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ligesom en tilstoppet afløb. Hvis 
du har prøvet at rense et tilstoppet 
afløb, så ved du også at det både 
er temmelig klamt og lugter grimt, 
når det skal renses. Det er lidt det 
samme med os. Derfor er skygge 
arbejdet ikke altid rart. Til gengæld 
er det fantastisk bagefter, når der 
igen er ”hul igennem”
Så uanset, hvordan det måtte føles, 
når bølgerne går højt i dit liv, skal 
du vide, at Universet altid har 
din ryg og hepper på dig og har 
ubegrænset overflod og kærlighed til 
dig. 

Din opgave er at hæve din 
bevidsthed så meget, at du er i stand 
til at modtage den. Rummet fyldt 
med gaver står til dig. Et rum som 
rummer alt det du overhovedet kan 
ønske dig. Et rum, som kun er dit, 
hvor intet kan blive taget fra, og 
hvor alt det derinde kun tilkommer 
dig, fordi du er dig. Din opgave er, 
at finde nøglen til det rum. Og en 
af måderne at finde den nøgle er 
gennem astrologien. 

Måske du er helt ny til astrologi 
eller spiritualitet, måske du har 
prøvet en masse forskelligt, eller 
måske er du selv lysarbejder og 
arbejder med spiritualitet i din 

Kære du, 

2018 kommer til at bringe mange 
glæder og gode oplevelser måske 
endnu mere end tidligere, da du 
allerede er i gang med at bevæge 
dig fra en lavere bevidsthed til en 
højere, da du har valgt at sige ja tak 
til at modtage denne e-guide. 

Jo højere bevidsthed, jo højere 
energi udtryk og dermed jo mindre 
negativitet og frygt. Det betyder 
også, at DIN bevidsthed er helt 
essentiel for hele menneskehedens 
bevægelse mod en højere bevidsthed. 
For jo højere energi du sender ud, jo 
mere påvirker og inspirere du dem 
omkring dig til også at højne deres 
bevidsthed. 

Uanset, er vejen mod højere 
bevidsthed ikke altid kun fyldt 
med enhjørninger og softice, fordi 
der netop er meget negativt og 
frygt der skal slippes på vejen. De 
udfordringer er dem som jeg ofte 
omtaler som ”skygge arbejde”. Der 
hvor vores ego og stolthed står i 
vejen for at vi kan åbne vores hjerte 
til vores dybere selv og andre. 

Al vores negativt og frygt, kan have 
sat en prop i vores system, så vi ikke 
kan modtage alt det gode. Præcis 
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eller måske at sætte noget musik på 
du elsker. 

Det er ikke et spørgsmål om at 
undertrykke dine følelser, og vælge 
positiviteten hele tiden. Det er nok 
mere et spørgsmål om, at gøre det 
så rart og hyggeligt og omsorgsfuldt, 
når stormen raser udenfor og inden i 
dig. 

Rigtig god fornøjelse med læsningen. 

Kærligst

Pernille

dagligdag. Uanset så skal du vide, 
at det her er min vinkel og min 
tolkning. Hvis du støder på andre, 
som har en helt anden tolkning, så 
er det ikke fordi den ene er mere 
rigtig eller forkert end den anden. 
Vi ser bare forskellige ting. Eller 
rettere – har fået til opgave at 
formidle forskellige vinkler. Lidt 
ligesom forskere, der skal beskrive 
en elefant fra hver deres vinkel. 

Som du kommer til at se i e-guiden, 
så går de astrologiske bølger lidt 
højt en gang imellem henover året. I 
stedet for at lade dig afskrække eller 
bekymre, så vil jeg gerne minde dig 
om, at du altid selv har indflydelse 
og selv kan bestemme, hvordan du 
vil skabe dit liv. Det er dermed også 
altid dit valg, om du vil føle dig 
som offer af energien, eller om du 
nysgerrigt vil stå ansigt til ansigt 
med den og finde ud af, hvad den 
kan lære dig, så du måske kan slippe 
endnu mere negativitet og tunghed i 
din energi. 

