
VECKA 26 av Astrolog Lillemor… 
 
Vid sommarsolståndet släppte det maskulina aktiva ljuset taget för att steg för steg låta det feminina, 
eftertänksamma, mörka få mer utrymme. För att åter byta plats vid vintersolståndet. Tidvatten in och 
tidvatten ut, som om inte bara vi, utan hela jorden och hela universum andas. Allt har sin naturliga 
rytm.  
 
Det gäller även större rytmer, som eoner och tidsåldrar. Du är en del av större förändringar - så som 
droppen i en ocean - och den här gången handlar det åter om att låta det feminina, kvinnliga, naturliga 
och intuitiva få ett större utrymme. Men precis innan det vänder kan det se mörkt ut för den som till 
synes verkar ha förlorat all egenmakt och eget bestämmande och dominerats till den grad att 
utrymmet nästan utplånats.  
 
Men det är då det vänder.  
 
Det går inte fort, det tog mer än 6000 år att vända det matriarkala till ett patriarkalt sätt att styra 
världen. Och det hände när civilisationernas maktcentrum började byggas, där någon ville styra och 
bestämma vilka regler som gällde och därmed finna sätt att få oss andra att lyda och följa.  
 
När det maskulina nu tappar mark, börjar fler och fler ifrågasätta om det verkligen är så bra med ”en 
stad som aldrig sover” så som en slogan säger eller om de där styrande som bestämmer verkligen på 
allvar vill folkets och Moder Jords bästa. Vill de ditt bästa och alltings högsta bästa? Har vi byggt ett 
samhälle som det har blivit svårt att leva i?  
 
Män kan inte få barn. Och de ville ju ha arvingar, söner som för deras ”storhet” och gener vidare. Men 
hur skulle de kunna vara säkra på att sonen som kvinnan bar var just deras son? Det maskulina har 
därför haft mest bryderier kring hur de ska kunna kontrollera kvinnors fruktsamhet, möjlighet att 
fortplanta sig och få barn. Rätten till sin sexualitet och till sin egen kropp, blev männens rättighet 
medan kvinnan fråntogs den.  
 
Vi har haft nedrustning av kvinnliga rättigheter på nära håll, som i Polen bland annat, men på själva 
midsommarafton blev läget ännu hårdare när US Supreme Court tog bort kvinnors självklara rätt att 
själv få bestämma över sin kropp genom att åter ge staterna rätt att besluta om aborter.  
 
Det hände när Eris/Ereshkigal/Hel och Mars nu går samman i maskulina Väduren med Saturnus (det 
patriarkala, myndigheter, din vardag) i kvadratur. Eris som inte blev inbjuden till kalasen för att 
mörkret skulle hållas undan, men som står för återfödelse och transformation. Hon som för livet och 
utvecklingen vidare.  
 
Under 2020 och 2021 bjöd Pluto upp henne till ytan. Nu görs åter ett försök att kontrollera henne och 
skicka tillbaka henne ner i mörkret igen. Men nu får hon hjälp.  
 
Vid onsdagens nymåne i Kräftan står Lilith där. Hon som visserligen var Adams första hustru, men även 
Inannas kammarjungfru och som skötte ceremonierna med sex magic - det heliga bröllopet - i Inannas 
tempel. Lilith finns med i legenderna sedan tidernas begynnelse. Hon, månen och Venus/Inanna är den 
heliga feminina treenigheten.  
 
Lilith vägrade att finna sig i mannens regler och hans gud som skulle åtlydas. Hon krävde att få vara 
jämställd, men det var inte så som mannens gud ville ha samhället. Lilith lämnade då det så kallade 
paradiset, för det var inte HENNES paradis längre. Hon ville inte leva i det samhälle där mannen 
bestämde och hon skulle lyda. Lilith packade sin väska och gick.  
 



Straffet för att lämna och stå upp för sig själv blev monumentalt. Lilith har beskyllts för att vara sköka, 
orm och drake. Hon sades bära skulden till att män fick utlösning i sömnen och att barn föddes döda. 
Hon demoniserades och vissa hävdade till och med att hon blev Semaels - Lucifer, alltså den så kallade 
djävulens - fru.  
 
När Lilith nu kommer tillbaka kräver hon att män och kvinnor ska vara jämställda och ha samma 
rättigheter. Och i hennes värld är det självklart att man har sex för att föda barn - inga jungfrufödslar 
här inte - och att kvinnor har en helig rätt till sin egen kropp som kan både transformera och 
reproducera.  
 
