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Allt fler intresserar sig för att följa ”den astrologiska väderleken” som ett stöd och uppmuntran 
genom vardagslivets prövningar. Tvillingsjälarna Lisa Aurelius och Ivar Kristoffersson har som 
livsuppdrag att vara kosmiska inspiratörer. Nu är de aktuella med ”Astro 2022” skapad för 
den som vill ta hjälp av kosmisk information och inspiration i övergången till Vattumannens 
gyllene tidsålder på jorden. Följ de astrologiska skeendena under året, sammanvävda med 
numerologisk och kosmisk kunskap. 
Text Lisa Aurelius  Bild Peach ShutterStock (shutterstock.com)  Foto Nicolas Xuan Vinter

Följ astrologin i 
ditt dagliga liv
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På senare år har intresset för 
astrologi ökat markant, framför 
allt bland andligt intresserade. 
Detta är ett tecken i tiden. Vi står 
på tröskeln till Vattumannens gyl-

lene tidsålder, med ena foten kvar i den mörka 
tidsåldern och detta är prövande för oss alla. 

Astrologi är ett hjälpmedel för att förstå vad 
som är i görningen i detta skede av evolutio-
nen, då mörkret i den yttre världen kulminerar 
i takt med att ljuset inom oss expanderar. Vi 
är samskapare med universum och den nya 
tidsåldern föds genom oss. Så underskatta inte 
din betydelse – genom att ta ansvar för din egen 
personliga utveckling och göra ditt inre arbete 
höjer du din frekvens och ger därigenom din 
gåva till världen!

JAG OCH IVAR FANN varandra som tvillingsjälar 
våren 2018 och har sedan dess arbetat sida vid 
sida med att ge inspiration och framtidshopp 
med astrologin som grund – sammanvävt med 
numerologi och annan kosmisk kunskap. Vi har 
nu tillsammans skapat ”Astro 2022” – en bok 
fullspäckad med astrologisk information och 
vägledning för året 2022. 

Boken är tänkt att vara en guide i det dagliga 
livet, med en textdel och en kalenderdel. Text-
delen är omfattande och innehåller bland annat 
kapitel om varje planet, om eklipser (solförmör-
kelse och månförmörkelse), om vad det innebär 
när planeter går retrograd och om de fyra ”års-
tidsportalerna” (vårdagjämning, höstdagjäm-
ning, sommarsolstånd, vintersolstånd). 

UNDER HELA ÅRET kan du följa solens, månens 
och alla planeternas vandringar genom stjärn-
tecknen och se när planeter går retrograd, det 
vill säga till synes byter riktning. Det största 
fokuset ligger på månen. Dag för dag kan du 
se var den befinner sig och läsa om de olika 
energierna och deras innebörd. Månen är den 
himlakropp som rör sig snabbast genom zodia-
ken och byter tecken vartannat till vart tredje 
dygn. Månen påverkar vårt känsloliv och det är 
intressant att följa energiskiftena. Nymåne och 
fullmåne uppmärksammas särskilt.

Kalenderdelen utgörs av en veckokalender 
med plats för anteckningar, månadsöversikter 
med en tydlig överblick över hela månadens 
astrologiska händelser, samt en årstext som 
sammanfattar hela året och lyfter fram de vikti-
gaste temana. Vi skriver även om stjärnfrön och 
tvillingsjälar samt om hur du utvecklar så kall-
lat mirakelmedvetande och lever i ett tillstånd 
av tacksamhet och glädje. 

I DENNA TID AV prövningar på jorden är det 
mycket betydelsefullt att hålla sitt fokus på det 
ljusa och positiva, på det som vi vill skapa. Mitt 

och Ivars signum är att lyfta fram det högre per-
spektivet på tillvaron – det som skänker glädje 
och kraft. Utmaningar är alltid förtäckta gåvor 
och när vi går igenom dem med öppna ögon 
och öppet hjärta för de oss framåt på själens 
resa. Våra budskap är genomsyrade av ljus och 
glädje, hopp och förtröstan.