Det ved jeg godt kan være et svært 
valg, hvis du står overfor kæmpe 
livsudfordring. Men husk at du altid 
kan tage et lille skridt mod større 
glæde og indre ro. Alt lige fra at 
gå en tur til at ringe til en god ven 
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DE OVERORDNEDE TEMAER 
FOR 2018

Det astrologiske år 2018 starter 
først 21. marts 2018, samtidig med 
forårs solhverv. Så selvom du måske 
tænker, at det er lidt sent på året, at 
lancere en guide til året, så giver det 
astrologisk god mening. 

Og derudover så står intet år helt 
alene. For at kunne give dig et bedre 
billede af, hvor vi er på vej hen, er 
jeg derfor også nødt til at skrive lidt 
om, hvad 2017 gik ud på. 

2017
Vi forlod 2017, et numerologisk 1’år 
der har været forbundet med Solen, 
og går ind i en hel anden energi.  

2017 var et 1’er år – et begyndelsesår, 
måske fornemmelsen af en 
begyndelse på en ny cyklus, et år 
forbundet med Solen.

I forhold til kinesisk astrologi, var 
2017 – Ild Hanens år – et år, hvor 
vi skulle vækkes – eller som jeg har 
erfaret det – et år, hvor det feminine 
i os alle skulle vækkes.

2017 symboliserede et år med masser 
af energi og drive (ild) masser af 
passion (ild), hvor vi skulle vågne og 
vækkes (hanen), men også et år med 
masser af mod, selvtillid, og at turde 
vise sig frem (og gale) som den man 
er (hanen). Det passede vist meget 
godt, særligt også med det her 1-tal, 
som sidste år var symboliseret af. 

En lille krølle på det er, at hanen 
rent faktisk af kineserne betragtes 
som yin. Så selvom både ilden og 
hanen (et handyr) forekommer 
meget yang på overfladen, havde 
det åbenbart forbindelse til noget 
yin. Jeg tolker det som årsagen til, 
at det i den grad viste sig at være 
kvinderne (yin) der blev vækket til 
handling, selvtillid og mod. 

2018

2018 lagt sammen (2+0+1+8) 
giver 11 – hvilket i numerologien 
er et ”master number”. Et der 
forbindes med højere intutition og 
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sensitivitet. Tallet forbindes ofte 
med spirituel vækkelse og med 
begrebet ”twinflames” og dermed 
kombinationen af den højeste 
vibration af det feminine og den 
højeste vibration af det maskuline, 
og dermed balance. 11 er derved en 
højere svingning af tallet 2, som 
forbindes med det feminine og 
dermed Månen. 

11 tallet og 2 tallet forbindes også 
med par. 11 tallet meget bogstaveligt 
i form af 2 søjler, der står ved siden 
af hinanden. Jeg oplever det, som 
det maskuline og det feminine der 
står ved siden af hinanden. Begge 
dele er lige vigtigt, og begge dele 
skal være lige stærke, for at udgøre 
et stærkt fundament i os og i verden, 
for det vi ønsker at bygge ovenpå. 
Der har været ubalance mellem de 
to og 2018 handler om at gøre disse 
lige stærke, og lige bløde. At gøre 
det faste mere fleksibelt og styrke 
det bløde. 

I 2018 er det Jord Hundens år 
i henhold til kinesisk astrologi. 
Jord har en helt anden energi end 
ild. Det er grounding, det er det 
vi kommer af, Moder Jord, det er 
overflod, det er naturens gang/
cyklus, det er solide fundamenter, og 
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fertilitet og næring. Det er bestemt 
også spiritualitet, da mange steder 
på jorden har en særlig energi 
(lay linjer) og mange overnaturlige 
væsner er forbundet med naturen/
jorden. Jorden er også forbundet 
med krystaller og ædelmetaller, da 
de alle udspringer af jorden, ligesom 
planter og dyr viser os jordens 
overflod. Jorden giver os det stabile 
fundament, hvorfra alt udspringer, 
lever og trives. Og derfor er jorden 
også forbundet med vores rødder. 
Det vi kommer fra. Vi kan ikke 
skære vores rødder af, men vi kan 
nok godt sørge for at vores have ikke 
er fyldt med ukrudt. Jorden er også 
forbundet med fertilitet, graviditet, 
og alle de små og store babyer 
vi alle sætter i verden i form af 
projekter og kreative bidrag. Jorden 
beskrives altid som Moder Jord, og 
jeg forbinder det derfor med noget 
feminint. 

