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Ascendenten i Stenbocken/Descendenten i Kräftan
Ascendenten, också kallad Rising Sign, är det första intrycket vi gör på andra, det är
vårt utseende, vår fysik, mimik och ansiktsuttryck. Det är vår primära reaktion mot all
yttre stimuli, mot omvärlden och människor i den. Det är vårt sätt föra oss på i
situationer vi inte är bekanta med, och det är det intrycket vi lämnar hos andra efter
ett första möte. Det är en spontan reaktion mot omgivningen vi inte kan styra, och
det är också våra “glasögon” som färgar världen i den färg vi ser den i.
Descendenten är motsatsen till vad vi uttrycker som vår initiala persona och vårt sätt
att se världen på. Descendenten (DS) pekar via tecken på egenskaper som vi ofta
själva saknar och gärna letar hos andra, för att komplettera oss själva.
Descendenten är början på “relations huset” i ens horoskop och tecken och planeter
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kring DS visar på vad behöver leta efter hos en partner för att hen ska möta våra
krav och ge oss det vi behöver.
Ascentenden i Stenbocken ger en ganska allvarlig och en seriöst inställd till livet
person, främst vid en första anblick. Stenbocken-AS ger alltid ett pålitligt och
ambitiöst intryck, som att den till 100% vet vad som försiggår alltid och hur man kan
lösa eventuellt uppkomna problem i vilken sekund som helst. Alltid redo att bidra och
stå till hjälp om så behövs.
Stenbocks-AS är otroligt duktiga problemlösare och inte minst människor som tar på
sig det mesta av ansvaret omkring sig, allt för att situationen ska falla ut enligt plan
och lösa sig. Även där det inte BEHÖVS tas ansvar så kommer denna AS vara först
på plats att erbjuda sin hjälp och kunskap. Den är mycket resultat-orienterad och tar
inte särskilt lätt på saker, varken små eller stora. Allt från vilka kläder som ska
inhandlas till projekt på jobbet planeras in i minsta detalj och tas på stort allvar.
Speciellt märks det när det gäller möten med viktiga människor som på något sätt
kan hjälpa Stenbocks-AS nå sina mål eller ambitioner. Personliga mål, ambitioner
och resultat kommer först för denna placering, på plats två kommer människor som
kan hjälpa en att nå dessa mål, på tredje plats kommer allting annat. Som ett
kardinalt och aktivt agerande tecken är Stenbocks-AS i en ständig snurra av saker
som behöver göras, uppnås, planeras och betas av. Inte en ledig sekund för denna
placering, och ibland kan den gott utmatta sig själv med all denna upptagenhet och
eviga strävande framåt, när tar allt arbete slut?
Både relationer, känslor, hälsa och ledighet kan få sig en törn när Stenbocks-AS är
enligt plan på väg vidare mot sina personliga ambitioner, eller löser nästa problem.
Det är viktigt för den här Ascendenten att ibland stanna upp och fråga sig själv, vad
är egentligen det väsentliga med livet? Varför gör jag allt det här, och vart leder det?
Är det så viktigt att nå sina mål, status, pengar eller att vara framgångsrik? Eller
ligger livets mening i något annat? Vad vill jag blicka tillbaka på vid livets slut, alla
personliga prestationer, upptagenheten eller något annat? Att vara mindre upptagen
och lätta på det seriösa är en bra sak att träna på för denna placering, som också
har rigida strukturer i hur den beter sig och uppfattas av andra. Alltid korrekt,
välklädd, ordningsam och i tid, det finns inga tveksamheter kring att denna typ av
person är verkligen någon att lita på i alla lägen. Lovar och gör är genomgående för
den här placeringen. Däremot skulle det inte skada att lätta på sinnet och våga göra
bort sig ibland, brista ut i skratt eller gråta och släppa loss, våga misslyckas.
Utseendemässigt ger denna AS som sagt ett ganska ordningsamt och korrekt
intryck, och hälsomässigt behöver man hålla uppsikt över knäna, och skelettet i stort,
dvs, tillräckligt intag av kalcium, likaså ha koll på tändernas tillstånd.
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Stigande Mars i Stenbocken i 1a huset
Planeten Mars styr vår motivation och drivkraft att åstadkomma saker och skapa
faktiska utfall och resultat. Det är handlingens planet och dess placering och
aspekter visar på hur vi “tar oss för” saker och hur vi utför det vi vill göra. Venus
pekar på vad vi vill ha, Månen på vad vi behöver ha, Merkurius visar hur vi tänker
kring det och Mars placering visar hur vi faktiskt går ut i världen och plockar det vi vill
och behöver. Mars i en kvinnas horoskop pekar också på vilken typ av manlig energi
som hon dras mot och letar efter, medan Mars i en mans horoskop pekar på hans
“typ” av manlighet, aggression och sexualitet.
Mars placering i Stenbocken så pass nära Ascendenten ger en extra dimension av
Stenbockens kvalitéer till ägaren av horoskopet. Nu är det inte bara första intrycket
som ter sig seriöst, ambitiöst och på ständig klättring uppåt och framåt i livet. Det är
också din riktiga motivation i livet att uppnå just dessa saker, men framför allt, göra
BRA ifrån dig så att andra kan titta på det du levererat och säga “han har verkligen
tagit detta på allvar och gjort ett utomordentligt jobb”. Utifrån detta ter det sig naturligt
att bära enormt med ansvar, arbete och börda på sina axlar, för att bevisa att man
kan göra det, vilket är en stor drivkraft för Mars i Stenbocken.
Ibland kan det alltså bli för mycket av det goda, eftersom Mars i Stenbocken sällan
tackar nej till saker som gynnar honom i det långa loppet, vilket ofta skapar en
situation av överbelastning och inte sällan arbetsnarkomani av något slag. Att fastna
i göromål och slipa, strukturera och planera i en oändlighet är något som Mars i
Stenbocken ofta råkar ut för, eftersom den sällan är nöjd med det som den
åstadkommit, och vill ha mycket förberedelse innan den sätter igång. Det måste vara
så grundligt gjort att inget kommer halvdant från händerna på denna placeringen,
vilket förstås också betyder att allt tar TID att göra, och tid läggs det mycket på
sådant som kan gynna Mars i Stenbockens ständiga jakt på att ha uppfyllt kraven,
tagit ansvaret och levererat ett träffsäkert och genomarbetat resultat.