Bara för att det sker ett bröllop - eller skrivs ett avtal - är det inte självklart för henne att stanna kvar i 
en relation som inte ger utrymme för hennes själ att sjunga. Då packar hon sin väska och går.  
 
Lilith är rebellen, den som står upp för kvinnor och kvinnors rättigheter i världen. Och nu skickar 
nymånen ut henne - läs DIG, för Lilith är en viktig del av dig - på uppdrag. Hon kommer att vara viktig 
under hela 2023, då även Sedna dyker upp ur havet.  
 
På tisdag vandrar Neptunus - Sednas beskyddare i havet - retrograd och backar nu i Fiskarna ända till 
den 4/12. Det gör att han släpper fram sanningar som varit dolda, både om dig själv och om samhället. 
Sådant som pågått under ytan och som vi tolererat. Med Lilith närvarande är det slut på den 
toleransen.  
 
Nu vill du förändring. För det här - det som du ser och som upprör dig - är inte okej. Och nu är det nog. 
DU får nog.  
 
Och tillsammans blir vi starka. Om halva mänskligheten reser sig upp för sina systrar, darrar världen.  
 
Du är starkare än du tror. Mer kraftfull än du anar. Din kropp är formad av stoft från både stjärnor och 
jord, till lika delar. Så låt nu ingen annan ta ifrån dig dina nycklar och låsa in de delar av dig som de inte 
vill att du ska visa.  
 
Låt dem inte låsa in din sexualitet, din kropp, din ilska, din kraftfullhet, din hunger på livet eller annat 
som någon ansåg inte var ”fint” eller ”lämpligt” eller ”för mycket”. Alla de hämningar som lades på dig.  
 
Hämta tillbaka dina nycklar och frigör dig.  
Äg dina egna nycklar.  
 
Till helgen kan all denna energi få marken att skälva under dina fötter. Förutom att nymånens energi 
då når fram till dig på allvar när månskäran blir synlig, sker starka möten på himlen.  
 
Då utmanas Merkurius (ditt uttryck) av Neptunus (dina illusioner) och får stöd av Saturnus (ansvar, 
regler, samhälle). Något blir synligt som kräver att du tar eget ansvar för att följa din egen väg.  
 
När dessutom Pluto och Mars drabbar samman kan du bli rejält arg, sådär som att en bubblande 
vulkan vaknar till liv inom dig. Var noga då med vart du riktar din vulkan och ta det lugnt i trafiken. 

Med så många kringvandrande vulkaner kan vad som helst hända omkring dig.        
 
Det finns ett möte som sker exakt den 1/8 mellan explosiva Uranus, norra noden (dit du är på väg) och 
Mars (aggression, ego, impulsiva drivkrafter. Då finns även Merkurius och Saturnus med och bildar en 
drake. Så om du håller på att planera sommaren, ta höjd för slutet av vecka 30 och början av vecka 31.  
 



Sist Mars och Uranus var aktiverade stormades Kapitolium. Och nu är det ännu större skeenden på 
gång. Det handlar om fördelningen av jordens resurser. Ekonomi, tillgång på mat, Moder Jord. Men 
också om hur väl du tar hand om dina egna resurser. Använder du den för allas bästa?  
 
Skiftet startar nu. Och du kallas att ta ditt eget ansvar för en bättre värld. Kräftan - där nymånen sker - 
handlar om att vara din egen mamma. Att ta hand om dig själv. Att inte lämna din disk kvar i diskhon 
och hoppas att någon annan tar hand om den. Du behöver diska dina egna tallrikar och lämna så lite 
spår efter dig som möjligt där du går.  
Vi ber dig därför att använda tiden fram till nymånen - den magiska, mystiska mörkermånen, då himlen 
är svart och kvinnor förr samlades för att hylla menstruationen, den oändliga och ännu outnyttjade 
potentialen - till att avsluta sådant som inte längre ger näring till din själ.  
 
Kanske har du märkt att allt liksom har stannat av den senaste tiden?  
 
Det är för att nytt är på ingång. Du är på väg att finna ett nytt uttryck tillsammans med den vilda 
rebellen Lilith. Du kastar av dig allt sådant som lades på dig av skam och skuld och skyldigheter.  
 
Lilith säger: ”Rise and shine”. Ta av dig den våta, tunga yllefilten som lades över dig. Likt Fågel Fenix 
reser du dig upp ur askan i all din prakt.  
 
Så låt ditt inre muller få världen att vibrera…  
 
Vi behöver dig, din kraft och din kärlek.  
Du behövs.  
 
Och du är så oändligt efterlängtad.  
 
Lillemor Golden Dragon & the Golden Masters of Light 


