
Ceres i fisk 
Fisk
Fisk er et vanntegn, og det siste stjernetegnet i zodiaken. Det er her alt 
starter og her alt ender. Fisken presenterer de kreftene i livet som er bakenfor 
vår kontroll og som vi ikke kan kontrollere. Gjennom fisken kan vi forbinde 
oss med drømmer, kreativitet og fantasi.

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan du gir omsorg
Ceres i fisk er en meget omsorgsfull Ceres, og kan sies å være både myk og 
mild. Ceres i fisk kan ha en kjærlighet for alle jordens skapninger, dyr, barn, 
planter og alt som er levende. Den kan ha en stor omsorg med seg  som 
rommer alt, og ikke bare egne biologiske barn. Denne Ceres plasseringen 
kan bekymre seg for barn som lider andre steder i verden. Og kan få vondt 
helt inn i hjerteroten av å se på nyhetene eller leser avisen om barn eller dyr 
som lider.

Fisken er forbundet med kristus bevissthet, det vil si den kjærligheten som er 
forbundet med sjelen og med noe guddommelig. Ceres i fisk kan ha tilgang til 
den feminine kristus bevisstheten og spesielt den arketypen som vi forbinder 
med jomfru Maria. En varm, kjærlig mor som presenterer ubetinget 
kjærlighet. 

Ceres presenterer også vår indre mor. Med Ceres i fisk kan man ha et 
idealisert bilde av mor eller av morsrollen. Du kan ha opplevd å ha en 
mor som virkelig dedikerte seg til barna og til familien. Men man kan også 
med Ceres i fisk ha opplevd en mor som ikke var så mye tilstede fysisk, pga 
feks arbeid eller sykdom. Og at noen fysiske behov kan ha blitt ignorert. 

Planeter vi har i fisken sitt tegn kan presentere hvor vi kan nå ut til massene. 
Du kan nå ut til massene med din mors- og omsorgsenergi. På en eller annen 
måte kan du bruke dine omsorgsevner til å nå ut til et offentlig behov. 
 Hvordan dette ser ut kan avhenge av resten av ditt horoskop. Med planeter 
vi har i fisk kan vi tune inn på et kollektivt behov. For deg kan dette komme 
gjennom områder som har med næring å gjøre, både fysisk og emosjonelt.

Med Ceres i fisk kan du ha tilgang til en stor sensitivitet, og du kan være det 
vi kaller for høysensitiv. Du kan gi omsorg gjennom din tålmodige og 
aksepterende tilstedeværelse. Du kan gi omsorg gjennom å være hjelpsom 
og gjennom å være i tjeneste. Du kan gi omsorg gjennom å lære dine barn 



om ubetinget kjærlighet, og du kan være veldig opptatt av hvordan andre har 
det. med Ceres i fisk har du evnen til å lytte til andre når de ikke har det bra. 
Du kan være der i andres smerte uten å forsøke å forandre noe. Du kan være 
rommende og ikke kritisk. 

-hvordan vi gir oss selv næring
Med Ceres i fisk kan det ligge en dypere lekse forbundet med ubetinget 
kjærlighet. Det kan ligge en smerte i forbindelse med mors eller 
omsorgsrollen. I første omgang kan du ha behov for å forene deg med denne 
smerten. Men samtidig sortere ut hva som er ditt og hva som tilhører noe 
kollektivt. Gjennom smerten kan du forbinde deg med medfølelse og omsider 
med tilgivelse og ubetinget kjærlighet. 

Du kan bli nærer gjennom å ha en forbindelse til det spirituelle eller til en 
følelse av at vi alle er forbundet med hverandre. Du kan bli næret av å gjøre 
noe kreativt og noe som tar deg til en væren-tilstand. Dette kan også være 
meditasjon. Kan bli næret av alt som har å gjøre med fantasi. I matveien kan 
du ha behov for mest mulig naturlig mat. Og har det ikke så godt med 
ferdigmat. Du kan ha en kreativ tilgang til mat, og kan skape matlaging til en 
meditativ opplevelse. 

Pga av sensitiviteten til denne Ceres plasseringen kan du trenge noe tid 
utenfor en hektisk hverdag. Du kan trenge tid til å bare være. Hvis du blir 
utrygg kan du identifisere seg med lidelse eller med offerrollen, og synes at 
verden er forferdelig. Under stress kan du føle deg hjelpesløs og forlatt. Det 
kan hjelpe å tilbringe tid i naturen eller å forbinde deg med noe som 
presenterer godhet. 

Du kan bli næret av naturen, og spesielt av havet. Ved å høre havet og lukte 
saltvannet kan du få påfyll og næring. Du kan være en som elsker universet, 
stjernene og de store mysteriene med tilværelsen.  I morsrollen kan du være 
svært intuitiv, og vite hvordan barna har det uten å ha snakket med dem. 
Ceres i fisk kan forbinde omsorg med medfølelse, og med å lindre andres 
smerte.  Enten gjennom empati eller gjennom tillit til et større bilde og til 
universet.

-det motsatte tegnet jomfruen som en lekse
Det motsatte tegnet av fisken er jomfruen. I likhet med fisken har jomfruen 
også en innstilling om service og tjeneste. Men gjennom jomfruen kan du 
lære å utvikle evnen til å diskriminere og skjelne. Redskaper som kan være 
ekstremt viktig for deg å ha med i bagasjen. Ved å skjelne mellom hvem som 
virkelig trenger din hjelp og hvem som er ute etter å stjele din energi, kan du 



bruke dine ressurser mer effektivt, og uten å bli tappet for energi. Du kan ikke 
redde hele verden, men du kan redde deg selv. Gjennom jomfruen kan du få 
hjelp til å ta vare på dine fysiske daglige behov som sunn mat, sunne rutiner 
og mosjon. 

Din Ceres i fisk har healing egenskaper. Det er viktig at du ta vare på din 
egen energi og at du har en eller annen form for beskyttelse. Med Ceres i fisk 
kan ditt hjem fungere som et reatret sted der du kan meditere og trekke deg 
tilbake. 