De negative kendetegn, er jordens 
fasthed. Den er langsom, træg/hård 
og kan være svær at flytte. Når det 
sker, er det derfor ofte voldsomt i 
form af vulkanudbrud og jordskælv. 
Så stædighed og langsommelighed 
og frygt for forandring kan blive et 
tema. Jorden er desuden forbundet 
med det materielle, så lige så meget 



det kan kalde flyske folk ”tilbage 
til jorden” kan dette kan også få et 
for stort et fokus for alle– et ikke 
bæredygtigt fokus. Derudover er 
jorden/jordtegn meget konkrete – 
det her med, ”jeg skal se det, før jeg 
tror det”. Så mangel på fantasi eller 
abstrakt tænkning kan måske også 
blive et negativt kendetegn for året. 

Hunden, det skønne dyr, er 
forbundet med yang. Og dermed med 
handling – og på den måde lidt mere 
energisk end jorden og det maskuline 
islæt. Hunden symboliserer 
trofasthed, loyalitet, hengivenhed 
og ikke mindst ubetinget kærlighed. 
Den er også en beskytter, en hjælper 
og ikke mindst, så er den legesyg og 
minder os om glæden ved legen og 
ved at være social. Den er god til at 
lugte sig frem til problemerne, lytte 
efter det vi andre ikke kan høre, 
den er nysgerrig, eventyrlysten og 
så er den vores allerbedste ven og 
følgesvend. 

Hunden skal lære os noget om 
vores evne til at give og modtage 
kærlighed, om at finde balancen 
mellem leg og arbejde, mellem 
energi og afslapning, og om at gå 
med det vi føler nu og her. Den 
skal lære os noget om dedikation i 
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forhold til en særlig vej i vores liv, 
eller en dedikation i forhold til vores 
værdier, og så noget om loyalitet, 
ubetinget kærlighed og venskab.

De negative kendetegn kan være det 
her med blot at følge flokken frem 
for selv at stå frem, ikke at kunne 
sige stop (til mad, leg osv.), måske 
lidt for meget protektionisme, at 
have lyst til at gå til angreb på, alt 
det der er anderledes end det vi 
kender, og så måske også det her 
med at holde ud under selv de mest 
ubehagelige omstændigheder og 
finde os i selv truende og ubehagelig 
adfærd fra andre. 

På mange måder stemmer det så 
fint overens med det der ligger 
astrologisk i året, og i 11-årets 
energi, og denne her balance mellem 
yin og yang igen – hvor jeg tænker, 
at det måske er mændene (og det 
maskuline i os) der bliver lidt mere 
vækket i år? Der er hvert fald en 
mulighed for, der er mere fokus på 
hundens yang kvaliteter på en bund 
af jordens feminine kvaliteter. Jeg 
synes det lyder virkelig lovende, 
hvad synes du?
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Og husk de negative mulige 
påvirkninger jeg omtaler, det er dem 
man kan netop kan undgå at falde 
for meget i, hvis man er bevidst, og 
i stedet arbejde med de sider, så de 
bliver sluppet, balanceret eller vendt 
til noget positivt. 



DE OVERORDNEDE ASTROLOGISKE 
ENERGIER FOR 2018

Som jeg skrev i sidste afsnit, så giver 
en større forståelse af konteksten, 
ofte en meget bedre forståelse 
af det specifikke. Lidt ligesom 
anatomi. Hvis man ikke er klar over, 
hvilken kropsdel man har gang i 
at undersøge, så kan det godt blive 
lidt svært at forstå og lære om dens 
funktion. 

Derfor får I her et overblik over de 
væsentligste planeter der er med til 
at sætte grundtonen for året. 

SATURN

I slutningen af 2017 gik Saturn ind 
i Stenbukken. Saturn står i et tegn 
2- 2 ½ år ad gangen, og er dermed 
en af de planeter, der sætter en 
grundtone for året. 