Detta i sin tur kan vara otroligt utmattande för personen som har denna placering
eftersom allt måste vara så grundligt gjort, och det läggs mycket arbete på det mesta
man fått på sitt bord. Planeten Saturnus som styr Stenbockens tecken kan ALDRIG
ha för mycket struktur, eller släppa saker halvvägs. Den tunga ansvarsbördan är
ständigt närvarande i ens liv. Resultatet blir däremot alltid riktigt bra och strålande
gjort, varpå Mars i Stenbocken alltid förtjänar respekt och igenkänning för mödan,
och verkligen är någon att lita på. Till slut kan dock även denna starka placering bli
utmattad och börja försumma sina egna behov och hälsa, samt tid till avslappning
och vila, eftersom den är så pass mån om att ge resultat och utmärka sig för sitt
hårda arbete. Ta det lugnare är min uppmaning, våga luta dig tillbaka, låt någon
annan ta ansvar ibland, släpp på kontrollbehovet och helt enkelt VILA utan att göra
något. Det finns ingen skam i att ta det lugnt, så gör det gärna.
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Den här typen av stark Mars är också i stort behov av att bygga fysik och muskler,
samt förflytta sig från en punkt till annan, varpå styrke-träning eller klättring är
mycket gynnsam för den och dens hälsa. Då mår den riktigt bra. Den har mycket hög
stamina, men kraschar desto hårdare om tagen till bristningsgränsen, och tar lång tid
på sig att komma tillbaka på banan igen.
Solen i Skytten i 11e huset konjunktion Neptunus i Skytten kuspen av 12e
Solens placering i horoskopet symboliserar den del av vår personlighet som vi
naturligt vill identifiera oss med och det som vi gärna visar upp för andra som “vårt
jag”, vår kärna. Det är den medvetna och naturligt ledande delen av ens
personlighet, den livsgnista av uttryck och kvalitéer som vi vill förmedla till omvärlden
via Solens placering. Solens position och aspekter visar och förklarar anledningen till
varför vi överhuvudtaget existerar. Vi är här för att skina vår Sol-placering och dess
egenskaper!
Solen i Skytten är i stort en väldigt positiv och optimistisk placering, kanske den mest
glada, öppna och entusiastiska av alla i Zodiaken. Skyttens tecken styrs av
lyckobringaren, planeten Jupiter, varpå personer med personliga planeter i Skytten
ofta har en ganska glad och öppen “outlook” på livet och dess faser. Allt kommer
ordna sig, så varför vara negativ eller oroa sig? Detta är given fras för Skyttar som
alltid tror det bästa om livet och sitt eget öde. Detta är extra framträdande hos dig
som är född under en Nymåne, dvs, när Månen och Solen var som närmast
varandra vilket också inte bara ger Solens placering i Skytten, men också Månens.
Detta ger en kärn-personlighet som i mångt och mycket strävar efter att vara oberörd
av livets svårigheter och är på ständig jakt efter något nytt och spännande, med en
aldrig sinande optimism och tro. Detta är en fin och nödvändig kontrast till ovan
beskriven Stenbocks-energin som är raka motsatsen till Skytten och grämer sig
istället ofta över livets svårigheter, även där dessa inte finns. Viktigt att minnas: det
är du som individ som bestämmer hur och vad ska vara svårt. Så den obekymrade
och lättsamma Skytt-energin är en bra uppvägning mot den tunga inställning som
Stenbockar ofta bär på gentemot livet. Hos personen som bär på dessa energier ger
det en växelverkan mellan att vara optimistisk och tro gott om livet, samt uppleva
livet som tungt och svårmodigt.
Det är inget påhitt att Skyttar är svåra att “pin down”. Deras entusiasm inför livet och
dess gåvor är så stor att de har ett stort behov att få uppleva livet från alla dess hörn
och skrymslen. Detta innebär nya miljöer, nya människor och nya situationer och
ständiga äventyr. Skyttar har generellt svårt att befinna sig på en plats under en
längre tid och kräver en viss frihet att få utforska livet i egen regi. Det går inte att
hålla tillbaka eller begränsa denna energi, få den att stanna där den inte vill eller
göra saker som den tycker är tråkigt. Den vissnar och tappar den inre elden som
Skyttar ständigt förmedlar och brinner med. De är beroende av kunskap och att lära
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sig mer om livets mer abstrakta frågor, och detta görs inte bara i teori men främst via
erfarenheter. Därför behöver Skyttar fritt utforska världen och människorna i den.
Teman som tro, utbildning, existens, moral och filosofi är stora intresseområden för
Skytten som behöver fylla på sin förståelse om omvärlden genom att dela
erfarenheter med andra och diskutera livets djupare frågor. Det är en energi som är
på ständig jakt efter svar och kunskap om vad man ska tro på när det kommer till
existens och därför kan den heller inte låsas in i någon bestående struktur som inte
ger nya infallsvinklar eller insikter.
I 11e huset är denna personlighet också beroende av att få dela med sig av sina
erfarenheter och åsikter med likasinnade, gärna i en större grupp av människor där
dessa saker går att diskutera och utforska tillsammans. Framför allt vill denna
placering använda all sin kunskap och insikt för att hjälpa mänskligheten att uppnå
ett bättre liv och en värld där varje individs unikhet får komma till tals och bli sedd,
oavsett förutsättningarna.
Det är i grunden en god tanke att drömma om och hoppas på, men verkligheten
visar sig sällan vara så rosenskimrande som den är tänkt. Detta faktum kan bidra
med en viss ledsamhet och uppgivenhet inför det lidande som finns i den mänskliga
historian, och som vi utsätter varandra för. Planeten Neptunus inspel i denna
Sol/Måne i Skytten kombo ger en idealist som ständigt fantiserar och drömmer om
en perfekt värld för sig själv och andra, och blir lika besviken varje gång den
drömmen raseras mot den krassa verkligheten. Den uppgivenhet som man då
upplever kan i sin tur leda till känsla av handfallenhet och en oförmåga att rikta sin
optimism och vilja att hjälpa alla, till något produktivt. Istället stannar dessa visioner i
en ständig hopp och dröm om att det ska bli bättre, och dagdrömmandet och
fantasierna fortsätter.
