
VECKA 32 – av Lillemor 
 
Välkommen till en minst sagt trixig vecka. Veckan bygger upp till en utmanande fullmåne i 
Vattumannen som når sin peak natten till fredag 12/8 kl. 03:35. Vid nymånen den 1/2 - som startade 
den energi som nu ska fullbordas - var karmaläraren Saturnus alldeles bredvid och nu dyker han upp 
igen alldeles intill månen och utmanas av rebellen, nytänkaren och överraskningarnas Uranus.  
 
Uranus har bland annat levererat ett otroligt starkt blixtnedslag vid Vita huset i Washington och en 
stor vit val i Seine-floden i Paris. För urfolken är den vita valen en helig symbol. Bered dig på fler 
tecken, även i ditt eget liv.  
 
Saturnus och Mars har under helgen byggt upp energin inför deras möte som blir exakt imorgon 
måndag. Det är stopp och framåt samtidigt. Det kan kännas frustrerande och väcka upp ilska. 
Eftersom Eris är inblandad kan det skickas in en energi som provocerar och rubbar din balans.  
 
Venus möter underjordens Pluto och kan göra dig passionerad med djupa känslor, men hon har 
också kontakt med Neptunus som drar bort slöjor som du dolt dig själv med. Vågorna kan gå höga på 
havet inom dig när illusioner raseras.  
 
Du föder nu under Lejonportalen fram din nya identitet, ditt sanna jag. Den handlar om din 
fruktbarhet och det överflöd som omger dig. Din kraft som vill komma till uttryck.  
Men det handlar också om kärlek. Att andas kärlek, leva kärlek och vara kärlek.  
 
När Venus på torsdag vandrar in i Lejonet hjälper hon dig att skapa mer kärlek i ditt liv och att rensa 
ut det som inte är sann kärlek.  
 
Den här veckan kan det kännas som att det kommer ner en stor hand från himlen, lyfter dig i kragen 
och sätter ner dig på en ny stig. Det kan innebära att något inte blir som du tänkt, men det ger dig 
möjlighet att finna nya lösningar och att göra på nya sätt. En besvikelse kan förvandlas till en 
välsignelse.  
 
Andas, andas, andas.  
Och minns att allt är som det ska vara.  
Allt sker enligt en högre plan.  
 
Du är på väg att bryta igenom till nästa nivå.  
En ny medvetenhet vill ta form.  
 
Leta tecken.  
Följ flödet.  
Lyssna inåt.  
 
Din inre vita val vill bli hörd.  
 
All kärlek, glädje och healing 
Lillemor Golden Dragon & the Golden Masters of Light 


