
Ceres i tyr
Tyr
Tyren er det andre tegnet i dyrekretssirkelen. Tyren ønsker å stabilisere og 
manifestere de impuslene eller ideen vi fikk i væren sitt tegn. Tyren roer ned 
tempoet og ønsker å gjøre noe fysisk og konkret. Dette er et tegn som er 
forbundet med moder jord og gjennom tyren bygger vi noe opp. Det er et tegn 
som er solid, konkret og som har klare grenser. Det er forbundet med fargene 
grønn og brun, og med halsen. 

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan du nærer deg selv
Du har Ceres i tyren sitt tegn. Dette er en gunstig plassering for Ceres og et 
tegn hun føler seg meget hjemme i.  Med Ceres i tyr kan du hente næring fra 
naturen og fra planterike. Det vil være godt for din Ceres og tilbringe tid i 
naturen og å omringe deg med planter eller blomster. Ceres er forbundet med 
moder jord og det samme er tyren. Du kan hente mye jording og stabilitet fra 
din Ceres i tyr. Du kan få tilgang til Ceres gjennom sansene dine. Dette er 
nemlig en meget sanselig og sensuell Ceres. For å få tilgang til din Ceres i tyr 
kan være viktig for deg med perioder der du roer ned tempoet. Ceres bringer 
energien vår nedover i kroppen. Med for høyt tempo blir energien mer mental 
og ildfull, og det kan være vanskelig for din indre Ceres å henge med. 

Din Ceres plassering viser hvor du finner trygghet, og med Ceres i tyr kan det 
være viktig for deg å ha en trygg økonomi. Det betyr å sørge for at du har god 
nok økonomi og oversikt over økonomien din så du vet at du kan klare deg. 
Med Ceres i tyr kan man potensielt bli bekymret for penger. Penger og det 
materielle kan være viktig for en Ceres i tyr, men det er viktig å finne en 
balanse, og å være klar over at trygghet dypest sett kommer innenifra. 

-hvordan du gir omsorg
Med Ceres i tyr kan du ha en stabiliserende effekt på de rundt deg. Du kan 
bruke mat til å nære og gi omsorg med. Matlaging, spesielt med rene råvarer, 
kan gi næring til både deg selv og de rundt deg, og måte og vekke opp din 
indre Ceres på. Ta deg gjerne god tid på kjøkkenet og til matlaging. Det vil 
være en god måte å jorde deg på, både fysisk og følelsesmessig. Noe annet 
som vil stimulere din Ceres i tyr vil være berøring og massasje. 

I mors- og omsorgsrollen vil det være naturlig for det å gi kjærlighet gjennom 
både mat og berøring. Og du vil alltid sørge for at dine barn (eller de du er 
glad i) får nok mat. Hagearbeid kan være en annen måte å nære din Ceres 



på. Kanskje vil du ha interesse av å dyrke urter eller grønnsaker. Kanskje til 
og med lære om ulike urter elle planter. Gourmetmat vil også passe til Ceres i 
tyr. 

-det motsatte tegnet skorpionen som en lekse 
Det motsatte tegnet av tyren er skorpion, og på et tidspunkt vil den være en 
lekse. Med Ceres i tyr kan du være veldig treygghetsorientert. Noe som er på 
sin plass og som er viktig for deg. Allikevel kommer det en tid der du trenger å 
lære å gi mer slipp, og finne trygghet fra et enda dypere sted i deg selv. På 
den måten kan du lære å nyte materielle goder og god mat, men uten å bli for 
bundet og fastlåst. Du kan gå gjennom faser der du har mye trygghet i livet, 
for så å gå inn i en annen fase der du skal lære å gi slipp. Ceres lærer oss 
om syklusen av å bygge noe opp, gi slipp og senere la noe bli født på nytt. 
Ved hjelp av din indre Ceres kan du lære å omfavne og leve mer i samsvar 
med syklusen.


