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Ceres i jomfru

Jomfru
Jomfru er et jordtegn. Gjennom jomfruen ønsker vi å være i tjeneste og være 
i service. Vi ønsker å gi et bidrag. Jomfruen ønsker å gjøre noe enda bedre, å 
forfine og å rense. Hun har behov for å være produktiv og for å være til nytte. 
Gjennom jomfruen forbinder vi oss med arbeidet vårt, med hverdagen og 
med våre daglige rutiner. Jomfruen er forbundet med innhøstning. 

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan du gir omsorg
Jomfruen er et tegn hvor Ceres føler seg hjemme i. De delere mange av de 
samme kvalitetene. Ceres er forbundet med korn og med avling. Mange 
seremonier og ritualer med korn var forbundet med Ceres. Hvis du ser et 
bildet av jomfruen så står hun med korn i hånden, og kan se forbausende lik 
ut som Ceres. Jomfruen er et kvinnelig jordtegn forbundet med den mest 
fruktbare tiden av året. I astrologien er Merkur planeten som hersker over 
både jomfruen og tvillingen. Den patriarkalske kultur har gjort jomfruen til en 
kontroll- og ryddefreak. Noe som i virkeligheten ikke er nærliggende med 
hennes opprinnelige natur, og som gjør jomfruen til et misforstått tegn. Noen 
mener at Ceres er den nye planetherskeren til jomfru. Og at dette gir tilbake 
jomfruen noen av hennes mer opprinnelige kvaliteter, som å være i tjeneste, 
om å nære, og om å være moderlig. Med andre ord er jomfruen en gunstig 
plassering for Ceres. 

Med Ceres i jomfru er du naturlig hjelpsom. Ceres i jomfru er forbundet med 
høst-aspektet av denne gudinnen. Den tiden på året der man høster inn 
avlingen. Dette er også en tid på året der man jobber mange timer for å få 
innhøste avlingen.

Ceres i jomfru kan sette seg selv til siden for å være i tjeneste. Din Ceres er 
både snill og hjelpsom. Du har en naturlig dedikasjon og omsorg til dine barn 
og til hjemmet. Men du kan også bruke din morsenergi til å tjene utover 
hjemmet. Din indre Ceres har en omsorg og en kjærlighet til alt som er 
levende, og til alle jordens barn, både dyr og mennesker. Ceres i jomfru kan 
være forbundet med jomfru Maria aspektet av Ceres. Den gudommelige 
moren. Jomfru og fisk er tegn som er forbundet med kristus bevisstheten. 
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Jomfru kan være forbundet med det feminine aspektet av kristus 
bevisstheten.

En Ceres i jomfru kan lett se feil og mangler, og hvor noe trenger å bli bedre. 
Der du ønsker å hjelpe kan andre oppfatte din hjelp som kritikk. Dette er ikke 
din intensjon, men det kan være sån det oppleves av andre. Mens din 
intensjon i virkeligheten handler å hjelpe. 

Som spedbarn har vi bruk for å bli møtt i alle små behov, når vi er kalde, 
varme, sultne, mette osv. Ceres i jomfru kan plukke opp alle disse små 
behovene. Din indre Ceres har et unikt talent for plukke opp små stemninger 
og nyanser. Du har med deg noen talenter i forbindelse med helse og med 
healing. Å jobbe med helse eller med mat kan passe for en Ceres i jomfru. Du 
kan bruke naturens planter til å hele med. Din Ceres har med seg en renhet. 
Hun ønsker å tjene og å hjelpe. Gjerne på en praktisk måte. Du kan hjelpe 
dine barn eller de du er glad i med blant annet å få gode rutiner og 
arbeidsvaner. Du kan gi omsorg gjennom å hjelpe andre spesielt på praktiske 
måter. Din Ceres kan ta en sykepleier rolle og stelle og dulle med de hun er 
glad i. 

-hvordan du nærer deg selv
Jomfruen er et jordtegn. Og for å nære deg selv trenger du å ta vare på 
kroppen din. Det kan være gjennom å få en massasje, eller å gi deg selv 
kroppspleie. Din Ceres i jomfru vil elske kroppsprodukter. Du kan være 
interessert i ernæring og hva som er sundt for kroppen. Økologiske produkter 
og ulike dietter vil mest sannsynlig interessere deg. Din Ceres kan være 
veldig spesifikk i sine behov i matveien.  Gode rutiner kan være viktig for deg, 
spesielt når det kommer til mat og helse. Du kan føle seg næret av mat av 
høy kvalitet.

Du kan ha et forfinet og et raffinert fordøyelsessystem. Du har behov for å 
spise mat som er sunn og ren. Systemet ditt vil ikke tåle så godt mat som er 
ferdigprodusert. Men like viktig er det at du putter kjærlighet inn i det du 
spiser. Hvis du blir for streng mot deg selv kan dette komme til uttrykk i ditt 
forhold til mat. Spesielt i form av skyldfølelse. I så fall er det viktig å fokusere 
på bevisstheten og tanken du legger inn i maten. Si til bevisstheten din at du 
unner deg selv næring. Det kan hjelpe deg å ha fokus på hvilke sunne 
matvarer du ønsker å legge til. Og ikke så mye på hva du ønsker å kutte ut. 
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I gamle dager var det vanlig at kvinner satte seg selv til side for å ta ansvar 
for barn og hjem. I dag har de fleste av oss mulighet til selvrealisering 
ihvertfall deler av livet . Ceres i jomfru kan være beskjeden, og kan ha en 
holdning om å ikke vil ikke være til bry. Noen av hennes gaver er uselviskhet, 
renhet og tjeneste. En felle er at din Ceres får for lite plass, og at hun hele 
tiden viker veien for andre og for plikter. Hun kan også bli for streng mot seg 
selv, og sette arbeid og plikt foran nytelse. Vi lever i en tid der vi som kvinner 
ikke lenger er villige til å utslette oss selv for andre, noe din indre Ceres kan 
ha glede av å høre.  Du kan også bli sliten. Du trenger å lære å ta vare på 
deg selv, og lære å sette grenser for arbeid og for å hjelpe andre.

-det motsatte tegnet fisken som en lekse
Felle er å være for mye perfeksjonist i måten du nærer deg selv eller andre 
på, ved at du feks blir for opphengt i detaljer og mangler. Det kan hjelpe deg å 
huske at intensjonen bak det du gjør er like viktig som de faktiske detaljene. 
Noe som også kan hjelpe deg å slippe litt på kontrollen. Det er også viktig at 
du ikke er for streng med deg selv i forbindelse med mat. Du kan ha en 
streng indre mor som aldri blir fornøyd og som ikke synes at det blir bra nok. 
Dette kan føre til at du tror at du må være perfekt hele tiden, og at du ikke 
kan tolerere å gjøre feil.Det motsatte tegnet av jomfruen er fisken. Gjennom 
fisken kan du lære å ha tillit til livet og at alt utfolder seg til rett tid og til rett 
sted. Fisken minner deg på at du ikke hele tiden trenger å ha kontroll og 
oversikt over alt, men at det er noen krefter i livet som er større enn oss selv 
og som vi kan overgi oss til. 