Ibland kan Neptunus inspel på ens personliga planeter visa sig som naivitet,
överdriven godtrogenhet och en oförmåga att rikta sin energi till något konkret, flyta
runt i verkligheten och bara känna och drömma om något annat. Förhoppningsvis
bidrar Stenbocks-energi i ditt horoskop trots allt till att detta går att undvika. I värsta
fall kan personen med dessa placeringar känna så mycket lidande från världen
omkring sig att hen helt enkelt inte orkar med att känna och förstå så mycket, och
dövar dessa känslor med berusning, arbete eller “stänger av” och trycker ner
känslorna, vilket aldrig funkar utan skapar istället ett berg av ogenomarbetade
känslor som påverkar ens psyke och välmående.
Det bästa man kan göra med denna placering är att engagera sig på det sätt man
kan i sin direkta omgivning och hjälpa i en mindre skala, då det inte går att bota allas
lidande. Dröm i stor skala, men agera på det i en mindre. Så länge man känner att
man gör något gott för människor som har det mindre bra, kan man också tillgodose
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detta starka behov att hjälpa andra. En annan kanal för Neptunus energi är den
kreativitet som tveklöst finns med i bilden, att få utlopp för sina visioner, drömmar
och känslor på ett kreativt sätt räddar många med den här starka intuitionen och
enorma förmågan till medlidande och förståelse. Vare sig det är sång, skrift, pensel
eller något annat kreativt, så är det enormt viktigt att ge sig tid att bara låta känslorna
flöda ut i en kanal av kreativitet och på så sätt särskilja dem från sitt eget psyke och
vardag. Annars är risken att man blir så överväldigad av andras upplevelser och
känslor att man helt enkelt stänger in sig och undviker allt, vilket aldrig leder till en
hälsosam vardag.
Månen i Skytten i 12e, konjunktion Neptunus i Skytten
Månens placering i horoskopet är den omedvetna delen av vår personlighet som vi
inte medvetet kan styra eller påverka. Det är vårt djupt begravda undermedvetna
som följt med oss sen dagen vi föddes. Månen visar på personen vi var redan som
barn (ofiltrerat), det är våra vanor och vardag i vuxen ålder, det är den vi är hemma
och “bakom stängda dörrar” när ingen ser på. Om Solen står för den vi vill vara och
framstå som inför andra, så är Månen helt enkelt den vi verkligen är när ingen ser
på. Det är vår själ. Månens placering syns väldigt tydligt i hemma-miljön och när man
bor ihop med andra är det Månens placering de främst ser. Det är vår första
spontana reaktion på allt som kommer utifrån, det är våra drömmar, det vår
barndom, våra minnen och sådant som styr vårt beteende till vardags. Det är det
som vår mamma har gett med oss från att vi kom till den här världen, som i sin tur
har format vårt undermedvetna, och Månens placering är dit vi vänder oss för att
hitta trygghet även i vuxen ålder. Månen är barnet som skriker efter att få sina behov
tillfredsställda, även i vuxen ålder.
Eftersom du är född när Månen var så pass nära din Sol och Neptunus i Skyttens
tecken härrör också dina personliga behov och trygghets-ankare från allt som är
beskrivet i ovan stycke. Du har en enorm intuition och fingertoppskänsla när det
kommer till andras upplevelser och mående, och har en direkt förmåga att uppleva
och känna energier som inte går att se eller ta på. Människor med Månen/Neptunus
kontakter i sitt horoskop är ofta mediala, hör vad andra tänker och känner även på
avstånd, har vivida och ovanliga drömmar och genomlever en hel del “övernaturliga”
upplevelser under livets gång. Det är inte du som är galen, utan det är så det ska
vara. Du har fått gåvan att förmedla och känna den verklighet som finns bakom det
vi kan se och ta på.
Din förmåga att förstå, känna med och plocka på dig andras upplevelser är så stark
att du har noll chans att gardera dig mot känslor och upplevelser som inte är dina
egna. Detta kan skapa en stor förvirring kring “vad känner jag egentligen?” och
“varför känner jag så här?”. Oförklarliga känslor av alla möjliga slag invaderar din
vardag och psyke ständigt. Denna placering plockar upp andras energi så intensivt
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och öppet att allas upplevelser blir till dina egna, vilket självklart blir otroligt
utmattande och förvirrande till slut. Istället för att bara känna djupt kring ditt eget liv
och egna bekymmer, tar du också ansvar för andras känslor och tillstånd, och detta
kan spegla sig ordentligt på ditt välmående och känsla av psykisk stabilitet.
Överlag ger planet-placeringar som är i kontakt med Neptunus en upplevelse av att
vara under en ständig förvirring kring egna behov och känslor, eftersom ens
reaktioner är så pass bundna till vad andra/världen upplever, samt också ger
intrycket av att vandra runt i en konstant dröm. Det kan överlag vara svårt att skilja
på verklighet och dröm, eftersom dessa upplevelser flyter in i varandra hos dig som
har Mån/Neptunus kontakten i ditt horoskop, vilket i sin tur skapar en känsla av
dissociation och detta kan också påverka den mentala hälsan, eftersom det
onekligen skiljer sig från hur andra upplever omgivningen.
Det kan också leda till ibland irrationellt beteende eller känslo-utbrott som är svåra
att förklara, känslor av oförklarlig ledsamhet, uppgivenhet, glädje, hopp, utan en
tydlig bakgrund till vart dessa känslor kommer ifrån. Man är kort och gott som en
radio som plockar upp alla andras signaler, på gott och ont. Det goda är att det inte
finns någon annan som kan ge så djupgående råd och djup förståelse som du kan,
den intuitiva kunskapen om livet och existensen som du bär på är få förunnad. Det är
således också få som har ett så stort hjärta som du har, och så stor vilja att lösa
andras bekymmer och hjälpa den svagaste. Även när du inte vill, sveps du med av
känslan i situationen eller i en berättelse. Det onda är förstås att allt du plockar upp
från andra genomlever du också själv på ett väldigt djupt och undermedvetet plan,
vilket sätter sin pränt på ditt välmående och ditt själsliga mående.
