
Sym-
bol 

Tecken Motto Innebörd/kvaliteter Element Egenskap 
 

 Styrande 
 

Nyckelord Dag  Hus Nyckelord 

 
A 

 
Väduren 

 

 
Jag är  

 
”Me, myself 

and I” 

Överlevnad, kämpa, tävla 
Fly, fäktas eller frysa 

”Survival of the fittest” 
Yttre personlighet och 

riktning. Rotchakra 

 

Eld 
 

Kardinal/ 
Ledande 

 

  
Mars 

U 

Styrka, energi, vilja, makt 
Krigare, Initiativ, agera 

Aggression, ilska, konfrontera  
Ung maskulin, impulsiv 

energi (kan leda till olyckor) 

 
Tis-
dag 

  
1 

Vitalitet, temperament och 
personlighet, Nysta 

Ego, Status, Fysiskt utseende,  
Handling och initiativ 

”Divine will” 

 
B 

 
Oxen 

 
Jag har  

Praktisk, sinnlig, sakta fart.  
Uthållig, stadig, envis och 
balanserad. Konstnärlig. 

Hemkär. Inre personlighet. 
Värderingar. Sakralchakra 

 
Jord 

 
Fast (inte så 

flexibel) 

  
 Venus 

T 

Harmoni, skönhet, kärlek, 
relationer, varaktiga känslor.  
Ung feminin, impulsiv energi. 

Höger hjärnhalva, vänster 
sida av kroppen.   

 
Fre-
dag 

  
2 

Resurser, värderingar, relationer 
Ekonomi, finans ägodelar 
Kroppen, talanger, gåvor, 

Självvärde. Överflöd.  
 ”Divine Love” 

 
C 

 
Tvillingarna 

 
Jag tänker 

Kommunikation, intellekt, 
samverkan, design. Ditt 

uttryck (hur du lär in och 
kommunicerar din visdom) 

Solarplexus 

 
Luft 

 
Rörlig/ 

Föränderlig 

  
Merkurius 

S 

Kommunikatör, nyfiken, har en 
egen sanning, bra på att 

skriva/tala, interaktiv, social, 
intellektuell, glad och rolig, styr 

din hjärna och dina tankar 

 
Ons-
dag 

  
3  

Kunskap. Syskon, vänner och 
grannar. Medvetenhet.   

Kommunikation, inklusive kortare 
resor. Kraft i ditt uttryck.  

”Divine wisdom” 

 
D 

 
Kräftan 

 
Jag känner 

Medkännande healer, 
känslig, intuitiv, ditt sårade 

inre barn, familjekär, 
moderlig. Okända djup 

inombords. Hjärtchakra.   

 
Vatten 

 
Kardinal/ 
Ledande 

  
Månen 

R 

Kontakten med din själ och 
kvinnliga förfäder, det inre 

känslolivet, intuitionen, inre 
behov, hur du vill bli visad 

kärlek, mottaglighet. 

 
Mån
-dag 

  
4 

Det privata, familjeband, 
förfädernas sår som du helar och 

läker. Dina känslor och din 
intuition. Trygghet/”hemma”.  

Den matriarkala energin.  

 
E 

 
Lejonet 

 
Jag vill 

Intar scenen, lekfull, gillar 
bekräftelse, kreativitet, 

dramatisk, glad/lycklig som 
ett barn, inkluderande, 
tillit, kärlek. Halschakra.   

 
Eld 

 
Fast (inte så 

flexibel) 

  
Solen 

Q 

Livskraft, din strålglans och 
autentiska personlighet, ditt 
eget uttryck, den du blir när 

du skalat bort rädslor, 
förställningar och illusioner.   

 
Sön-
dag 

  
5 

Din inre upplevelse av världen, 
ditt sanna jag, ditt inre barn som 
skapar från hjärtat, kreativitet, 

kärleksaffärer, livet som enda stor 
lekplats (inkl. underhållning). 