Med Saturn i Stenbukken står 
Saturn i det tegn, hvor den hører 
hjemme og dermed bedst muligt kan 
udtrykke sin energi. Her skal vi lære 
noget om autoritet, repræsentation, 
ansvar, begrænsning, disciplin, 

fokus, pligter, tålmodighed, erfaring, 
integritet, planlægning, og noget om 
forsigtighed (hvorfor vi er forsigtige, 
eller måske vi ikke er forsigtige nok. 
Det kan godt lyde lidt kedeligt, men 
det bliver det langt fra, for Saturn 
er også forbundet til spiritualitet, 
seksualitet, humor, varme og leg 
– da Saturn er forbundet til guden 
Pan. 

Vi skal også lære at identificere 
Saturns lave/negative udtryk 
– overansvarlighed, tunghed, 
depression, ingen tro på noget 
større, stoler kun på sig selv, kulde, 
rigiditet, frygt, stræber, kontrol, 
hæmmet, ambitiøs, hænger fast i 
fortiden.

PLUTO

Siden 2008 har Pluto også stået i 
Stenbukken. Pluto står i et tegn 
uendelig længe af gangen (denne 
gang indtil 2024), men det der er 
spændende, er at Pluto og Saturn 
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møder hinanden i 2020 – hvilket 
sker virkelig sjældent. 

Når Pluto også står i Stenbukken, 
hjælper det os til at forstå, hvordan 
vi skal gribe de her Saturn temaer 
an. 

Vi skal åbenbart ikke kun lære noget 
om alle de ting jeg oplistede ovenfor, 
vi skal også til at gøre dem på en ny 
måde. Det gamle må transformeres 
eller helt falde væk, for vi kan ikke 
tage det med en i den Nye Tid. De 
gamle paradigmer og forståelser af 
hvad ansvar, autoritet, pligt m.v. er, 
skal vi derfor til at revurdere. Så vi 
kan slippe af med det negative/lave 
udtryk af Saturn og sidde tilbage 
med det der støtter os positivt. 

JUPITER

Jupiter er planeten for held, 
ekspansion, den der ønsker at 
forbinde os til det meningsfyldte i 
vores liv. Den står ”kun” i et tegn 
et år ad gangen, og 10. oktober 2017 
rykkede den ind i Skorpionen. 

Skorpionen er et tegn, der handler 
om alt det underbevidste. Om livets 
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og vores egne skyggesider, alt det 
der er tabu og ikke så pænt. Ofte 
følelser som misundelse, grådighed, 
jalousi m.v. Seksualitet ligger derfor 
også her. Det er også et tegn der er 
forbundet til død – men i højere grad 
til processen omkring at noget (i os) 
må dø, for at noget nyt og bedre kan 
genopstå. 
Skorpionen ønsker i sin højeste 
energi at smelte sammen med andre, 
at dele noget af sig selv med andre. 
Men for at vi kan det, skal der være 
tillid. Og før end at der er tillid, 
så skal vi turde være intime med 
hinanden. Ikke bare fysisk men også 
følelsesmæssigt. Og for at vi kan det, 
så skal vi kende os selv godt nok til 
at turde åbne for det hele – også det 
der ikke er pænt og poleret, og være 
intime med os selv først. 

Førend vi når dertil, har vi dog 
ofte en mængde af ting, som vi helt 
lukker øjnene overfor bor i os. Og 
Skorpionenes opgave er simpelthen 
at tvinge os alle til at rense vores 
indre afløb. At se alle vores skygger 
i øjnene som både kan være det, 
vi ofte ville beskrive som ”dårlige” 
sider, men også det der holder os 
tilbage fra, at være dem vi kan være, 
at leve vores potentiale fra et sted 
fyldt af tillid og kærlighed. 



Så det er en anden grundenergi 
for 2018 – skyggearbejde og at få 
”renset” det indre afløb i overført 
betydning. 