Likt många helare som har just denna placering i sina horoskop, behöver du som
har den, ha tydliga rutiner för hur du hanterar överväldigande känslor och
förnimmelser som letar sig in i din verklighet på en daglig basis. Meditation och
rensning av sinnet och kroppen på en daglig basis är ett extremt bra verktyg för att
hitta tillbaka till sin egen kärna och existens. Du måste lära dig att urskilja DIG och
din energi från andras. Annars är risken att du ständigt simmar runt i andras känslor
och liv och kan således ha svårt att samla och definiera dina egna känslor och
reaktioner, vilket skapar mycket förvirring. Den här typen av ständig oklarhet kan
leda till ett svagt psyke som är ständigt på bristningsgränsen. Att träna upp hjärnan
(via meditation) till att släppa taget, sätta upp en energi-sköldar där det behövs, och
rensa din själ och sinne måste bli en viktig del av vardagen. Allt detta blir också extra
förstärkt av Månens placering i 12e huset som styrs av Neptunus, där ens egna
känslor och undermedvetna flöden är desto mer svår-åtkomliga under den lager av
energi i rummet som ständigt påverkar dig och ditt allra innersta.
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Månen i Skytten i sig är väldigt beroende av ny kunskap och nya erfarenheter, varpå
det är att rekommendera att fortsätta lära sig nytt inom de områden som intresserar
dig och aktivt se till att det finns någon känsla av “upptäckt” och äventyr även i
vardagslivet som utgörs av rutiner och krav i många fall. Att resa är som balsam för
den här placeringen, då den stillar ditt behov av att lära dig mer om andra kulturer,
se nya platser och prata med annorlunda människor. Men likväl kan du känna dig
överväldigad på platser med mycket människor och energi, så det är återigen
mycket viktigt att börja träna på att meditera och kunna gå in i dig själv där det
behövs, skärma av medvetet, för att kunna stänga till den här kanalen och ha mer
kontroll över din förmåga.
Månen i Skytten sextil Pluto i Vågen
Denna aspekt ger en stor kraft att påverka andra med sina känslor, och vice versa.
Den ger också förmågan att påverka en större massa av människor med sina
känslor och naturliga reaktioner. Tänk “det blir tyst i rummet”-känslan när du talar
eller uttrycker dina känslor genuint (inte kallsnack alltså). Denna aspekt (sextil)
spelar ut sig i bakgrunden och är sällan ordentligt märkbar, men den ger en extra
dimension av makt och “power” i förmågan att hantera sina och andras känslor, samt
en stor klarsynthet vad gäller det mesta i livet. Ibland kan det spilla över i att man
manipulerar andra medelst känslor, och kan ofta trycka ordentligt på andras knappar
för att få igenom sin vilja, med mestadels är det ett positivt och starkt inslag som
tillåter en styrka att agera autonomt och också påverka andra starkt.
Merkurius i Skytten 10e huset sextil Saturnus/Jupiter
Merkurius är den snabba och lilla planeten som är bryggan mellan vår identitet (Sol)
och vår själ (Måne). Merkurius ger oss förmågan att med ord formulera vårt eget
väsen och hur vi vill uttrycka det, hur vi kommunicerar ut vår personlighet mot oss
själva och omgivningen. Merkurius är tanken, talet och språket, det är hur vi
selekterar, tar in och bearbetar information. Merkurius placering och aspekter visar
sättet vi delar information på, vad och hur vi tänker, samt hur vi skapar kontakt och
förståelse med hjälp av språkets och tankens kraft.
Merkurius placering i Skytten är den naturliga bryggan för din Sol (jaget) och Måne
(detet) i Skytten, och utgör således en extra förstärkning på den redan väldigt tydliga
Skytt-energi som rusar genom dig. Merkurius i sig är dock inte särskilt stark i just
Skyttens tecken och kan ha svårt att ta in detaljer, viss typ av information och
överlag har svårt att tvinga sig till inlärning av sådant som den själv inte är
entusiastisk över. Detaljarbete är inte din starka sida. Man kan säga att intentionen
och tanken att lära sig ALLT är god och stor, att vilja ta in hela världen är också en
något idealiserad vision, som sällan faller ut så i praktiken. I praktiken kan du ha
svårt med inlärning och att sätta ihop olika delar av kunskap till en helhetsbild som
utgör en insikt för dig. Därför har troligtvis skolåren varit påfrestande. Den här
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placeringen kan ha svårt att förstå och se nyanserade detaljer och kan därför
fortsätta driva på sin “larger than life” vision av världen som till slut kan bli
skrattretande för andra, eftersom den har lite förankring i verkligheten. Mycket av
detta härstammar från att Merkurius i Skytten är föga intresserad av att gräva runt i
papper eller skrifter för att bevisa eller motbevisa egna teorier om världen. Den litar
blint på sin entusiasm och erfarenhet, vilket ibland sätter krokben för den faktiska
kunskapen om saker och ting.
Däremot är Merkurius i Skytten ALLTID nyfiken på allt omkring sig, och är väldigt
vänligt inställd till möten och erfarenhetsutbyte med andra, den skiner med sin
entusiasm inför att dela med sig av information och kommunicera till andra, så den
upplevs oftast mycket positiv och glad. Viljan till att kommunicera och förstå är stor,
oavsett om det blir rätt eller fel, och därför är just denna placering också mycket
intresserad av andra språk och plockar på sig mycket utländska ord och fraser för att
kunna “smälta in” i nya omgivningar. Likaså är det med all typ av kunskap, det
scannas på ett ytligt plan kring det tema som intresserar en och resten av kunskapen
får skapas från antaganden och en övergripande bild av saken i sig. Att tänka
abstrakt och stort är den här placeringens fördel, så det är ingen idé att peta ner den
på en plats där den behöver gå igenom fakta eller sätta ihop två och två. Gör det du
gör bäst, inspirera andra människor med din positiva och härliga syn på livet, och
den storslagna humor och lekfullhet som den här placeringen besitter.
I 10e huset pekar Merkurius i Skytten på att kommunikation, abstrakta idéer eller
“brain-storming” kan vara en stor del av ens yrke eller profession. Det kan även vara
så att man behöver resa en del i jobbet, även om det ofta innebär kortare resor. Man
kan också vara involverad i arbete med sina syskon/kusiner om man har några.
