
Ceres i skorpion
Skorpion
Skorpionen er forbundet med underbevisstheten vår, (og med våre skjulte 
ressurser.) Gjennom skorpionen ønsker vi å komme i dypet av noe. Den er 
forbundet med rotsenteret vårt og med dyp transformasjon. 

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan vi nærer oss selv
Ceres i skorpion er en meget kraftfull plassering for Ceres. Ceres i skorpion 
er forbundet med Persefone-aspektet av denne gudinnen. Skorpionen er den 
tiden på året da Persefone, datteren til Ceres vender tilbake til 
underverdenen for å være Pluto sin brud. Hver høst når Persefone drar 
tilbake til underverdenen legger Ceres en hånd over jorden helt til datteren 
kommer tilbake neste vår. Hver vår når Persepone kommer tilbake til moren 
får Ceres spirene til å vokse og trærne til å blomstre.  På den måten har 
myten om Ceres å gjøre med årstidene og med syklusen å gjøre.

Ceres i skorpion er forbundet med den  avtakende fasen av månen, fasen 
etter fullmåne. Og den tiden på året der blomstene begynner å miste 
blader.  Ceres i skorpion handler i høyeste grad om å lære å omfavne 
syklusen. Spesielt den svarte månefasen, dvs den fasen der vi trekker oss 
innover og gir slipp.  Dette er en fase som er mye fryktet i kulturen vi lever i.

Din Ceres kan være forbundet med sorg- og med raseriaspektet av denne 
gudinnen. Sorg og raseri over å miste. Det kan være sorg over å miste et 
barn. Eller det kan handle om temaer av avvisning.   Du kan føle at det er 
deler av deg som har blitt avvist. Det kan feks være din egen sensitivitet og 
sårbarhet. Eller det kan ha å gjøre med din mor eller med din indre mor.  

En dypere lekse for Ceres i skorpion handler om å transformere følelser og 
om å transformere sorg. Og om å finne trygghet fra et enda dypere sted i seg 
selv. Du trenger å gå til dypet av dine egne følelser. Spesielt de følelsene 
som ikke har fått plass, og som har blitt avvist. Planeter vi har i skorpionen sitt 
tegn kan vise områder eller deler av oss selv som trenger å bli styrket. Det 
kan vise hvor vi skal bruke vår vilje og evne til transformasjon til å styrke den 
planeten det gjelder, i ditt tilfelle Ceres morsgudinnen. Det ligger mye 
transformativ kraft i din indre Ceres.  Du trenger å komme helt ned til 
rotsenteret ditt. Her vil du finne en sterk og regenererende kraft.
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Ceres i skorpion kan føle seg næret gjennom dype intime bånd med andre. 
Hun kan forbinde næring med dyp følelsesmessig intimitet, enten fysisk eller 
psykisk, også gjennom sex. Kontakt med alt som er dypt, mystisk og 
transformativt vil også gi din Ceres næring. Du kan ha klarsynte eller okkulte 
evner med Ceres i skorpion, og kan ha evnen til å regenerere deg selv. Du 
kan også få næring gjennom dype følelsesmessig forpliktelser og bånd til et 
annet menneske. Du liker å gå hele veien. Ceres i skorpion kan vise til 
viktigheten av sterke dype familiebånd.

-hvordan vi gir omsorg
Med Ceres i skorpion nærer du andre gjennom dyp følelsesmessig transformasjon. Du kan 
også nære andre gjennom dyp intimitet og følelsesmessig tilstedeværelse. Ceres i 
skorpion kan  være en healer som jobber med traumer med, forutsatt at du har gått 
gjennom en dyp transformasjon i deg selv. Du kan ha evnen til å være tilstede for andre i 
dype transformative prosesser i livet. Måten du gir omsorg på kan være gjennom blant 
annet følelsesmessig ærlighet. 

Du vil ha evnen til å stå sterkt i følelsesmessig intense situasjoner. Dette er en ekstra sterk 
plassering for Ceres. Ceres i skorpion er forbundet med de store overgangene i livet som 
død og fødsel. Både fysisk men også symbolsk. Du kan potensielt være en slags 
fødselshjelper for andre mennesker i store overganger i livet. 

De eleusinske riter var forbundet med Ceres og Persefone. Dette foregikk i byen Eleusis 
og var basert på noen hemmelige innvielsesritualer som ble feiret hvert år i antikken. Dette 
var den høyeste initiering man kunne gå gjennom. I ritene ble de som skulle initieres tatt 
gjennom døden av den fysiske kroppen og gjennom gjenfødelse. At Persefone kommer 
tilbake hver vår, var et løfte for grekerne om et liv etter døden og om fornyelse.

Ceres i skorpion kan også være forbundet med den dypere leksen om død og gjenfødsel. 
Og om det å gi slipp og å la noe komme tilbake igjen. Du kan gi omsorg gjennom å hjelpe 
dine barn eller dine nære med å være sann mot sine egne følelser, og med å finne 
trygghet i dypet av seg selv. 

-det motsatte tegnet tyren som en lekse
Under for mye stress kan Ceres i skorpion skape bånd til sine nærmeste som er basert på 
avhengighet og symbiose. Med Ceres i skorpion vil det være et behov for å eie sine egne 
skyggesider. Det kan være følelse av utrygghet, som kan føre til eiesyke, sjalusi etc i dine 
relasjoner. På et tidspunkt trenger du å integrere det motsatte tegnet tyren. Du har hatt nok 
følelsesmessige stormer i livet ditt, og trenger å gi deg selv mer trygghet og stabilitet. 
Dette kan innebære å sette mer grenser for deg selv følelsesmessig. Det kan innebære å 
bli mer selvforsynt og tillate seg selv å være mer i komfortsonen. Livet skal også kunne 
nytes. 
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