Hvert fald indtil 8. november, hvor 
Jupiter rykker ind i Skytten, hvor 
planeten hører hjemme. Det bliver 
en tid fyldt med optimisme og 
ekspansion og tro på noget større, 
og binder bånd tilbage til perioden 
fra 2015-2017, hvor Saturn stod i 
Skytten, hvor det for alvor bliver tid 
til at turde stå i sin sandhed og leve 
den.
 

CHIRON:

Chiron er reelt set en asteroide, men 
en rigtig vigtig en af slagsen, som jeg 
oplever har stor indflydelse på den 
kollektive energi, og derfor kommer 
den med. 

Chiron er forbundet med vores 
livssår, det sted i os der er særlig 
følsomt, og hvor vi føler os særlig 
ramt – men samtidig også forbundet 
med store muligheder for healing. 

Chiron går i april 2018 ind i 
Vædderen, hvilket betyder starten 
på en helt ny cyklus for Chiron – og 
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dermed for os. En start på en ny 50-
årig cyklus der handler om kollektiv 
og individuel smerte og heling. 

I Vædderen handler det meget om 
smerten i forhold til den sårede 
maskuline energi i os, og i det 
kollektive og om såret i forhold 
til at være dem vi er, det vil sige 
såret forbundet med at tilhører 
det køn, den race, den nationalitet 
eller lignende, som vi alle tilhører. 
Såret forbundet med, hvordan vi 
kan skabe plads til at være dem vi 
er, og samtidig også give plads til 
andre, for at de kan få lov at være 
dem de er. Omvendt betyder det også 
mulighed for heling, af lige præcis 
de samme punkter – så det er meget 
spændende, hvad det kommer til at 
bringe med sig for kollektivet og for 
os. 

URANUS

Uranus har stået i Vædderen de 
sidste 7 år, og startede dermed 
sin nye cyklus for 7 år siden. Den 
bevæger sig langsommere end 
Chiron, så den er 83-84 år om at 
komme igennem sin cyklus. 



I maj 2018 rykker Uranus ind i 
Tyren. Uranus er forbundet med 
forandring, pludselige ting, at 
vække os til noget nyt, og Tyren er 
et fast tegn, der absolut ikke er så 
glad for forandringer – så det bliver 
interessant at se, hvad det bringer 
med sig. Tyren er også forbundet 
med jorden, med det materielle i 
vores liv, med vores krop, med vores 
penge, med vores værdier og med 
nydelse. Så det er alt sammen noget 
vi skal vækkes til at tænke på en 
ny måde, måske i forbindelse med 
ny teknologi. Så er det op til os, 
at skelne imellem det høje og lave 
udtryk af Uranus og Tyren, og bruge 
det på den for alle bedste måde!

Måneknuderne:

Måneknuderne er ikke som 
sådan planeter men punkter på 
himlen. Der er en nordlig og en 
sydlig måneknude. Den sydlige 
er forbundet med det, vi kommer 
fra – hvor vi både har lært alle de 
gode ting, men også unoderne. Den 
nordlige handler om, det vi skal 
udvikle mere på. I 2017 gik den 
nordlige måneknude ind i Løven og 
den sydlige ind i Vandbæreren. 
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Det vil sige, at vi kommer fra 
Vandbærerens energi. Vandbæreren 
der i sit højeste udtryk er vandbærer 
for menneskeheden, og den der kan 
implementere nye idéer i gruppen, 
og i sit laveste udtryk handler om, 
når gruppen/samfundet/familien 
holder individet nede. 
Løven i den nordlige måneknude, 
handler om, at vi skal udvikle større 
mod til at tage vores plads i verden, 
turde tage scenen, vide at vi er med 
til at skabe vores eget liv, insisterer 
på mere leg, mere glæde, mere hjerte 
og mere plads til individualitet. 

I november 2018 bevæger den 
nordlige måneknude sig ind i 
Krebsen (de går nemlig baglæns) 
og den sydlige i Stenbukken – så 
der kommer for alvor gang i temaet 
omkring følelser/månen – da 
Krebsen er forbundet til månen og 
ikke mindst til transformationen af 
Stenbukken/vores Saturn udtryk.  
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OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE 
PLANETER I 2018:

Saturn i Stenbukken hele året. 