INTRESSET FÖR ASTROLOGI väcktes hos oss 
båda i unga år, och har följt oss under livet. 
Men det är först på senare år som vi börjat dela 
med oss av vår kunskap till andra. Ivar började 
arbeta som astrolog på heltid när han gick i 
pension, samma år som vi träffades. Jag har 
alltid älskat att skriva och inspirera andra, och 
mitt astrologiska skrivande fick ett starkt upp-
sving när jag träffat Ivar och startade bloggen 
på hemsidan. Detta fenomen är typiskt för tvil-
lingsjälars möten – när båda kommer samman 
mångfaldigas energin och deras gemensamma 
uppdrag lyfts fram!

Idén till att skapa en astrologisk kalender 
fick vi för flera år sedan men det stannade vid 
tanken. Tills i augusti 2020, då vännen Mette H. 
Johansson var i färd med att skapa en veckoka-
lender för 2021 – en intentions- och tacksam-
hetskalender där hon ville ha med mina texter 
vid nymånarna och fullmånarna under året.  

När det blev dags att börja planera för nästa 
års kalender kände jag och Ivar oss redo att 
skapa någonting mer omfattande på egen hand. 
Och så satte arbetet igång … Ivar tog fram alla 
astrologiska data och jag skrev och skrev … Det 
blev betydligt fler sidor än vad som först var 
planerat. 

ATT SKAPA EN BOK om astrologin för det kom-
mande året är både utmanande och spännande 
– det är som att kasta sig in i framtiden och 
utforska den innan den är här! Parallellt med 
framtagandet av materialet fortsatte vi vårt 
vanliga arbete med att producera texter och 
inspelningar för nuets astrologi. Det blev en 
smula förvirrande för hjärnan, inte minst när 
det gällde att skriva rätt årtal. 

Arbetet med den nya årskalendern tog förstås 
mycket tid i anspråk men det var en lustfylld 
och givande process. Ofta hänfördes vi av upp-
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”Månen påverkar 
vårt känsloliv och det 
är intressant att följa 

energiskiftena.”
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täckterna vi gjorde – många fascinerande 
samband och synkroniciteter uppdagades 
under arbetets gång! Att syssla med astrolo-
gi är att bli ständigt påmind om att det inte 
finns någon slump i universum, att allt är 
omhändertaget och följer en plan … Och det 
har aldrig varit mer spännande, intensivt 
och omvälvande på jorden än det är just nu 
under dessa år!

NÅGOT SOM KÄNNETECKNAR vårt budskap 
är att vi alltid förmedlar ett upplyftande 
perspektiv på tillvaron och ger en positiv 
energi till läsaren eller lyssnaren. Det 
finns så mycket nedslående information i 
nyhetsflödena idag, även i andliga kretsar. 
Ivars och min uppgift som tvillingsjälar 
är att fokusera på det ljusa, det som höjer 
frekvensen. Det är inte så att vi förnekar 
”mörkret” i världen och i oss själva – vi ser 
det och omfamnar det – men vi gräver inte 
ner oss och fastnar i det. 

Vi vet att mörkret i själva verket är ”kom-
primerat ljus” och en spegelbild av något 
som vi bär inom oss själva som behöver 
förlösas. När vi konfronterar detta mörker, 
det vill säga blockeringarna och rädslorna 

inom oss, frigörs mer och mer ljus. Det är så 
uppstigningen till högre dimensioner sker! 
När vi inte är rädda för att titta närmare på 
det som berör oss, kommer vi i kontakt med 
den sanna livsglädjen och friheten inom 
oss – och den strålar ut från vårt hjärta till 
omvärlden. Just denna själsliga livsglädje 
var det som jag omedelbart kände igen den 
första gången jag lyssnade på Ivar. Min själ 
visste förstås redan då att han var min tvil-
lingsjäl. Men det tog ett tag innan vi på ett 
jordiskt plan förstod detta.

Ivar är kvantastrolog med stjärnfrön 
(Star seeds) som specialitet. Med hjälp av 
en speciell metod kan han i människors 
födelsehoroskop se kring vilka stjärnor de 
har haft tidigare liv. Det kan till exempel 
vara Orion, Sirius, Arkturus eller Plejaderna. 
De flesta har med sig liv från ett flertal olika 
stjärnkonstellationer. Att återerinra sig sina 
stjärnfröursprung är för många en värdefull 
del i uppstigningsresan. 

