
Ceres i skytte
Skytte
Skytten er et ildtegn. Gjennom skytten sikter vi mot fremtiden og mot nye 
potensialer. Skytten søker vi å finne en dypere mening, og er forbundet med 
visdom. 

Ceres sin plassering  i horoskopet viser
-hvordan vi gir omsorg
Skytten har å gjøre med blant annet visdom. Med Ceres i skytte har du en 
naturlig visdom forbundet med de områdene som Ceres regjerer over. I mors- 
og omsorgsrollen har du med deg en instinktiv visdom. Din egen trygghet 
avhenger av at du stoler på denne og på dine egne indre innsikter. Gjennom 
kroppen og sansene dine kan du få tilgang til dette potensiale. Du kan hente 
inspirasjon fra kulturer som levde mer i samsvar med naturen eller med 
urbefolkningen. 

Det er noe veldig naturlig med måten du er i mors- og omsorgsrollen på. 
Ceres i skytte kan være typen til å gå barbent, og til å ha en dyp kontakt til 
jorden. Du kan ha et sterkt sakralsenter, dvs det området som ligger nedenfor 
magen. I morsrollen er det naturlig for deg å bære barnet feks i bæresjal på 
kroppen din, amme og kanskje holde på med andre ting samtidig. Mens 
andre mødre er usikre så kan Ceres i skytte stole på selv og sin egen 
magefølelse. Et av dine talenter med Ceres i skytte er at du kan være tro mot 
dine egne følelser og mot ditt eget behov for trygghet. 

Du nærer andre gjennom å gi de selvtillit, og gjennom å få de til å stole på 
seg selv og på sine egne instinkter. Du kan gi omsorg gjennom optimisme og 
positivitet, og gjennom å la dette smitte over på andre. Måten du gir omsorg 
på kan innebære å hjelpe folk å  utvide sin horisont og gjennom å se 
muligheter. Du nærer andre og deg selv selv gjennom å finne et meningsfullt 
formål i livet. I mors- og omsorgsrollen kan du hjelpe dine barn og holde 
motet oppe, og tro på at de vil få til det de vil, og til å leve ut drømmene sine. 
Med Ceres i skytte er du er en naturlig motivator. Kan hjelpe andre å gi de en 
spirituell retning eller et formål som gir mening.

-hvordan vi nærer oss selv
Med Ceres i skytte kan du bli næret gjennom blant annet å finne en dypere 
mening med tilværelsen, og gjennom å ha en misjon eller et mål i livet ditt. Du 
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kan finne trygghet gjennom å finne en spirituell retning eller en spirituell 
filosofi. Du kan også bli næret gjennom å undervise. Kan gi omsorg gjennom 
å gi råd og å gjennom å lære bort. Trygghet med denne Ceres plasseringen 
kan komme gjennom å hele tiden vokse og å være i utvikling.

Under stress, hvis du mister kontakten med Ceres eller med trygghet kan du 
føle at livet ikke har noen mening. Dette er tøft for en Ceres i skytte, og kan 
føre til depresjon. 

Visdom, eventyr og reiser kan også nære denne Ceres plasseringen. Det kan 
være dypt tilfredsstillende for å oppkeve andre kulturer. En annen ting som vil 
være helt avgjørende for din indre Ceres er frihet. Din trygghet kan avhenge 
av en viss porsjon med frihet, og kan nære andre gjennom å gi de frihet. 

Ceres i skytte vil bli næret av mest mulig naturlig mat. For fancy gourmetmat 
og dyre viner imponerer ikke deg. Kan sette pris på mat fra andre kulturer, 
ulike kryddere etc. Du liker ikke å sitte for lenge ved bordet, og kan føle deg 
kvalt hvis du får for mye mat og for mye kosing etc. Du er ikke typen til å 
spise fem retters middag på en luksus restaurant, men vil heller spise mat ute 
i naturen rundt et leirbål. 

-det motsatte tegnet tvillingen som en lekse
Hvis du føler deg utrygg kan du ha behov for å ha rett og kan bli for påståelig. 
En felle er å bli for overbevisende eller forkynnende. Og gjennom å være for 
fanatisk i en retning, og tro at min retning er den eneste riktige. Ceres kan 
gjenspeile vår indre mor, og med Ceres i skytte kan du ha en indre mor med 
noen meget sterke overbevisninger om hva som er rett og galt. Gjennom 
tvillingen, skytten sitt motsatte tegn kan du lære å åpne opp for andre 
meninger og andres retninger. Og dermed forstå at det er mange veier som 
fører til rom. Tvillingen kan lære deg gaven av fleksibilitet og at det er lov å 
skifte mening. 

Ceres i skytte er god å gi råd, men ikke alltid like god på å ta imot. Det er ikke 
alltid like lett for en Ceres i skytte å vise svakhet og sårbarhet, og du kan 
derfor gjemme vekk dine egne omsorgsevner. Tvillingen hjelper deg å ta imot 
input fra andre og om kunsten å lytte. Ceres i skytte er en sterk plassering for 
modergudinnen, og mest sannsynlig har du en indre mor du kan hente styrke 
og selvtillit fra. 
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