Pluto i Stenbukken hele året

Jupiter i Skorpionen indtil 8. no-
vember 2018 og derefter i Skytten.

Neptun i Fisken hele året

Uranus starter i Vædderen og går 
ind i Tyren den 16. maj 2018 og 
går tilbage ind i Vædderen den 6. 
november 2018 i en kortere periode.

Chiron starter i Fisken og går ind 
i Vædderen den 15. april 2018 og 
går tilbage ind i Fisken den 27. 
aeptember 2018 i en kortere periode.

Måneknuderne i Løven og 
Vandbæreren indtil 7. november 
2018 hvor de går ind i Krebsen og 
Stenbukken. 



RETROGRADER: 

Alle planeter kan gå retrograd, dvs. 
være så langt ued i deres bane, set 
fra Jorden, at de fra Jorden ser 
ud som om de går baglæns. Nogle 
planeter f.eks. Merkur går retrograd 
flere gange på et år, nogle 1 gang om 
året og andre igen hver 2. år. 2018 
har en hel del retrograde, så dem får 
I listet nedenfor. 

Når en planet går retrograd, betyder 
det at den energi den bærer bliver 
vendt mere indad. Det er derfor 
gode tidspunkter til at arbejde med 
sig selv i, og særligt det område/de 
egenskaber som tegnet den står i er 
forbundet til. 

Derudover er det gode tidspunkter 
til alt der starter med re- og gen-
, det vil sige genoptage, reparere, 
revurdere, genbruge osv., da vi skal 
tilbage henover noget igen. Noget 
der gik lidt for stærkt første gang, 
så vi derfor ikke fangede det hele, 
og vi derfor får muligheden for at 
gå tilbage henover det igen. Det kan 
både være informationer, men også 
ting vil skal aflære/håndtere på en 
anden måde. 

Jeg vil ikke fraråde jer at begynde 
noget nyt, købe nyt eller lignende 
i de periode, men blot påminde jer 
om, at der kan dukke ny information 
op senere, som I ikke havde forudset, 
der kan ændre på jeres beslutning, 
eller måske gøre den dyrere, mindre 
attraktiv. 
Jeg har nævnt graderne, da de, der 
kender deres horoskop, vil kunne se 
om det falder sammen med et tegn, 
hvor de har en planet, eller er i en 
grad, der går igen i deres horoskop.

Merkur retrograder: 
- kommunikation og tankemønstre

22. marts til 15. april 2018 – 4 til 
16 grader Vædderen

26. juli til 19. august 2018 – 11 til 
23 grader Løven

16. november til 6. december 2018 
– 13 til 27 grader Skytten 

Alle 3 retrograder er i ild tegn. Det 
vil sige, at hovedtemaet i forhold til 
dem alle er noget omkring handling, 

15



16

drive, passion, og også noget 
omkring det maskuline udtryk i alle 
tre tegn (da de alle forbindes med et 
maskuline)

Venus retrograd: 
- kærlighed og værdier, inkl. 
penge og selvværd

Venus går retrograd fra 5. oktober til 
16. november fra 10 grader Skorpion 
til 25 grader Vægt.

I forhold til timing, er det som om 
det feminine lige skal lære det sidste 
fra 2017 og 2018, inden vi er klar til 
at gå ind i 2019. Også selvom hun 
stadig – i forhold til tegn – er langt 
foran Mars. 

Mars retrograd: 
- drive, handling, seksualitet

Mars går retrograd fra 26. juni til 27. 
august – fra 9 grader Vandbæreren 
til 28 grader Stenbukken. 

Her bliver det maskuline (Mars) bedt 
om at vende blikket indad og ikke 
handle så meget udadtil. Samtidig er 
Merkur retrograd en del af perioden, 

så det bliver måske ikke så svært. 
Godt det er henover sommeren. 
Samtidig så er retrograden forbundet 
til to tegn, der forbindes til Saturn. 
Så jeg tror et tema omkring frygt, 
rigiditet, autoritet og ansvar måske 
er noget vi skal tilbage henover – for 
at vi kan slippe noget her og tænke 
det på en ny måde. 