Sextilen till Jupiter/Saturnus spelar ut som ibland en överdrift och ibland en övertro
på sin egen kunskap och idéer. Väldigt övertygande med andra ord, oavsett om det
är rätt eller fel i slutändan.
Chiron i Oxen i 3e huset
Chiron är en stor asteroid som finns i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Den
ansvarar för medfödda själsliga sår som man behöver ta hand om och hela under
livets gång. I ett senare skede pekar den på hur vi kan hela andra efter att ha helat
oss själva först.
Chirons placering visar på vart det gör mest ont hos individen ifråga, på vilket plan
man upplever som mest svårigheter och personliga “struggles”, specifika trauman
som troligtvis härstammar från barndomen och något man ständigt behöver jobba
med livet ut, samt bearbeta. I 3e huset visar Chiron på att “problemen” härstammar
från ens sätt att kommunicera på, ibland handlar det om ansträngda eller
smärtsamma relationer till syskon eller kusiner, eller saknad av att ha dessa,
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problem med människor i ens direkta omgivning så som ens grannar eller ytliga
bekantskaper. Främst pekar Chiron i 3e huset på att skoltiden och
inlärningsprocessen inte har varit särskilt lätt under uppväxten och även i vuxen
ålder kan det finnas svårigheter med att göra sig ordentligt förstådd eller ta in
information och förmedla den på ett sätt som är tydligt för andra. Man kan
fortfarande stå inför att inte våga göra sin röst hörd efter många år av missförstånd
eller rent ignorerande av ens ord. Ibland kan denna placering spela ut sig som
dyslexi eller överlag problem med att ta in information på ett strukturerat sätt. Detta
skapar således förvirring hos en själv i hur man uttrycker sig och hur man förmedlar
information, och ger en osäkerhet kring kommunikation i stort. Det hela kan ofta
mynna ut i beteenden av att hellre hålla tyst än göra sina åsikter hörda, vilket inte är
rätt sätt att hantera detta bekymmer på. Det bästa man kan göra med den här
placeringen är att återvända mentalt till barndomen och hitta vilka situationer som
medförde den här typen av smärta, vilka människor som var involverade i det och
helt enkelt möta dessa saker på ett internt plan. Våga kommunicera och våga skapa
relationer byggda på inte bara känslor men också ord och tydlig kommunikation.
Våga säga ditt!
Venus i Skorpionen, nära MC, opposition Chiron i Oxen (3e)
Venus placering utgör vår smak i stort och visar på individens dragning till vad det är
man älskar och njuter utav, och vart och vad man njuter av mest. Venus är vår “stil”,
vår fritid, våra pengar, vår lyx, vad vi gillar och inte gillar att göra, våra hobbies, vad
vi tycker smakar eller ser gott ut, hur vi bygger relationer till andra och oss själva, hur
vi “date:ar”, vad vi spenderar pengar på, hur vi socialiserar och vad vi behöver i
relation till andra. Venus i en mans horoskop pekar på vilken typ av kvinnlighet som
han dras till och attraheras utav, likaså pekar Venus i en kvinnas horoskop på hur
hon uttrycker sin feminina sida och sensualitet.
Venus placering i Skorpionen bidrar med en enorm intensitet när det kommer till
kärlek och att bygga relationer, samt en nästintill manisk förmåga att fördjupa sig i
sina intressen. Ens intressen kan ofta kretsa kring “förbjudna” teman och sådant
man inte diskuterar vid middagsbordet. Skorpion-Venus älskar inte lite eller halvdant,
den går inte i sådant som den inte kan fördjupa sig fullständigt i. Den är väldigt
intresserad av det mänskliga psyket och hur det förhåller sig till vad som menas
under ytan, kontra vad som egentligen menas. Den har en väldigt uppskruvad
intuition och plockar likt Månen/Neptunus upp sinnesstämningar och känslor som
inte går att översätta i ord. Människor med Venus i Skorpionen hittar ofta sina
kärleksobjekt redan på avstånd och bestämmer sig tidigt om det är något att fullfölja
eller inte. När valet är gjort finns det sällan någon återvändo, och den lojalitet och
hängivenhet som Venus i Skorpionen uppvisar är den absolut starkast möjliga.
Samma sak gäller ens smak och hobbies, ingenting tas lätt på, utan det gås på
djupet av ALLT som intresserar en.
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Risken med den här placeringen är en ständig misstänksamhet (eftersom så mycket
av det den plockar upp sällan uttrycks i ord från motparten) och en vilja att “binda”
sina favoritsaker till sig. Skorpioner har en tendens till att bita sig fast i saker och
människor som de gillar och släpper inte i första taget. Därifrån kommer också
beteenden som svartsjuka, kontrollbehov och besatthet av det man känner starkt
inför. När det kommer till andra människor kan det förstås upplevas som otroligt
intensivt och påfrestande att ständigt befinna sig i en sorts bevakning och analys
från den här placeringen. Venus i Skorpionen observerar i det tysta och drar sina
slutsatser därefter. Ibland är dessa slutsatser inte helt överensstämmande med
verkligheten, och den här typen av placering har också svårt för att lyssna och tro på
vad människor säger, och väljer istället att utgå från vad den känner, vilket i sin tur
skapar en misstro från motparten, eftersom det man uttrycker i ord sällan tas på
allvar. Venus i Skorpionen känner till den egentliga sanningen och är inte sen med
att dela med sig utav den, och på så sätt få sin motpart att tro att det som den säger
inte stämmer. Detta kan ibland upplevas som manipulation, även om Venus i
Skorpionens avsikter är egentligen goda, och dess intuition är i de allra flesta fall att
lita på. Den överskuggas ofta av starka subjektiva känslor och kan upplevas som
mycket överväldigande i intima relationer.
Venus på MC däremot drar upp den här intensiteten för alla att se, och inte sällan är
personer med denna placering väldigt omtyckta och “kända” för sin förmåga att älska
passionerat, och dedikera sig till saker. Likaså måste man med denna placering vara
verksam inom ett område som man genuint brinner för och något som man troligtvis
även hade gjort på fritiden. Så nära MC är ens fritid tätt förknippad med det yrke som
man valt och den professionella rollen som man har. Ofta kan denna placering också
peka på att man är verksam inom något som man själv upplever som kreativt och
djupgående arbete, som verkligen bringar en nöje och lycka.
