
 
 

Bland stjärnor och planeter i astrologisk kalender  
 
Med sin nya egensinniga kalender ASTRO 2022, vill Lisa Aurelius och Ivar Kristoffersson 
inte enbart ge oss astrologisk information om det kommande året, utan även inspirera oss 
att fokusera på det som ger glädje och kraft. – Vi har skapat den kalender som vi själva 
skulle ha velat läsa, berättar Lisa Aurelius. Kalendern ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar. 
 
ASTRO 2022 tar oss med på en astrologisk vandring där vi får följa månens, solens och 
planeternas rörelser genom stjärntecknen. Mest fokus får månen vars position på 
himlavalvet noteras för varje dag och där de olika energierna och deras innebörd förklaras. 
Särskild uppmärksamhet får ny- och fullmånen. Boken består av en textdel och en 
kalenderdel. – De astrologiska händelserna som beskrivs i kalendern sammanvävs dessutom 
med numerologisk och kosmisk kunskap, förklarar Lisa Aurelius. 
 
Hur skulle du kort sammanfatta er kalender?  
– Det är en astrologibok som även innehåller en veckokalender med astrologisk information 
för hela året. 
 
Varför skrev ni den?  
– Vi har märkt att intresset för astrologi bara ökar och ökar. Den är ett värdefullt verktyg för 
att få förståelse för vad som är i görningen på planeten nu, och för att få stöd och 
uppmuntran genom de prövningar vi går igenom. Och så var det ju det där med att vi själva 
gärna ville ha just en sådan här astrologisk kalender. 
 
Vad vill ni ge era läsare? 
– Vägledning och inspiration. Vi vill bidra med ett upplyftande perspektiv på tillvaron och 
belysa den själsliga resan och uppstigningen. 
 
Varför är det viktigt? 
– Därför att det behövs i denna utmanande tid på jorden. 
 
Hur har astrologin färgat era liv?  
–  Både jag och Ivar började intressera oss för astrologi i unga år. Vi möttes våren 2018 och 
insåg snart att vi var tvillingsjälar. Ivar blev astrolog på heltid efter att han avslutat sitt 
yrkesliv som gymnasielärare 2018. Han startade en Youtube-kanal med astrologiska 
rapporter. Själv har jag alltid älskat att skriva och inspirera andra. Mina astrologiska texter 
fick ett uppsving efter att vi hade mötts – och hans arbete som astrolog fick också ett stort 
genombrott. Det här är typiskt för tvillingflammors möten – när de kommer samman 
accelererar allt och deras gemensamma livsuppdrag förs fram. 
 
Finns det några andra teman i kalendern som ni vill lyfta fram?  
–  Ja vi skriver om stjärnfrön, tvillingflammor och om mirakelmedvetande – att leva i 
tacksamhet och glädje. Vi är ju själva tvillingflammor och vårt signum är att hålla ett positivt, 
upplyftande fokus. 
 



Vad vill du mer förmedla till dina läsare?  
– Att framtiden är mycket ljus. Men att vi får vara beredda på att gå igenom en del 
prövningar under de kommande åren. Astrologin kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att 
ge förståelse för vad som pågår och för att betrakta skeendena ur ett högre perspektiv, 
avslutar Lisa Aurelius 
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