 
F 
 

 
 

Jungfrun 

 
 

Jag 
analyserar 

Praktisk, förnuftig och 
analytisk. Tjänande. Vill 
vara nyttig och bidra. 

Organiserar och förbättrar. 
Hälsa, örter, näring. 

Gudinnan. Tredje ögat.  

 
 

Jord 

 
 

Rörlig/ 
Föränderlig 

 Merkurius 

S 
 

Ceres 

l 

Bemötande, hur du får andra 
att förstå och ta in (eller 

köpa) det som du förmedlar.  
 

Moder Jords resurser, vårda 
och nära dig, att så det som 
du vill skörda, företagande.         

 
 

Ons-
dag 

  
 

6 

Ditt vardagliga arbete, projekt, 
hållbarhet, hur du tar hand om 
din hälsa och det sätt som du 
fyller dig med näring, både till 
kropp och själ. Energier, kost, 

örter, healing, kristaller, astrologi 
och att följa gudinnans flöde.   

 
G 
 

 
 

Vågen 

 
 

Jag/Vi 
balanserar 

Fredsmäklare, långsiktiga 
relationer, artistisk, leder 
andra med tankar/idéer, 

samarbete, kompromisser, 
vill inre balans och 

harmoni, hamnar dock lätt 
i konflikter. Verkar för 

jämställdhet, jämlikhet, 
fred, frid, lika värde och 

icke-dömande. Rotchakra. 

 
 

Luft 

 
 

Kardinal/ 
Ledande 

 

 Venus 

T 
 

Juno 

n 

Värderingar och att välja med 
hjärtat så att allt sker i 

skönhet och balans.  
 

Att få maktbalansen i lång-
siktiga relationer att fungera, 
så att du inte lämnar ifrån dig 

din egen kraft. Berättar om 
vilken partner du trivs med.      

 

 
Fre-
dag 

  
 

7 

At fungera tillsammans i 
långsiktiga relationer, partner-

skap och i gemenskaper. Att inte 
förlora ditt ”jag” i ett ”vi”. Men 

också att kunna ställa sig själv åt 
sidan ibland för att kunna fungera 

tillsammans eller för ett högre 
syfte. Som Dr Phil brukar fråga: 

”Vill du ha rätt eller vill du komma 
överens?”    



Sym-
bol 

Tecken 
 

Motto Innebörd/kvaliteter Element Egenskap  Styrande Nyckelord Dag  Hus Nyckelord 

 
H 
 

 
Skorpionen 

 

 
Jag begär 
och åtrår 

 Hetsig, intensiv drivkraft. 
Styrdes förr av Mars. Blir 
lätt frustrerade och är 
känslomässigt sårbara. Ska 
lära sig att hantera sitt ego 
och sin ilska. Släppa taget 
om status, ägodelar, roller. 
Undersöker och gräver. 
Sexuell. Sakralchakra.  

 
Vatten 
och Eld 

 
Fast (inte så 

flexibel) 

 Pluto 

Z
 

Eris  

 

Förnyelse, omvandling.  
Förändrar genom att dra upp 

det dolda/omedvetna. 
 

Förändrar genom att skicka 
in en energi som rör upp 

omedvetna känslor och kan 
skapa osämja. Föder fram 

ditt nya jag ur mörkret.    

 
Tis-
dag 

  
8 

Livet och döden, transformation. 
Var har din själ varit i tidigare liv?  

Begär, ilska, beroenden och 
missbruk, gemensamma resurser. 

Det som finns dolt under ytan 
(även psykiskt) och som du är här 

för att transformera. Det 
omedvetna ska förvandlas till 
medvetenhet. Att bli Örnen.    

 
I 
 
 

 
Skytten 

 
Jag ser/ 

Jag söker  

Studerar och vill lära nytt, 
både om sitt inre och om 

andra länder. En evig 
optimist. Söker den högre 

sanningen och frihet. Riktar 
sin pil. Vårdar sin inre glöd 

och spirituella gnista.  