Med oppositionen till Chiron finns det däremot en del inre slitningar och osäkerheter
kring att bygga relationer, uttrycka sin kärlek i ord och överlag knyta an till
människor. Ofta är man själv rädd för sina mycket starka känslo-strömmar och vågar
inte ge sig hän dessa, och verkligen inte uttrycka känslor i ord, i rädsla att bli lämnad,
återigen missförstådd eller ignorerad. Detta gör att man ofta riktar denna intensiva
energi mot sitt yrke och arbete. Men även där kan man uppleva osäkerhet kring hur
pass intensivt och dedikerat man utför sitt arbete, med rädslan att det kan bli för
MYCKET.
Ett bra sätt att hantera denna placering är dels att verkligen se till att man sysslar
med något som man genuint brinner för, våga visa den kärleken och dedikationen
inom sitt intresseområde, samt jobba på att vara öppen och ärlig i sina relationer till
andra (i ord), även om det finns en risk att man blir sårad när vissa backar för denna
intensiva känslostarka passion. Var inte rädd för att visa och dela med dig av allt
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som sjuder under ytan, det räcker inte med tystnad eller en intensiv blick, andra kan
inte läsa tankar som du kan!
Denna placering kan också indikera att man antingen träffar kärleken på jobbet, eller
kan ha en arbetsrelation med sin kärlek. Att man jobbar ihop med sin partner är
vanligt med den här placeringen.
Saturnus konjunktion Jupiter i Vågen (8e)
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto är yttre planeter, också kallade
generations-planeter. Deras bana runt Solen är så pass långsam att de under ett
varv hinner påverka generationer av människor. Därför har människor födda samma
eller närliggande år också liknande aspekter från yttre planeter och deras påverkan
spelar främst ut sig utanför ens kärn-personlighet. När man som vuxen individ är
redo att kliva ut i samhället aktiveras Jupiters funktion i form av status och valt yrke,
Saturnus funktion i form av resultat och olika typer av livsläxor, Uranus funktion i
form av individens unikhet i samhället, Neptunus funktion i form av den kreativa och
utomjordliga intuitionen, samt Plutos funktion vid avslutande av olika processer
under och efter livet.
Alla födda under 1980 har denna aspekt i sitt horoskop. Den visar på en generation
av människor vars mål och utveckling i livet kommer från hårt arbete och konkret
status och ambition som på något sätt håller upp samhällets pelare. Ens egna
personliga expansion och utveckling är starkt förankrat i samhällets strukturer och
regelverk. Många med den här placeringen ger sig in i områden som rör statligt
arbete (kriminalvården, polis, brandman, etc), ekonomi, juridik, utbildning eller jobbar
med någon form av ramverk som håller ihop det vi kallar för samhället.
Att nå sin personliga utveckling och lycka är kantat av hårt arbete och långsam
utveckling, som till stor del är beroende av att göra rätt för sig i samhället och bidra
med något. Störst utveckling möter man mellan åldrarna 27-36, det är då man “hittar
sig själv” i samhällets struktur. Denna konjunktion gör att individen är starkt
beroende av att det går bra för det samhället som hen är involverad i. Faller
samhällsstrukturen så faller också oftast ens egen väg framåt, ofta förknippat med
att ens status och jobb är tätt ihopvävt med samhället. Fördelen är att den ofta
överdrivna entusiasmen och sällan verklighetsförankrade optimismen som Jupiter
representerar hålls tillbaka av Saturnus väldigt realistiska och konkreta energi. Detta
innebär att man med den här placeringen ofta är väldigt noggrann med hur och när
man ska nå sina mål och sin egen utveckling. Å andra sidan kan samma placering
göra att personen som har den håller tillbaka på sina drömmar och ambitioner till
förmån för “hur ska det gå?”, “tänk om jag misslyckas?”, “man ska inte ta några
risker”. Eftersom dina personliga planeter är fördelade i Stenbockens och Skyttens
tecken blir du således extra påverkad av dessa två tecknens styrare; Saturnus och
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Jupiter. Därför har just denna konjunktion extra stark påverkan på ditt personliga liv
och utveckling. Det är alltså en växelverkan mellan en hög tro på livet och sig själv
samt en tveksamhet och restriktion kring att våga drömma stort och lita på att det
kommer att falla ut som man önskar. Saturnus tenderar att sakta ner, dra tillbaka,
begränsa, få en att tänka till och med det också skapa onödiga farhågor och bromsar
när det kommer till ens personliga utveckling.
Tiden då du föddes kantades av ett ordnat samhälle, kantat av lagar och ordning,
vilket också gör att människor som föds denna under denna period också ser sig
själva som pelare för samhället, och når sina egna mål på ett ganska traditionellt och
konventionellt sätt, ofta involverade i “högre” lager av samhället under sitt liv, från
vilka man bidrar med att bibehålla denna struktur och ordning i samhället. För dig har
det troligtvis tagit lång tid och mycket arbete att nå den position du besitter idag, men
med tanke på den fina grund du lagd så är den säkrad så länge samhället fortsätter
att rulla på i gamla, trygga spår.
I 8e huset pekar dessa två på att vara försiktig med lån av pengar och finansiella
investeringar av olika slag, likaså att slå ihop sin ekonomi med någon annan, vilket
ofta kan leda till problem i uppdelning av egendom. Samma gäller till exempel arv
och skulder överlag ska undvikas in i allra sista. Det kan uppstå problem med
intimitet och sexualitet, likaså kan äktenskap bringa mer problem finansiellt än inte.
Denna aspekt kan peka på att livet har varit kantat av dödsfall eller att man behöver
hantera problem som uppstår i samband med dödsfall som också påverkat en på ett
personligt plan, inte minst ens egen väg och utveckling. Man kan vara starkt rädd för
döden i samband med dessa erfarenheter och undvika alla teman som berör död
och makt av olika slag, eller spendera väldigt mycket tid med att tänka på det faktum
som döden utgör. Döden är oavsett en stor del av ens tankeprocess och personligt
stigma. Man kan växla mellan optimism och pessimism väldigt ofta när det kommer
till livet och livets slut, och känna stora farhågor inför olika typer av avslut eller en
viss hopplöshet inför livet i sig, eftersom det ändå tar slut. Man kan också stundvis
ha svårt att lita på sin egen “tro” och hopp om livet och existensen och hela tiden
komma tillbaka till att det är ingen idé att tro och hoppas, eftersom livet ändå kan ta
slut när som helst. Summa summarum är det ett konstant pendlande mellan övertro
på livets gåvor och pessimism inför det som livet har att erbjuda, och det är helt i sin
ordning, eftersom dessa två inställningar naturligt kalibrerar varandra.