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG säga att det är 
en stor glädje att ha fått skapa ”Astro 2022”, 
som vi hoppas ska ge kraft och inspiration 
och bli en följeslagare under hela året!

www.soulwarrior.se
www.siljansmasar.com 
Youtube-kanal: Ivar Kristoffersson
FB: Lisa Aurelius – Själens krigare från SW-Eden
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VI BEFINNER OSS i gryningen till Vattumannens gyllene tidsålder på 
jorden. De astrologiska tidsåldrarna varar i ungefär 2000 år och vi 
lämnar nu Fiskarnas tidsålder som startade kring tiden för Kristi födelse. 
Detta har varit en mycket svår tid på jorden, eftersom den sammanfal-
lit med den Mörka tidsåldern (Kali Yuga). Parallellt med de astrologiska 
tidsåldrarna pågår nämligen de vediska tidsåldrarna (yugas) som är 
betydligt längre cykler. Det råder delade meningar om dessa tidsåldrars 
längd, men indiska visdomslärare anser att vi just i denna tid, kring 
åren 2012–2025, befinner oss i skiftet från den mångtusenåriga Kali 
Yuga (Mörkrets tidsålder) till Satya Yuga (Den gyllene tidsåldern). Att 
detta sammanfaller med inträdet i Vattumannens tidsålder gör att vi vill 
kalla den nya tiden ”Vattumannens gyllene tidsålder”! 

EFTERSOM FISKARNAS TIDSÅLDER sammanfallit med den Mörka 
tidsåldern, är det den lägre oktaven (de ”sämsta” egenskaperna) av 
stjärntecknet Fiskarna som spelats ut: illusioner, förvirring, lögner, verk-
lighetsflykt, att inte lita på sig själv och sin egen kraft … När vi nu går 

in i Vattumannens tidsålder, och den sammanfaller med Den gyllene 
tidsålderns återkomst, betyder det att det är den högre oktaven (de 
”bästa” egenskaperna) av Vattumannen som kommer att utvecklas: 
högre medvetande, helhetsperspektiv och ”vi-tänk”, gruppgemen-
skap, frihet, nytänkande, originalitet – att verkligen våga vara sig själv; 
uttrycka sin egen unika särart tillsammans med andra! Under Vattu-
mannens gyllene tidsålder är människan FRI och har återtagit sin inre, 
sanna kraft. Det är en värld där vi alla lever i harmoni med oss själva, 
varandra, djuren och naturen. Tänk – att efter så många livstider av 
lidande på jorden är vi nu äntligen där! 

DE KOMMANDE ÅREN kommer dock att bjuda på fortsatta prövningar, 
när den gamla världen ”rasar” för att ge plats för det nya att växa fram. 
Hav förtröstan! Vi är på väg in i något mycket ljust och vackert, även 
om det kanske inte alltid ser ut eller känns så. Fortsätt resan in i dig själv, 
så kommer det nya livet att öppna sig alltmer för dig. Med mer kärlek, 
glädje och livslust! Och låt gärna ”stjärnorna” guida dig på resan.

Om Vattumannens gyllene tidsålder

SENSATIONELLT NOG har året två nymånar i Stenbockens tecken (bara 
en i alla de övriga tecknen) och två supernymånar (närmare jorden) 
på hela året – och dessa båda företeelser sammanfaller! Så att just de 
månar som är speciella för att de är dubbletter också är speciella för 
att de är supermånar. De är dessutom placerade som årets allra första 
nymåne och årets allra sista nymåne. Detta är universums sätt att peka 
på att denna energi är viktig!

STENBOCKEN ÄR ETT jordtecken, och att hela året 2022 inramas av en 
supernymåne i detta tecken måste betyda något särskilt … En nymåne 
står för nystart, något nytt som ska ta form. Jordtecknens energi har 
att göra med den fysiska verkligheten – våra kroppar och jorden vi lever 
på. Vi genomgår en djupgående transformation ända in på cellnivå 
– och det är oerhört viktigt att ta hand om våra fysiska kroppar nu. 
Uppstigningen till högre dimensioner är beroende av detta!

Året både inleds och avslutas med en supernymåne i Stenbocken

Plus mer
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