 
Eld 

 
Rörlig/ 

Föränderlig 

 Jupiter 

V 
 

Vesta  

o 

Expansion, förstärkning. Att 
spridas över världen. Tur och 
lycka. Högre medvetenhet. 

 
Din inre prästinna, kallelse 
och inspiration. Det din själ 

brinner för och tror på.    

 
Tors
-dag 

  
9 

Utveckling. Inre och yttre resor.  
Andra länder, gärna exotiska.  
Beger sig gärna ut på äventyr. 
Högre utbildning och kunskap. 
Religion. Filosofi. Vill bryta upp 
från gamla rutiner, vara fri och 

följa sin inre inspiration.   

 
J 
 

 
Stenbocken 

 
Jag 

använder 

En målinriktad, handlings-
kraftig ”doer”. Hög arbets-

kapacitet. Vill förbättra 
världen och skapa för 

andra. Fin ledare/mentor. 
Lärdom att vandra i glädje.        

 
Jord 

 
Kardinal/ 
Ledande 

 

  
Saturnus 

W 

Begränsar din vardag för att 
du ska mogna, ta ansvar och 
utvecklas. Livserfarenheter. 
Orsak och verkan. Var noga 
med vilka frön du sprider för 
du skördar det som du sår.  

 
Lör-
dag 

  
10 

Jobbet, karriär, ditt rykte, status, 
det offentliga, din auktoritet. Ditt 

jag som du visar offentligt ut i 
världen. Plikt, ansvar, lydnad mot 
myndigheter, samhälle, chefer. 

 Resultat. Den patriarkala energin.  

 
K 
 

 
Vattu-

mannen 

 
Jag vet 

Samverkare, organisatör, 
problemlösare. Duktiga 
strateger, medlare och 

förhandlare. Vill förändra. 
Humanitär. Revolutionär. 

Excentrisk. Framtid.  

 
Luft 

 
Fast (inte så 

flexibel) 

 Uranus 

X 
Pallas 

Athena 

m 

Rebell som befriar från 
begränsningar. Vill frihet. 
Skapar nytt. Snilleblixtar 

 
Strateg. Weaver. Pappas 

dotter. Slåss mot orättvisor.  

  11 Nätverkande, ny teknik, internet, 
vänner, samverkan, föreningar. 
Forskare, vetenskap, akademisk. 

Samhälle, framtid och globala 
frågor. Att drömma fram en ny 

väv. Kan bli en ”galen professor”.     

 
L 
 

 
Fiskarna 

 
Jag tror/ 
drömmer 

Mystiker, drömmare, poet 
och idealist. Flexibla. 

Kreativa och känsliga för 
energier. Känner in omgiv-
ningen. Medial.Konstnärlig.  

 
Vatten/

Eter 

 
Rörlig/ 

Föränderlig 

 Neptunus 

Y 
Sedna 

x 

Drömmar och illusioner, 
magiker och mystiker. 

 
Det feminina som fick fly. 
Balans/renhet i energier  

  12 Det som är dolt och pågår bakom 
den scen (illusion) som det 

kollektiva medvetandet skapat. 
Gåvor som du får genom mognad 

och erfarenhet. Magi. Mystik. 
Universums stora hav. Etern.    

 Ascendent Din strategi för att ta dig an livet, din identitet och image i vardagen  Du hittar den kl. 9 i födelsekartan, utgör starten.     

f Descendent Hur du interagerar i dina relationer och beter dig gentemot andra.  Du hittar den kl. 3 i födelsekartan.     

 Midheaven Den du är på jobbet, visar utåt och passar för att arbeta med.   z  Black Lilith Moon, ditt vilda oanpassade jag   q Chiron, ”the wounded healer” 

 Imum coeli; Visar vem du är i din privata sfär, dina rötter och ditt omedvetna jag.    The Part of Fortune, område för framgång    

i Södra månnoden; det du karmiskt ska lämna. Visar var du har varit i tidigare liv.   g Norra månnoden; dit du karmiskt är på väg.    

 