Mars i Stenbocken (1a) kvadratur Saturnus/Jupiter i Vågen (8e)
När ens personliga drivkraft (Mars) står i en hård aspekt till det som är beskrivet
ovan kan man känna som att man är i en ständig kamp med frågor som rör ens
personliga utveckling kontra samhället och vad det erbjuder för stöd eller
begränsningar för ens personliga utveckling. Framför allt ställer du orimligt höga krav
på dig själv! Samtidigt är du mycket mån om att bevisa dig själv för andra genom ditt
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arbete! Detta leder till att du ibland kan lova och ta på dig för mycket, och likt
förbannat måste leverera ett ännu bättre resultat! Du gör och gör och gör, arbetar
och arbetar, men känner sällan att det är tillräckligt, allt du gör granskas så minutiöst
av dig själv att det tar alldeles för lång tid och för mycket av din energi att nå någon
form av resultat som du är nöjd med, för det är du aldrig! Du behöver sluta tidigare!
Kruxet med den här aspekt är att det TAR lång tid att uppnå någon form av status,
uppsatta mål eller ambitioner, MEN mycket av detta kan göras mindre utav, om du
sänker dina egna krav och jobbar bort skuldkänslorna av att inte ha gjort tillräckligt
som är ständigt närvarande. Du HAR gjort MER än tillräckligt i de allra flesta fall, och
det är du själv som begränsar din tid genom att lägga för mycket utav den på ett och
samma projekt/arbete. Lita på att det du gör vid det här laget är redan så pass
inarbetat och bra att du kommer nå det resultatet du eftersträvat och lova inte för
mycket till att börja med. Låt inte heller tvivlet ta över, du är bra på att jobba och
utföra saker och dig kan man lita på i alla lägen. Du kommer att göra ett bra jobb.
Denna kvadratur kan göra att man upplever sig vara i en ständig kamp mot det
regelverk som samhället utgör, och riktar mycket av sin energi och drivkraft mot att
lösa de bekymmer som lagverk kan utgöra, eller jobba med dessa lagverk på något
sätt. Inte bara det, så är man i en ständig kamp mot sina egna resultat och sin egen
arbetsförmåga. Ofta alldeles för hård mot eget och andras arbete, mycket krävande
och har en väldigt hög standard när det kommer till utförandet av saker, både privat
och yrkesmässigt. Det viktiga är att våga röra sig framåt snabbare och lämna saker
tidigare än vad som “känns” bra. Eftersom Saturnus saktar ner allting den berör så
kan det blir ett evigt trampande och finlir på ett och samma projekt, följt av inre tvivel,
vilket lämnar stor frustration hos inte bara dig, men alla omkring dig.
Det mesta som du tar på dig känns direkt som oöverstigliga berg och första
instinkten är rädsla och farhåga för hur du ska klara av detta enorma berg. Denna
inställning gör i sin tur att du kan lägga ner alldeles för mycket arbete och tid på
något som inte behöver vara så svårt som du gör det till (det eviga planerandet och
nedbrytningen av ett projekt innan du faktiskt sätter igång kan gott undvikas). Du må
vilja vara förberedd, men våga gå på bara instinkt när det kommer till att göra saker,
och se hur det blir!
Ditt eget arbete är för dig kantat av självkontroll och själv-förnekelse eftersom du
förväntar dig så mycket från dig själv. Samtidigt håller du dig själv tillbaka i många
fall och tvivlar på din handlingsförmåga och förmågan att leverera resultat. Detta
sliter till slut på din egen stamina och hälsa, vilket är förstås oönskat. Lita på att du
arbetar hårt och bra, varpå dina resultat kommer att falla ut väl även om du lägger
ner mindre tid på det du gör, och ställer mindre hårda krav på ditt arbete och din
prestation. Du arbetar onekligen bäst på egen hand, då du lätt kan hamna i konflikter
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med andra när det kommer till att utföra något arbete, eftersom ditt sätt att göra det
på är så pass specifikt och omfattande. Den här placeringen och dess aspektering
har en väldigt stor sexuell och aggressiv drift, varpå inte bara det ena utan också
AKTIV fysisk ansträngning är väldigt viktig för att lossa på den inre frustrationen och
uppbyggande av energi.
Uranus på MC i Skorpionen
MC är punkten i horoskopet som ansvarar för den synliga och offentliga delen av ens
liv. Oftast är detta förknippat med ens yrke eller professionella status, och det som
man som individ är “känd” för inför andra och samhället. Att ha Skorpionens tecken
på MC ger ett inre kall att ha full makt och bestämmanderätt över ens yrke, öde,
sociala och professionella status. Man tar bokstavligen makten över sin “offentlighet”
i sina egna händer, och formar sin omgivning och människor i den till att
överensstämma med ens egna inre drivkrafter och önskemål. Med denna placering
vill man ofta “formatera” om och ha stor på påverkan på samhällsstrukturer, samt ha
en inflytelserik och maktfull position i samhället och därmed hög status. Man behöver
befinna sig i ett yrke eller vara igenkänd som en maktfull individ av andra. Man
blottar gärna sitt allra innersta och den sanning man inser och upplever inför andra
för att skapa sig just det namnet. Man är också intresserad av att gå på riktig djup
inom det område som man är verksam inom, och se bakomliggande, ofta
psykologiska orsaker till varför saker funkar som de gör inom ens yrkesval. Man är
en god detektiv och gräver djupt inom sitt område. Inte bara det, så letar man också
själv efter ett visst djup och transformation inom det segment av yrke och
verksamhet som man valt. Man kan i sin offentliga roll möta frågor som rör liv och
död, tabun, maktspel, gömda sanningar, kriser, destruktivitet och transformationer av
olika slag. Living on the edge är bara förnamnet med människor som har MC i
Skorpionen och dessa drar sig inte för att involvera sig i och jobba med ovan teman.
