i dina planer, påstridighet och bestämdhet. Du vet själv bäst hur saker och ting ska vara, och
lyssnar inte på andra.

●

23e April  - 10e Maj - män får en betydande roll i ditt liv och din väg framåt. Din egen energi och styrka
får en uppsving och om någon gång så är det här du ska stå på dig och visa resultat. Problem med
hälsan kan dyka upp, saker som rör skelettet och reumatism, knän.

●

5e Juni - 5e Juli - relationer och hälsa är i fokus, lätt till förkylningar och påverkan av andningsvägar.
Mycket bekantskaper, nya kontakter, träfar och tid med människor överlag. En man kan ha avgörande
betydelse på ditt liv.

●

Hela Juli är en lugnare period för egen utvärdering av dig själv och det som du har åstadkommit och
varit med om under året fram till dess.

●

1a Augusti - 20e September, samma frågor som skedde under December-Februari dyker upp på
tapeten, samma upptrappning på jobbet och nära till konflikt med andra om du inte är försiktig med dina
ord.

●

Under Oktober börjar nedtrappningen, du bör ta en resa någonstans om du har möjlighet och landar i de
frågor som har rört jobbet under Augusti/September.

●

November - gamla kärlekar och relationer och plötsligt dyka upp och du kan återvända till gamla
hobbies, grupper av människor du tidigare varit en del av, men du kommer vilja dra dig tillbaka till
själens vrå och bearbeta det som har varit för alla att se och ta del av under hela året egentligen. Årets
stora tema är att stora delar av ditt liv blir för andra att se och ta sin form i fysisk verklighet, du kommer
att under året genomleva konsekvenser och resultat av de beslut du har tagit.

●

December - Året avslutas med en viss utmattning. Du kommer ha kämpat hårt under hela året, visat
prov på riktig styrka och handlingskraft. Du kommer ha tagit tuffa beslut som har lett till att du mognar
och växer som människa på ett enormt personlig plant, och allt detta kommer att integreras mentalt hos
dig under December. Du kommer att känna dig hel på ett helt annat sätt, än de slitsamma aspekter som
har tvingat dig till skala av och strukturera ditt liv fram till dess.