Endelige er de sidste grader af et 
tegn altid meget vigtige, da de ofte 
illustrere, hvordan vi har udtrykt 
tegnet indtil nu, og den karma der i 
så fald følger med. 

Jupiter retrograd: 
held, ekspansion, det 
meningsfyldte

9. marts til 10. juli 2018 – mellem 
13 og 23 grader Skorpion. 

Her vender al ekspansionen eller 
skyggearbejdet, eller arbejdet med 
tilliden indad, så det nu mere gælder 
indadtil end udadtil. Der er måske 
noget vi ikke helt lærte eller fik greb 
om i det første halvår af Jupiter i 
Skorpionen, som vi nu kan gå dybere 
i.
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Saturn retrograd:
- ansvar, autoritet, planlægning

17. april til 6. september 2018 
mellem 2 og 9 grader Stenbuk

Her skal vi vende Saturns energi 
indad og se på om der er nogle 
indre byggeklodser, mønstre eller 
fundamenter, der ville være gode at 
revurdere eller forstærke. Måske har 
vi behov for at tage ansvar for mere, 
eller mindre, finde større autoritet i 
os selv. Der er hvert fald noget her 
der skal genovervejes.

Uranus retrograd: 
forandring, oprør, rebel, vækkelse, 
nytænkning

7. august 2018 til 2. januar 2019 
mellem 2 grader Tyren og 28 grader 
Vædderen. 

Her får vi mulighed for endnu en 
gang at komme tilbage henover 
de sidste grader af Vædderen. 
Måske skal vi vækkes til mere 
individualitet, mere rebelskhed, 
mere følelsen af ”hvad vil jeg”, end 

hvad siger de andre. De sidste grader 
af et tegn er altid meget vigtige, da 
de ofte illustrere, hvordan vi har 
udtrykt tegnet indtil nu, og den 
karma der i så fald følger med. 

Neptun retrograd: 
- kreativitet, spiritualitet, fantasi, 
illusioner

18. juni 2018 til 24. november 
2018 mellem 13 og 16 grader Fisken. 

Neptun befinder sig godt i Fisken, 
da det er det tegn den hører hjemme. 
Så en retrograd her mærkes ikke 
altid så tydeligt, medmindre vi har 
gemt os bag et slør af illusioner, 
eskapisme eller nogen af Fiskens 
andre lave udtryk. 

Pluto retrograd: 
transformation, magtkampe, 
død/genfødsel

22. april til 30 september 2018 
mellem 18 og 21 grader Stenbuk. 

Igen bliver transformationen vendt 
indad og der sker måske ikke så 
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meget udadtil, men indadtil er der 
formentlig gang i virkelig meget. 

Chiron retrograd: 
smerte og heling

5. juli til 9. december 2018 – 
mellem 2 grader Vædder og 27 
grader Fisk. 

Igen en retrograd gennem de sidste 
grader af et tegn. Det vil vise sig, 
om vi fik helet ”det hele”, eller 
om der stadig sidder en rest af 
smerte tilbage i det område, som er 
forbundet med Fisken, som vi nu 
kan få lejlighed til endelig at hele 
op. 



SOL- OG MÅNEFORMØRKELSER 
I 2018:

Vi har solformørkelse den 15. fe-
bruar i Vandbæreren (27 grader) og 
en måneformørkelse den 31. januar i 
Løven (11 grader). 

Vi har endnu en solformørkelse den 
12. juli i Krebsen (20 grader) og en 
måneformørkelse den 27. juli i Vand-
bæreren (4 grader). 

Og så endnu en solformørkelse den 
11. august i Løven (18 grader). 

Ingen af disse formørkelser er totale 
formørkelser, og det er ikke altid de 
kan ses fra Danmark. Som I kan se, 
så falder formørkelserne i serier. I 
2018 er serien Løven/Vandbæreren, 
da de følger måneknuderne, og der-
for har en enkelt solformørkelse i 
Krebsen også sneget sig med. 

Formørkelserne er afgørende skift. 
Der hvor vi lader noget bag os en-
degyldigt. Det kan være noget stort 
udadtil eller noget mindre indadtil, 
men de har det med at påvirke os 
meget. Hvor intet bliver som før, 
fordi vi træder ind i en ny fase. Ofte 
ser vi først resultaterne senere, og 

formørkelsens energien kan nogle 
gange mærkes op til 6 måneder efter. 