Det är verkligen inte en offentlig persona som sitter och vänder papper någonstans
eller jobbar med något lättsamt. Allt arbete som görs kräver ett stort personligt
engagemang, inte minst på ett känslomässigt plan.
Att planeten Venus också står så passa nära MC innebär att ägaren till horoskopet
gillar denna typ av intensitet skarpt och känner sig mer än hemma med att vara
verksam inom sektorer eller vara känd för att kunna bemöta och tackla ovan
beskrivna teman. Vad du än valt att ha gjort dig ett namn inom, så gillar du troligtvis
också det skarpt. Om du däremot jobbar med något som inte det minsta
överensstämmer med det som jag beskriver, är det dags att följa sitt hjärta och byta
spår! Att ha sin Venus så pass nära MC, som tidigare nämnt, är avgörande för att du
ska kunna fortsätta göra ett bra jobb och känna dig nöjd. Det måste stämma från
hjärtat och vara något du genuint njuter av och gillar. Däremot är det viktigt att inte
försumma sina relationer i sin jakt på ett tillfredsställande yrke och resultat.

Made and Copyright by Alexandra Alvis. www.astroalvis.com© 2018

Planeten Uranus så nära MC däremot… skapar en rätt okonventionell och unik
individ som har valt en minst sagt kontroversiell eller ovanlig arbetsbana. Du gör inte
detta för att provocera andra, även om andra ibland kan uppleva det så, när du visar
upp rebellen i dig och det gör du gärna. Du har inget annat val än att gå din egen
väg, eftersom den kunskapen och förståelsen som du har för omvärlden är unik och
bryter sig loss från “så här funkar det”. Det är din gåva som kan hjälpa
mänskligheten framåt och du har all rätt att känna så. Du som har denna placering är
en extrem individualist, inte minst en kämpe för varje individs rätt till att vara det, och
du behöver således gå din egen väg efter eget bättre vetande. Det du jobbar med
eller kommer att jobba med, kommer långt ifrån att falla alla i smaken, och många
kommer rent av att höja på ögonbrynen och vara helt oförstående till ditt val av yrke
eller intresseområde. Den här placeringen ger en stor förmåga till innovation och en
nästintill genialisk ådra inom det området som man valt att bli verksam och känd
inom. Lita på dina instinkter och kunskap som kommer till dig, även om det verkar
galet vid en första anblick, så är du långt före andra med dina ambitioner och planer,
och dina idéer inom ditt område är onekligen banbrytande. Våga vara annorlunda,
även om din Stenbocks-AS och Mars stretar emot och vill gå i invanda spår. Våga
möta förändring inom yrkeslivet, och våga följa din inre röst till vad du bör hålla på
med, kontra vad som ser bra ut på pappret.
Södra Mån-Noden i Vattumannen (1a)/Norra Mån-Noden i Lejonet (7e), trigon till
Solen i Skytten, kvadratur Chiron i Oxen (3e)
Mån-Nod axisen (alltid mitt emot varandra) utgör en viktig vägvisare för kopplingen
mellan ens tidigare livsöden och vägen i detta liv. Södra Mån-Nodens placering i hus
och tecken pekar på vart ens själ kommer ifrån och vilka beteenden som är naturliga
och trygga för en, vad man redan uppnått och inte behöver aktivt förfölja. Norra
Mån-Nodens placering mitt emot pekar istället på vart vi ska utvecklas under livets
gång, vilka beteenden och situationer vi ska sträva mot för att uppfylla vår personliga
karma under livets gång. Den pekar också på VAD denna karma utgör.
Södra Mån-Noden i Vattumannen i 1a huset visar på att man gärna drar sig undan
till ensamhet och sitt eget inre som en naturlig försvarsmekanism. Med allt
ovanstående beskrivet om din personlighet, är det heller inte så konstigt att du har
viljan att göra det! Den bild du visar upp inför andra visar sällan vidden av din djupa
personlighet, och med risken att återigen bli missförstådd, blir det också enklare att
helt enkelt isolera sig. Ofta vågar man inte “stå på scen” eller vara i blickfånget, det
tryggaste är att neutralt socialisera sig och sedan snabbt dra sig undan till sitt eget
och avskärma sig från andra. Med all rätt, denna placering har MYCKET att fundera
på i sin ensamhet. Dessutom blir andra människor snabbt överväldigande för dig
med alla sina känslor, berättelser och upplevelser, även om du är i stort nyfiken på
andra.
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Eftersom du, som tidigare nämnt, har en öppen kanal för allas energi, så känns det
naturligt att dra sig undan och ofta isolera sig. Detta är något du redan kan och
troligtvis gör. Beteenden som du däremot behöver sträva mot för att må bra, är Norra
Mån-Noden i Lejonet och 7e huset. Enkelt formulerat så visar det på en naturligt
självsäker och stolt person som gärna tar ledning, ställer sig i centrum där det
behövs, skiner sin livsgnista till andra och på så sätt bygger relationer till andra, och
också hjälper andra människor. Så, sträva mot att övervinna drivkraften att isolera
och dra dig undan från andra, och jobba mot att skapa så många relationer med
andra som du kan där det är DU som är ledare i relationen, där det är DU som delar
med dig utav din omfattande förståelse och intuition för att hjälpa andra till en bättre
förståelse av deras liv.
Majoriteten av planeterna i 8e-12e huset
När majoriteten av ens personliga planeter hamnar i översta delen av den cirkel som
Zodiaken gör (södra hemisfären), brukar det oftast innebära att personen född med
detta, lever ett ganska offentligt och “synligt” liv, med ett gott renommé och bedrifter
som är mycket synliga för alla. Ditt personliga öde är helt enkelt tätt sammankopplat
med samhällets händelser och din sociala krets, och mycket av det som sker utanför
ditt eget liv har också en direkt och stark påverkan på din egen persona. Den del av
samhället som du ingår i är också starkt förankrat i ditt eget livsöde. Att vara en del
av kollektivet och ha mycket att göra med olika delar av samhället är avgörande och
relevant för din egna personliga utveckling och väg i livet.
Lycka till, kärlek och ljus, Alex.
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