I detalj
Åren börjar alltid intensiv för dig. Du kommer att ha en hel hop av planeter i ditt första hus under Januari månad
och en bit in i Februari, vilket innebär att det kommer vara fokus på dig själv under den perioden. Du startar
denna resa när Saturnus går över din ASC under December månad. Saturnus över din Skytt-ASC, det är ditt
första steg över den enorma resan av egen mognad och personlig växt som du kommer att göra under 2018. Du
kommer att nå en helt ny mognadsgrad vad gäller din egen utveckling, din karriär och dina relationer till män. Det
här är en ny dörr som öppnas i ditt liv, ett annat liv från det som har varit innan December 2017. Det här är början
av ett år där du förändras på ett inre, strukturellt plan genom att blir mer ansvarsfull, självkritisk, strukturerad och
handlingskraftig. Du kommer att växa som person på ett inre plan och via yttre omständigheter, och efter att året
är slut är du så gott som en ny person. :)
Din egen självutveckling, och din ståndpunkt, DIG själv är i fokus. En stor aspekt som återkommer under årets
gång kommer att vara Saturnus opposition från ditt första hus till din Mars i sjunde huset, som håller i sig i
Januari och senare återkommer i Augusti/September. För dig innebär det att du plötsligt blir väldigt bestämd och
vad du tycker och vem du är, medan andra människor kan tycka att det du gör går helt mot det som borde göras.
Var säker på ditt även om du inte får medhåll, DU bestämmer vad som sker i ditt liv just nu, ingen annan. Du är i
fokus 2018.
Denna aspekt kan i vissa fall innebära sämre hälsa, den innebär också att du kommer få väldigt mycket ansvar
och mycket saker att uträtta, och i ditt fall (välaspekterad Mars), så tror jag du istället ha möjlighet att öka din
fysiska styrka. Jag rekommenderar starkt att börja träna eller träna mer, framför allt styrketräning. Du är stark på
ett inre plan och är mästare över ditt liv just nu, och det kommer att speglas fint på ett yttre plan. Det kan också
generellt tolkas som en transit som försvagar energin och påverkar hälsan, så jag skulle vara på min vakt vad
gäller hälsan trots allt. Framför allt att ha koll på brösten är viktigt, gå på en mammografi om du kan i början av
detta år. Det kan vara så att du upplever en drastisk försämring eller förändring av din hy under denna transit. Din
Mars är väl-aspekterad i horoskopet, så jag skulle inte vara alltför orolig, men den står inte så stark i Kräftan, så
var uppmärksam ändå. Ditt utseende kommer att förändras under året oavsett, när så många planeter transiterar
ditt första huset, du kommer att blir mer allvarlig detta år, se mer allvarlig och bestämd ut. Temat blir ”jag i
förhållande till resten av mitt liv och andra människor i livet”. Oavsett är det DU och din utveckling som är relevant
2018.
Allt ovanstående ansvar och en viss begränsning kommer att komma från män omkring dig i första hand,
Saturnus-Mars oppositioner kan påverka dina relationer och det kan vara svårt för dig att få igenom din
ståndpunkt, det kan kännas som att alla är emot dig under denna period, och du som inte är specifikt direkt i ditt
sätt att vara på, kan åka på en riktig emotionell berg och dalbana där du känner dig orättvist behandlad, och där
du får orättvist mycket på ditt bord. Vänta ut detta, det kommer att ge skörd längre fram, men upplevas som tufft
under Januari/Februari.
Saturnus gör en enorm förändring hos dig exakt just nu, belyser problem hos dig själv och sättet andra ser dig
på, det kan kännas ganska tungt från årsskiftet och under början på året, men det är en del av en
mognadsprocess som du kan uppleva som rejält mäktig. Det kan kännas som att andra inte uppskattar dig, du
kan gå ner mycket i vikt och känna dig överbelastad. Innerst inne är du en harmonisk person, men Saturnus
lägger ett ganska tungt täcke över din Ascendent under vintern, men det är också Saturnus funktion att belysa,
förbättra och kristallisera det som inte känns bra, vilket bidrar med lösningar i slutändan. Temat självförbättring,
självutveckling, mognad och ditt utseende kommer att vara centralt hela 2018, då Saturnus kommer att vara i ditt
första hus hela den tiden. Lyssna på din inre röst, ingen har mer rätt än dig just nu att fokusera på enkom dig
själv.
Samtidigt inleds och fortsätter året för dig med karriär, karriär, karriär. Du kommer att få erkännande och växa i
ditt yrke, du kommer rikta nästan all energi mot just din profession och växa genom att göra just det, vilket kan
gott leda till att du kan få löneförhöjning, öka din status och få mer ur det du gör idag någon gång mot mitten av
Februari. Då börjar många planeter röra sig in i ditt andra hus, och det blir plötsligt fokus på tillhörigheter och vad

