
Ceres i vannmann 

Vannmann
Vannmann er et lufttegn. Den oppgraderer og ønsker å bringe noe til et 
høyere nivå, og den hjelper oss å se noe fra et fugleperspektiv. Gjennom 
vannmann forbinder vi oss med grupper av mennesker eller venner som vi 
deler noe til felles med. 

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan vi gir omsorg
Ceres handler om de lavere energisentrene i kroppen, og våre mest primale 
behov. Vannmannen er et lufttegn og forbinder oss til himmelen og til de 
høyere sfærer. I første omgang er dette to meget ulike krefter som skal lære å 
samarbeide.   På et dypere plan skal du lære å ta Ceres, mors- og 
omsorsgsrollen til et høyere nivå. Gjennom mange år har kvinner levd for- og 
gjennom andre. Og har vært identifisert gjennom å være mor eller gjennom å 
være konen til. Ceres i vannmann bryter med noen tradisjoner når det 
kommer til morsrollen. Du har behov for å fri deg fra gamle måter å være i 
morsrollen på, og dermed oppleve mer frihet.

Med Ceres i vannmann kan du føle deg annerledes fra din slekt eller fra din 
mor. Og kan kanskje har du følt du at ikke passet helt inn. Din oppgave er å 
bringe inn noen nye gener i din slektslinje. På en eller annen måte bringer du 
inn noe helt nytt. Kanskje velger du å leve på en annen måte, eller kanskje 
velger du å gå en annen vei enn familien din. 

Ceres er der vi føler oss beskyttet og trygge gjennom opplevelsen av mor og 
barndom. Vannmannen kan være kjølig. Det kan sitte noen sjokk eller 
traumer i systemet ditt i forbindelse med tidlig barndom. En tidlig opplevelse 
av mor og omsorg kan ha vært uforutsigbar, og noen indre barn kan ha "gått i 
frys". Kanskje opplevde du å ikke bli løftet opp når du gråt etc, eller på en 
eller annen måte en følelse av utryggghet. Dette kan ha resultert i å ha måttet 
kutte vekk noen aspekter av følelseskroppen. Og kan ha skapt et slags skille 
mellom hodet og følelser. I voksen alder kan dette resultere i at du ikke alltid 
klarer å følge opp det du vet er riktig og godt for deg med handling. Dette kan 
være forårsaket av at følelseskroppen enda ikke er helt integrert.  

Med Ceres i vannmann kan du gi omsorg gjennom å hjelpe folk å gå sin egen 
vei og gjennom å hjelpe andre å finne sin egen individualitet. Vannmann er 
prinsippet om likhet, frihet og brorskap. Du kan nære andre gjennom å hjelpe 
de å forstå at de er likeverdige, og har like rettigheter som alle andre. 



Du kan forbinde omsorg med individualitet, og du kan gi omsorg gjennom å 
hjelpe andre å akseptere sin annerledeshet. Selvaksept for Ceres i 
vannmann kan komme gjennom å følge sin egen unike og kanskje en noe 
eksentriske vei i livet. Vannmann er forbundet med fugler, har behov for å 
være en fri fugl og til å gå din egen vei. Noe du kan gi videre til andre. 

-hvordan vi nærer oss selv
Med Ceres i vannmann finner du dine røtter i himmelen. Du kan finne din 
familie gjennom venner, og kanskje gjennom venner fra hele verden. Du føler 
deg knyttet til grupper av mennesker som du deler noe til felles med. Ceres i 
vannmann er ofte veldig fri og uavhengig, og er ikke alltid så knyttet til røtter 
og til familie. Selvsagt avhengig av resten av horoskopet. Dette gir deg en 
frihet til å gå din egen vei i livet. 

Du kan bli nære av frihet. Du kan føle deg kvalt hvis du må sitte for lenge ved 
måltider, eller hvis det er for mange forpliktelser i forbindelse med familie og 
med tradisjoner etc. Du kan føle deg næret av venner. 

En felle for Ceres i vannmann er å unngå intimitet og forpliktelser i relasjoner, 
og bare ville være fri. For noen yngre deler av din indre Ceres kan det være 
lettere å forsvinne eller hoppe videre til neste partner, enn å bruke tid på å bli 
følelsesmessig investert. I dette kan det ligge en bakenforliggende frykt for å 
miste. Mens andre klamrer seg fast til partneren i frykt for å miste, vil Ceres i 
vannmann heller bruke flukt som en overlevelsesstrategi. Med Ceres i 
vannmann vet du at du alltid klarer deg på egen hånd, noe du kan ha et 
minne om fra tidlig alder.

Med Ceres i vannmann er du ikke nødvendigvis en som bruker mat til å nære 
deg selv. Du kan tro på teknologi kominert med mat, når det er brukt til å 
mette alle mennesker på jorden, også de som ikke har mat. En Ceres i 
vannmann kan passe til å være engasjert i prosjekter som skaffer mat til u-
land eller til fattige land. Og kan være opptatt av at alle skal få likeverdig 
tilgang til mat. 

-det motsatte tegnet løven som en lekse
Det motsatte tegnet av vannmann er løven. På et tidspunkt skal din Ceres 
lære å omfavne løven. Løven er et tegn som lar seg styre av hjertet og som 
hjelper oss å komme i kontakt med følelseskroppen. La løven og solen varme 
opp de delene av deg yngre delene av deg som har frosset eller gått i sjokk. 
Det kan være små subtile indre barn som kan ha følt seg utrygge i tidlig alder, 
og som har gjort at du har brukt hodet eller tankene som en 



overlevelsesstrategi. Løven kan hjelpe deg å omfavne ditt indre barn. Den 
kan hjelpe deg å ta livet mindre seriøst, og med å ta den lange reisen som 
går fra hodet og ned til hjertet. 

Med Ceres i vannmann har du en sterk utviklet rettferdighetssans, og ønsker 
at alle mennesker på jorden skal få like rettigheter til basis behov som mat, 
hjem og vann. 


