
Ceres i steinbukk
Steinbukk er et jordtegn som handler om blant annet autoritet og lederskap. 
Gjennom steinbukken kan vi forbinde oss med struktur og med disiplin. 
Steinbukken handler om systemer og om loven. Det er også gjennom 
steinbukken vi kan forbinde oss med kallet vårt

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan vi gir omsorg
Ceres i steinbukk er en leder og en autoritet på de områdene som har med 
Ceres å gjøre, som hjem, barn, mat osv. Du har lett for å sette grenser 
ovenfor barn og for å ta autoritet og styring, spesielt i morsrollen og i 
hjemmet.  Du har evnen til å delegere praktiske oppgaver, holde disiplin, 
orden og innføre rutiner. Vår Ceres-plassering kan vise til vår indre mor. Din 
indre mor kan  ha med seg noe gammeldags og konservativt i forbindelse 
med morsrollen og hjemmet. Hun kan være opptatt av å gi sine barn gode 
manerer og disiplin. Men hun kan også ha med seg mye styrke og 
utholdenhet. 

Du kan gi omsorg gjennom å lære andre å ta lederskap over sitt eget liv, og 
du kan være svært hjelpsom på praktiske områder. Du kan hjelpe folk å få 
mer kontroll og orden over livet sitt. I morsrollen kan du nære barna gjennom 
å gi de struktur i forhold til lekser og lære de å utvikle selvdisiplin. Du kan 
lære andre hvordan de realiserer drømmene sine i den ytre verden, blant 
annet gjennom målrettet arbeid. For deg kan næring komme gjennom å ta 
ansvar, noe du kan ha fått med deg fra din egen mor. Omsorg kan også 
handle om å lære bort og gjennom å gi noen praktiske verktøy.

Steinbukk handler blant annet om tradisjon. Gjennom slekten din kan du 
komme fra en slektslinje som bærer på noen tradisjoner. På noen områder 
liker du å holde på det mer tradisjonelle, og dermed gi dette videre til neste 
generasjon.

For å beskrive Ceres i steinbukk kan man se for seg en som leder eller en 
bestyrerrinne av et hotell eller et vertshus. Det kan være hun som leder de 
andre arbeiderne og som sørger for å organisere mat, overnatting osv. Ceres 
i steinbukk kan beskrives som en overmor, eller for the superior mother. Hun 
er en andre kommer til for råd.

-hvordan du nærer deg selv 
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Du blir næret av orden og av at livet fungerer på en praktisk måte. Du blir 
næret gjennom gode rutiner og av struktur, og kan ha behov for 
sunne grenser og rammer. Ceres i steinbukk kan føle seg næret gjennom å 
oppnå noe og gjennom å prestere. Du kan også bli næret gjennom å ha en 
lederrolle, og gjennom gode rollemodeller. Under stress kan Ceres i steinbukk 
legge for mye vekt på status eller posisjon. Og tro at du kun fortjener 
kjærlighet hvis du presterer på et eller annen måte i livet, og glemme vekk 
omsorg og kjærlighetsfulle relasjoner.
Man kan kalle Ceres i steinbukk for en morsarketyp og en bærer av noe 
arketypisk når det kommer til morsrollen. Man kan kalle denne plasseringen 
for en "vis mor". Kanskje bærer du på et minne fra dine forferde om en som 
har styrt eller ledet en storfamilie, eller en eller annen slags større 
husholdning. Eller du kan ha et tidligere liv minne der du har hatt en lederrolle 
i forbindelse med mat eller hjem. Steinbukk og kreps er forbundet med 
forfedre og med de som har gått før oss. Med Ceres i steinbukk kan du være 
forbundet med de kvinnene som har gått før deg. Både fra dine slektslinjer 
men også fra din sjelsfamilie, og du kan hente visdom fra disse kvinnene. 

I matveien kan bli næret av god gammeldags og litt konservativ mat. Det kan 
være feks hjemmelaget tradisjonell mat. Du er ikke typen til å kaste seg på 
siste trend med makrobiotisk mat. Og du kan ha respekt for tradisjoner i 
matveien. Du er ikke typen til å plutselig ha tofu på juleaften. Ceres i 
steinbukk kan like mat av høy klasse. Kanskje kan du være noe streng mot 
seg selv og ha en streng disiplin i matveien. Du er ikke typen til å trøstespise 
og kan være litt spartansk. 

-det motsatte tegnet krepsen som en lekse
Hvis du blir utrygg kan du få for sterke grenser. Og du kan undertrykke din 
egen sårbarhet. Med Ceres i steinbukk kan du tro at du hele tiden må ha 
kontrollen, eller være i kontroll, og kan derfor ha problemer med å gi slipp. Du 
kan føle at alt ansvaret hviler på deg alene, spesielt når det kommer til Ceres 
sine områder som barn og hjem. Og du kan forbinde barn med plikt og 
ansvar. Du kan ha blitt voksen veldig fort, og kan ha tatt ansvar fra tidlig alder. 
Ceres i steinbukk kan ha opplevd barndommen som noe streng og med mye 
disiplin. 

Det motsatte tegnet av steinbukk er krepsen. Krepsen handler om å gi 
følelsene mer plass. Krepsen er ikke så opptatt av å prestere men mer av å 
følge sin egen rytme. Ved å omfavne krepsen kan du tillate deg selv å være 
sårbar, og å tillate deg selv å ta imot omsorg fra andre. Krepsen minner deg 
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på at du ikke hele tiden trenger å ta ansvar og kan hjelpe deg å komme i 
kontakt med og omfavne ditt indre barn. Det er ok å ikke alltid være sterk. 
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