du äger och inte centrala. Det kan vara så att ödesdigra frågor kring just ägandeskap och materiella ting dyker
upp under Februari månad.
Du kommer dock att bli erkänd för det du gör på jobbet och du kan gott räkna med att alla drömmar om jobbet
expanderas och realiseras under vintern, om än i viss motvind och med en del guppar. Jupiter rör sig runt i ditt
10e hus och aspekterar ditt andra hus under nästan hela 2018. Dessa hus representerar just karriär och
tillgångar. Det är en trevlig aspekt i sig, du skördar frukterna från de förändringar du gjorde under förra året. Detta
innebär tur och expansion inom karriär och tillgångar. Jupiter styr också Skytten som är din ASC, vilket kopplar
ihop expansion och utveckling av dig själv via ditt jobb och det som det bär med sig.
Detta kan i många fall gå ut över hemmalivet och den plats där du drar dig tillbaka, också din familj. Expansionen
professionellt kan ta över det privata, men stå emot alla som inte håller med, och ha i åtanke att det din
självutveckling som är viktig detta år och att du måste fokusera på dig själv. Din energi under Januari-månad kan
vara begränsad och du kan känna dig svag eller känna dig ”låst”, men du kommer helt klart att känna dig
känslomässigt välgrundad och stark och välmående, då Jupiter gör så många trigoner till alla dina planeter i
Fiskarna/Kräftan. Din nästintill mediala förmåga kommer att växa markant under hela Januari månad och du
kommer att kunna använda den till din fördel i ditt yrke, och lita på dig själv till 100%. Du kan expandera din
status på jobbet och få en viktigare befattning eller mer ansvar, högre lön eller mer förmåner. Våga fråga, för det
jobb du gör är värt att uppmärksammas, speciellt mot Februari. Våga fråga, våga vara bestämd och våga ta
beslut. Det är lätt för dig att vela och inte göra konkreta saker, vilket kan bli din Akilles häl detta år. Du MÅSTE
vara bestämd, annars får du smaka på nackdelarna av Saturnus-transiten till din Mars.
Inte nog med det så har du goda chanser att att grunda/hitta en romans, eller ett kärleksintresse under mitten av
Januari, fram till sista (detta återkommer även i Augusti). Det blir som vanligt en ganska intensiv start på året för
dig, som inleds med fokus på din persona och din yttre framtoning, ihop med fokus på karriären, och växer sedan
över till tillgångar och ägandeskap under Februari månad.
Jupiter rör sig egentligen över Skorpionens tecken fram till November 2018, vilket innebär att detta verkligen blir
DITT år yrkesmässigt och tillgångsmässigt.  Du kan absolut se en förhöjning och expansion vad gäller dina
materiella status, via jobbet. Jupiter gör fina trigoner till majoriteten av dina planeter i Fiskarnas tecken, som finns
i andra huset, vilket påverkar din emotionella och materiella status till det bättre. Du kommer att känna dig rik på
alla plan. Både på ett emotionellt, själsligt, mentalt och materiellt plan. Det kan dyka upp oplanerade
bekantskaper och kontakter, nya vänner och sociala kretsar som ger dig mer materiellt värde. Detta har möjlighet
att ta sin plats under april framför allt, från 1 april och framåt är bekantskaper, vänner, syskon och allt som hör
kommunikation till på tapeten.
Mars-månad kommer också att vara DIN månad, men alla yttre omständigheter tonas ner och du vänder blicken
inåt. Ge dig själv tid att göra det, att kliva in i din egen värld och ditt eget sinne. Många planeter går igenom
Fiskarna tecken och berör din Merkurius, dina Ödes-noder och din Måne. Du är en person som är väldigt mån
om att äga saker, på alla plan. Du är rik emotionellt i första hand, och har plockat på dig mycket visdom under
årens gång om människans verklighet och smärtor. Men du är förstås också mån om att äga fysiska saker, som
alla som har planeter i andra huset. Mars-månad kommer berika dig på ett inre, själsligt plan återigen, men det
kommer vara mycket som behöver tas hand om och ses över vad gäller det du äger och har. Vig Mars-Månad till
det. Vad äger jag, vad behöver jag äga och inte, samt tillåt dig själv att drömma fritt om hur du vill att ditt liv ska
se ut, och utvärdera dina känslor, som du har gott om.
Man kan lugnt säga att förra året var föreberedelsens år, en förberedelse av din persona och ditt psyke inför det
nya livet som väntar under 2018. Allt som hände förra året satte grund på ett undermedvetet plan inför de facto
det nya 2018. 2018 skördar du frukterna av den förändring som har genomförts mentalt, via nu yttre
omständigheter. Det har legat latent fram till December i år, och nu är förändring ”out there” för alla att se,
bedöma och för dig att uppleva. Du kommer trots allt att känna dig otroligt rik på livet, mogen och vördnadsfull
inför det du skapat för dig själv, en djup kärlek och optimism inför det livet du lever, framför allt mot våren. Med
den starka oppositionen Merkurius-Pluto som du har så kan ibland ha svårt att uppleva saker positivt och känna

