
�

Ceres i løve 
Løve
Løven er et ildtegn. Den er forbundet med solen, med selvet vårt og med 
kreativiteten vi gir til verden. Løven har behov for å uttrykke seg stort og å 
være et midtpunkt. Gjennom løven kan vi forbinde oss med vår egen 
skaperkraft. Løven er forbundet med hjertet og blant annet med fargene gul, 
gull og oransje. 

Ceres i horoskopet viser
-hvordan du gir omsorg
Du har en sterk Ceres plassering, og din indre Ceres har på en eller annen 
måte en lederrolle, spesielt i hjemmet. Hun vet å ta sin egen plass. Kanskje 
bærer du på et minne med en tid med matriarki. Der kvinner hadde en sterk 
posisjon  samfunnet. Med Ceres i løve er morsrollen viktig for deg. I Italia har 
de et uttrykk som heter "la mamma". Der storfamilien myldrer rundt moren, og 
hun blir sett på som midtpunktet og lederen i hjemmet. Den italienske "la 
mamma" kan sammenlignes med Ceres i løve. I mors- og omsorgsrollen, 
samt i hjemmet har du en viktig funksjon. Vi har alle hørt uttrykket 
"løvemamma", og du er bokstavelig talt en løvemamma. Du vil ha et sterkt 
beskytterinstinkt ovenfor dine barn og dine nærmeste. 

Ceres i løve vil mest sannsynlig elske å diske opp til fest. Mest sannsynlig vil 
hun like å lage middagsselskaper. Det vil også være en måte å bli midtpunkt 
på, noe din Ceres i løve vil elske. Det må gjerne være litt storslått. Din Ceres 
liker overflod og mat av høy kvalitet. Luksus- og gourmetmat er helt i din stil. 
Du kan være generøs mot andre, spesielt gjennom å åpne ditt hjem og i form 
av mat. Du har en varme og en raushet med Ceres i løve. 

I vår tid sies morstraume å være et av våre største traumer. En måte å heale 
dette på er å legge vekt på viktigheten av morsrollen, og å støtte gravide 
kvinner. Din indre Ceres vet viktigheten av morsrollen. Dette er en av hennes 
gaver. Din mor kan spille en viktig rolle i ditt liv, og du kan bære med deg noe 
stolthet i genene fra din egen mor eller kvinnene som har gått før deg. 

Ceres i løve kan gi omsorg gjennom å gi påkjennelse og komplimenter. Du 
kan hjelpe andre å føle seg viktig og gi de selvtillit. Din Ceres kan gi næring 
gjennom å hjelpe andre å finne sitt kreative uttrykk.
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-hvordan du nærer deg selv
Du føler deg trygg når du blir anerkjent. Ditt behov for trygghet kan komme 
gjennom at du føler deg viktig. Du har behov for å være i kontakt med din 
egen verdi, spesielt når det kommer til morsrollen. Du har behov  for å ha et 
kreativt uttrykk for dine dypeste følelser. Med Ceres i løve liker du 
oppmerksomhet, spesielt på de områdene som er knyttet til hjemmet, og du 
kan ha et dypt behov for å føle deg betydningsfull. Det samme vil du gi til dine 
barn og dine nærmeste. Hjemmet er viktig for deg. 

Mest sannsynlig liker du bedre å nyte livet enn å gå på diett. Du kan ha en 
gledesfull tilnærming til mat. Din matlaging kan være svært kreativ og du kan 
ha en skapende og kunstnerisk tilnærming til det å lage mat. Skal du virkelig 
nære din Ceres kan du feks unne deg selv et besøk på en god restaurant. 

Ceres er den gudinnen som føder fysiske barn til verden. Løven er forbundet 
med barn og med å føre livskraften videre. Med Ceres i løve kan du derfor 
være svært fruktbar. Det kan være biologisk fruktbar, men det kan også være 
i form av kreativitet. Ceres i løve ønsker å ha et hjem som er fylt med liv og 
glede. Din Ceres er frodig, og ønsker seg et kreativt hjem. I hjemmet du 
vokste opp i kan mat og samling rundt bordet ha vært viktig. Hvis dette ikke 
var tilfelle er det kanskje noe du selv ønsker å skape. Ditt harachakra, det vil 
si energisenteret i kroppen din som befinner seg under navlen kan være 
sterkt og aktivt med Ceres i løve. Du kan ha en god appetitt på livet sjenerelt. 

Ceres i løve vil mest sannsynlig elske barn. Du kan finne mye glede i mors- 
og omsorgsrollen. I forhold til barn vil du være omsorgsfull men også naturlig 
gå inn i lederrollen. Mest sannsynlig vil du ha glede av å ha barn rundt deg i 
hjemmet, selvsagt avhengig av hvilken fase du er i av livet. 

-det motsatte tegnet vannmann som en lekse
Du kan finne din identitet gjennom morsrollen. Men en felle vil være å bli 
overidentifisert med morsrollen, eller med dine egne barn. Eks  gjennom å 
projisere på dine barn, at de skal gjøre noe ekstraordinært eller prestere, så 
du kan føle deg viktig. I så fall kan du trenge å finne enda mer mening i ditt 
eget liv utover morsrollen. 

Vi har alle ulike overlevelsesstrategier hvis vi føler oss utrygge. Hvis Ceres i 
løve føler seg utrygg kan hun ha behov for ytre anerkjennelse. Noe som til en 
viss grad er viktig, men overdrevent behov for oppmerksomhet kan være en 
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felle. I så fall kan det være behov for å omfavne det motsatte tegnet 
vannmannen. Gjennom vannmannen kan vi se oss selv mer i en 
gruppesammenheng. Det hjelper oss å løfte blikket vårt og se at vi er en del 
et større hele. 

Med Ceres i løve skal du tillate deg selv å skinne på de områdene som Ceres 
regjerer over; hjemmet, morsrollen, måten du gir deg selv næring på osv. La 
din Ceres få den plassen hun lengter etter, gi henne påkjennelse og 
anerkjennelse. Hun har behov for å bli sett!