Helt overordnet uden at se på tegn, 
synes jeg måneformørkelserne viser 
os noget om skyggen af vores følel-
ser, eller skyggen knyttet til det tegn 
som fuldmånen falder i. 

Solformørkelser er en form for ”re-
set”. Hvor vi slipper vores ego og 
ikke længere begrænser os selv eller 
vores perspektiv til den del ”hvor 
solen skinner”, men bliver i stand til 
at se hele billedet, så vi får et mere 
sandt og klart billede. 
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NYMÅNER OG FULDMÅNER I 2018

Nymåner forbinder sig til nye begy-
ndelser (særligt følelsesmæssige) og 
nye muligheder. Det vi starter vil 
ofte få sin foreløbige kulmination 
ved den kommende fuldmåne 14 dage 
efter, men vil ofte også kunne for-
bindes til fuldmånen i samme tegn 
6 måneder efter. Man kan faktisk 
sige, at nymånen i et tegn varer i 12 
måneder, helt indtil næste nymå-
ne i samme tegn. Ofte sker der dog 
så meget i vores liv, at vi slet ikke 
bemærker de små nuancer, i forhold 
til nye begyndelser og afslutninger.

Fuldmåner forbinder sig til kulmi-
nationer (særligt følelsesmæssige) og 
afslutninger. Fuldmånen har ofte en 
energi af noget vi skal slippe (oftest 
følelsesmæssigt) for reelt at kunne 
invitere det indenfor, der startede 
med nymånen. Her kan følelserne 
derfor godt bølge højt, og mange kan 
opleve søvnbesvær m.v.

Som det fremgår har vi 2 måneder i 
2018, nemlig januar og marts med 2 
fuldmåner. Det betyder ekstra meget 
fokus på følelserne, og ekstra meget 
vi skal have sluppet, for at gøre os 
klar til det nye år. 

Derudover har vi tre solformørkel-
ser i år og endda 2 henover som-
meren, så der er i den grad tale om 
nye begyndelser, i de tre tegn, dvs. 
Vandbæreren, Krebsen og Løven – og 
særligt for personer, der har noget i 
deres horoskop i de grader den fal-
der i.
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NYMÅNER:

16. januar i 26 grader Stenbukken

15. februar i 27 grader Vandbæreren    

    (Solformørkelse)

17. marts i 26 grader Fisken

15. april i 26 grader Vædderen

15. maj i 24 grader Tyren

13. juni i 22 grader Tvillingen

12. juli i 20 grader Krebsen 

    (Solformørkelse)

11. august i 18 grader Løven 

    (Solformørkelse)

9. september i 17 grader Jomfruen

8. oktober i 15 grader Vægten

7. november i 15 grader Skorpionen

7. december i 15 grader Skytten

FULDMÅNER: 

1. januar i 11 grader Krebsen

31. januar i 11 grader Løven 

    (Måneformørkelse)

1. marts i 11 grader Jomfruen

31. marts i 10 grader Vægten

29. april i 9 grader Skorpionen

29. maj i 8 grader Skytten

28. juni i 6 grader Stenbukken

27. juli i 4 grader Vandbærere 

    (Måneformørkelse)

26. august i 3 grader Fisken

24. september i 1 grader Vædderen

24. oktober i 1 grad Tyren

23. november i 0 grader Tvillingen

22. december i 0 grader Krebsen
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PERNILLE ØRSKOV

Stifter af astroswan - en blog om 
intuitiv astrologi astrolog, 
foredragsholder og blogger.

Pernille anvender den intuitive 
astrologi som en alternativ og 
spirituel tilgang til personlig 
udvikling, og som et redskab til at 
se muligheder og potentialet i den 
enkeltes persons liv, for at de selv 
kan tage ansvaret for at skabe det 
liv der er mest meningsfuldt og 
glædesfyldt for dem.

www.astroswan.dk 
facebook.com/astroswanliving 

instagram.com/astroswan 