en rätt tryck stämning överlag, men Jupiter öppnar upp för att kunna ta vara på den energin på ett mer
optimistiskt plan. Du kan vara en stark rådgivare till andra, med din enorma intuition under vårens gång.
Året kommer i stort sett enkom att röra expansion kring teman dig, jobb och materiella tillgångar överlag.
Mån-Noderna har rört sig runt i ditt andra-åttonde hus under 2017, vilket innebär att livet har haft fokus kring vad
du äger och vad din partner äger, och utredning kring det. När Mån-Noderna rör sig vidare in i ditt första hus från
och med nästan exakt 1 Januari, så blir fokus på dig SJÄLV under 2018. Ödet har lagt sig så att du får möjlighet
att växa som individ, bl.a. genom ditt yrke och sociala status, och den ”kamp” som du kommer att uträtta för dig
själv under 2018. Din största tillgång är onekligen du själv och det kommer att märkas tydligt under 2018.
Slutet på april (och en månad framåt) blir nästa viktiga tid, som kan påverka och återta hälsoproblem (om sådana
dyker upp) som du upplevde i början på året, när Saturnus aspekterade din Mars. Det kan samtidigt bli ytterligare
ett tillfälle att öka och grunda dina ansvarsområden privat och i arbetslivet. Du kan tampas med att det är
VÄLDIGT mycket att göra på ett privat och relationellt plan denna tid, du kommer att känna motgångar i din
kommunikation till andra och att människor kanske till och med ”ogillar” dig. Energin kan verkligen inte räcka till,
viktigt är att försöka hålla en grym struktur, och driva på framåt. Var inte rädd!
Du kan brusa upp, säga fel saker och vara lite väl orimlig och påstridig under hela April månad, som blir intensiv i
sig. Här kan dock en man dyka upp (eller den man du har som grundas och stabiliserar ytterligare) i ditt liv som
hjälper att stabilisera och förbättra din verklighet och din känsla av jaget. Du kommer att uppleva detta som en
väldigt turbulent tid som påverkar dig och dina relationer, men framför allt så kommer många människor att rycka
tag i dig, och du kommer att ha svårt att få allt att gå ihop. Vi pratar om nästa hela april och halva maj.
Mars är månaden då allt kändes lite mer harmoniskt och på banan igen, där du har fått grunda det som hänt och
förbered dig inför nästa intensiva period. Du återfår din energi och känner dig väldigt handlingsstark och ”redo"
när Mars går över din Ascendent under första veckorna av Mars. Många planeter aspekterar dina egna i Fiskarna
så du återfår din inre styrka. April bjuder återigen på intensitet, mycket energi som går åt, mycket ansvar och en
hinderbana i din kommunikation till andra. Ta det lugnt helt enkelt och tänk dig för, hur du uttrycker dina tankar
och hur det påverkar andra. Brusa inte upp i onödan, vänd dig inåt, du är redo för detta nya liv.
Det lugnar ner sig framåt 20e Maj, då du äntligen finner en inre harmoni och en sammansmältning att få lägga
energi på det du gillar och vill göra, samt att få ha lite roligt igen. Relationer och sexualitet kommer att få sin fokus
från och med den 20e Maj och fram till slutet semestertider i början på Juli. Du har goda chanser att knyta väldigt
nära romantiska band med någon under Juni/Juli månad och samtidigt utveckla dina relationer till andra överlag.
Under Maj och Juni kan det dyka upp frågor och stabilisering som gäller ditt hem och din familj, dina
boendeförhållanden framför allt och den plats som du kallar för hem kommer du att hitta hem till, på ett inre och
yttre plan. Du kan ha haft det rätt rörigt i och med din separation, och Maj/Juni blir månad då hemmet och
känslan av hemmet grundar sig ordentligt. Du kommer att hitta hem mentalt och emotionellt, och må bra i
familjens krets. Jag vill återigen påpeka att det kan dyka upp oväntade manliga figurer i ditt liv från och med Maj
och förändra dina relationer.
Juni-månad kommer att röra frågor mellan dig och dina relationer. Du får plötsligt tillbaka känslan av att vara
uppskattad och omtyckt, det är frid och fröjd i alla delar av livet, rutinerna löper på och det bör känna dig riktigt
bra överlag. Det enda jag vill reservera mig för är perioden 20 april-20Maj då Mars går igenom din konjunktion
Saturnus/Jupiter. OM detta faller ut till din nackdel så kan det påverka din hälsa och din energi. Var uppmärksam
på din hälsa under den perioden, och mår du bra, så kommer du att fortsätta må bra under sommaren och
hösten. Dock är det en förhöjd ”risk”-period om jag får uttrycka mig så vad gäller hälsan. Kan vara allt från
förkylningar, till problem som rör andningsvägar, eller att du påverkas väldigt starkt på ett psykologiskt plan, som
mynnar ut i otrevliga mentala tillstånd. Hälsoproblemen kan röra fötter i ditt fall också. Var uppmärksam, då Mars
rör sig runt i ditt första husen stor del under året, varpå dessa bekymmer kan återkommer även under
September. Oavsett vad som sker mellan 20april-20Maj så kommer samma tema att återkomma under slutet på
Augusti/början på September. Men Juni i sig blir ”relationernas” månad och det är där du bör lägga ditt fokus.

