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Ceres i kreps 
Kreps
Krepsen er et vanntegn, og er forbundet med månen. Gjennom krepsen 
forbinder vi oss med følelseskroppen vår, og handler også om røttene våre. 
Den handler om blant annet hjem, trygghet og tilknytning. Krepsen er 
forbundet med barn og med mor. Krepsen er sensitiv og omsorgsfull. 

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan du gir omsorg
Ceres føler seg naturlig hjemme i krepsen sitt tegn. Med Ceres i kreps bærer 
du mye av morsarketypen i deg. Du har mye omsorg, og du vil naturlig gi av 
deg selv og ta vare på de rundt deg. Din indre Ceres i kreps har alltid en varm 
favn og tilby.  Hjemmet vil være veldig viktig for deg, og det samme er 
morsrollen. Du lager en stemning av trygghet og beskyttelse i hjemmet ditt. 
Du nærer de rundt deg gjennom blant annet mat, hjem og følelsesmessig 
trygghet. Du kan romme mange følelser, og være tålmodig. Din 
tilstedeværelse kan gi de rundt deg en følelse av å komme hjem. Med Ceres i 
kreps er ditt beskytterinstinkt sterkt. Du kan skape et beskyttende rom for de 
rundt deg. I mors- og omsorgsrollen er du varm, forståelsesfull og kjærlig.

For å gi deg selv næring kan du bake eller lage næringsrik mat til deg selv. 
Kjøkkenet vil være et viktig rom for deg og et sted der Ceres i kreps vil trives. 

-hvordan du nærer deg selv
Du trenger mest sannsynlig mye trygghet, og for din indre Ceres vil hjemmet 
være meget viktig. Du har evnen til å skape et hjem med  mye varme, 
beskyttelse og omsorg. Et hjem som gjenspeiler din evne til å skape trygge 
rom, både fysisk og følelsesmessig. Du kan gjenskape livmorfølelsen, den 
beskyttende varme hulen. Med Ceres i kreps har du kvaliteter av mykhet, og 
mest sannsynlig er du tålmodig med dine barn. Kjøkkenet vil være et viktig 
rom for deg og et sslags alter for Ceres i kreps. Skal du gi deg selv en gave 
kan det være en lekker gryte eller annet tilbehør til kjøkkenet. Du vil ha glede 
av å fylle opp kjøkkenet ditt med ulike matvarer, korn, krydder, bakerutstyr 
osv. Du vil bli næret av å lage mat, både til deg selv og til de rundt deg.

Med Ceres i kreps er du trygghetsorientert. Du kan i perioder ha behov for 
mye ro og muligheten til å leve i samsvar med din egen rytme. Din indre 

�



�
Ceres takler ikke så godt press eller stress. Ceres i kreps handler i høyeste 
grad om å leve med syklusen. Du vil ha glede av å følg månesyklusen og din 
egen menstruasjonssyklusen, og omfavn de periodene der du har behov for 
hvile. Din egen rytme er viktig for deg og en forutsetning for å være i balanse.

Kreps og steinbukk er tegn som er forbundet med forfedrene. Du kan naturlig 
komme i kontakt med de kvinnene som har gått før deg. Kanskje er du opptat 
av slekten din. Du kan ha glede av å studere de kvinnene som bakover i din 
slektslinje. Du kan kalle på disse kvinnene når du trenger det. 

Forholdet til din egen mor kan være viktig for deg og kan ta opp mye plass i 
ditt indre. Kanskje vil du ha behov for å gjøre noe healingarbeid forbundet 
med forholdet til din mor. Mor og indre barn-temaer kan være en fin måte å 
tilnærme seg dette temaet på.

-det motsatte tegnet steinbukken som en lekse
Med Ceres i kreps har du et sterkt omsorgsgen, og du gir naturlig av deg selv 
til de rundt deg. Fellen med Ceres i kreps kan være hvis du gir til andre når 
du egentlig har behov for å gi til deg selv. Og dermed projisere dine egne 
behov for å bli næret ut på andre. Dette kan føre til at du lager for sterke 
bindinger til dine barn, til din mor eller til andre i din nærmeste familie. Dette 
kan føre til symbioser med barna dine, med din mor eller med din partner 
som er basert på avhengighet. Det kan være et indre barn i deg som lengter 
etter trygghet og beskyttelse. Et indre barn som du trenger å bringe hjem til 
deg selv. Det vil være viktig i perioder og nære deg selv. 

Krepsen er forbundet med barnet i oss. Med Ceres i kreps trenger vi på et 
tidspunkt å få tilgang til steinbukken; den voksne. Ved å få tilgang til 
steinbukken vil du ikke lenger la deg styre så mye av følelser. Det vil hjelpe 
deg å ta ansvar for og å nære og beskytte ditt indre barn. På den måten 
finner du mer trygghet i deg selv og kan være mer fri i dine nærmeste 
relasjoner. 

Det kan være utfordrende for deg den dagen barna flytter hjemmefra. Dette 
kan være en tid for å bryte avhengighetsbånd som er basert på yngre deler 
av deg selv. Og dermed tre inn i en helt ny fase av ditt liv. Du vil skape en 
stemning av varme og beskyttelse som andre mennesker naturlig vil bli 
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trukket mot. I healing- eller terapiarbeid kan du hjelpe mennesker å komme 
mer hjem i seg selv. 
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