Juli blir en grundande månad för dig på internt plan, du får möjlighet att utforska hur du mår på riktigt och gå
igenom ”dig själv” mentalt, igen, precis som i Mars. Du kommer att landa i en hel del nya insikter som rör dig själv
och ditt liv. Du ser dig själv genom andras ögon och kan sätta saker i perspektiv på ett inre plan, saker som har
skett under årets föregående månader. Slutet på augusti blir ytterligare ett tillfälle att växa på ett professionellt
plan, och frågor som rör män eller en man i ditt liv blir ödesdigra.
1 Augusti blir tiden då samma känsla och samma ”tyngd” och ansvar kan komma tillbaka till ditt liv. Saturnus
backar tillbaka till den oppositionen som han gjorde till din Mars i början på året, vilket tar åter det som har varit
på tapeten under Januari-månad, oavsett vilket tema det var. Transit-Sol gör kvadraturer till din egen Sol under
slutet av Augusti och går sedan sakta över till att göra opposition till din Merkurius. Självtvivel kan dyka upp, ihop
med att ha svårt att kommunicera ditt jag ut mot omvärlden. Nu är du på krigsstigen, det är du mot livet, du mot
alla andra, och du vet precis vad som ska göras och hur saker och ting ska skötas. Det behöver inte vara negativ
i sig, men kan dränera dig på energi helt klart. Ge utlopp för frustration och denna inre uppbyggnad genom att
träna, springa eller hitta någon ”outlet” för din inre styrka som kan explodera och rinna ut över din familj framför
allt. Början på September och ett par veckor in är också en tid då det är en förhöjd risk för olyckor och benbrott,
så inga extrema saker. Alla frågor kring handling, struktur och planer kommer att studsa tillbaka mot jobbet och
din karriär under September, all energi kommer så gott som behöva riktas ditåt, och du kan ska vara försiktig
med att hamna några konflikter med auktoritära personer. Det kommer att finnas en hel del inre frustration hos
dig och din Kräft-Mars kan ibland bete sig högst orationellt, något som du behöver vara uppmärksam på, framför
allt professionellt. Det kan i samma veva dyka upp missförstånd och miskommunikation från din sida, mot andra
under September månad. Plötsliga uppbrott från bekantskaper, syskon, vänner och män kan också vara möjligt
under September. Så håll huvud kallt och disciplinen hög under September Månad, är mitt tips.
Inte förrän början på November kommer ”jobb-saker” att sluta ta central plats i ditt liv. Du växer in i det hela,
saker stabiliseras och du landar i den turbulenta tid som påverkat dig under hela September/Oktober. Det blir bra
till slut, om du undviker att handla irrationellt och brusa upp i onödan, kliva in i konflikter. Var saklig, gör ett bra
jobb som du kan stå för och var disciplinerad mot dig själv och på jobbet. Våga ta beslut som är känns rätt för dig
på ett personligt plan, våga kliva ut i det okända, våga förändra, våga lita på dig själv och vara bestämd. Det här
är året som kommer att ge dig möjlighet att kliva upp till nästa steg av den person som du är menad att vara. Om
du tar rätt beslut som är rätt för dig på ett personligt plan, så kommer det ge skörd. Om du velar, håller tillbaka
och inte ger utlopp för det du vet är rätt, så kommer det att bli ett smärtsamt år. Min upplevelse är att du har tagit
rätt beslut under förra året, vilket har skapat en fin grund att stå på under detta, ganska turbulenta år. Ha koll på
dina energi-nivåer, var uppmärksam på hälsan (den kan svaja åt olika håll detta år), och skapa en inre och yttre
styrka som du studsa mot under året. Drick mindre, jobba och träna mer, var bestämd men saklig, och undvik
konflikter med auktoriteter.  Välkomna in män i ditt liv, och ge allt du har på jobbet.
December är månaden du kan pusta ut, och samla det intensiva året i ett.
Centralt detta år blir följande områden i livet.
●
●
●
●

Du i förhållande till dina relationer, nya relationer med män, män som både skapar spänning, struktur
och expansion i ditt liv. Du mot resten av världen. 1-7e huset.
Ditt jobb, professionella och sociala status, din karriär i förhållande till ditt hem och din familj. 4e-10e
huset
Dina materiella och psykologiska tillgångar 2a-8e huset
Överlag kan du förvänta ett lyckosamt år i ovanstående teman med ett par kritiska och påfrestande
moment, när Saturnus gör oppositioner till din Mars, och när Mars gör konjunktioner med din egen
Saturnus/Jupiter. Allt detta sker i 1a-7e huset axeln, vilket bara handlar om dig själv i förhållande till
resten av din omgivning, och hur du står på dig mot yttre tryck.

