
Ceres i vekt
Vekten
Vekt er et luftegn og handler om blant annet relasjoner. I vekten møter vi oss 
selv gjennom en annen, gjennom en partner. Vekten søker å skape harmoni 
og balanse. Gjennom vekten søker vi perspektiv og vi ønsker å balansere 
motsetninger. 

Ceres sin plassering i horoskopet viser
-hvordan vi gir omsorg
Ceres i vekt er en mer forholdssorientert Ceres. Mens en annen Ceres vil lete 
etter en partner som kan være den perfekte far til sine barn, og som kan 
glemme vekk partneren for hun har så mye fokus på barna. Så vil Ceres i 
vekt mest sannsynlig vektlegge viktigheten av partneren eller ektefellen selv 
etter at hun har fått barn. 

Mens Ceres er morsgudinnen og forbundet med våre mest primale behov, så 
er Ceres i vekt en mer raffinerte utgave av Ceres. Hun vil gi omsorg gjennom 
å gi barna sine  pene klær, og  hun er opptatt av å være en harmonisk og 
balansert mor. Ceres i vekt vil være meget rettferdig i mors- og omsorgsrolle, 
spesielt hvis hun har flere barn. 

Vekt er et meget estetisk og sofistikert tegn. Ceres har å gjøre med hjem, 
trygghet, barn osv. På de områdene som Ceres regjerer ønsker du å bringe 
inn vektens harmoniske innflytelse og dens sans for skjønnhet. Pene møbler 
og et vakkert hjem vil være en nytelse for Ceres i vekt og hennes måte å 
skape et harmonisk hjem på. Din Ceres vil sette pris på at dine barn er 
velstelte og veloppdragne. Hvordan du og dine barn blir oppfattet utenfra kan 
ha noe å si for din Ceres i vekt. Etter som vekt er et tegn som legger mye 
vekt på relasjoner. Du vil gi dine barn gode sosiale ferdigheter. 

Kanskje vokste opp i en familie med foreldre eller en som la mye vekt på 
parforholdet. Ceres sin plassering i horoskopet kan også avspeile vår indre 
mor. Med Ceres i vekt kan din indre mor være en raffinert og vakker mor. 

-hvordan du gir deg selv næring
Ceres i vekt blir næret blant annet gjennom deling og av gode relasjoner. 
Spesielt vil din Ceres blir næret av skjønnhet og av vakre ting. Og du 
forbinder næring med samarbeid.



Din trygghet i hjemmet vil være avhengig av å ha balanse og av en god 
stemning. Du er ikke alltid like begeistret for Persefone-akspektet av Ceres, 
dvs de mørkere og mer underbevisste sidene av denne gudinnen. Dette 
avhenger selvsagt også av hvordan resten av ditt horoskop ser ut. Du 
ønsker å bevare harmonien spesielt i dine aller nærmeste relasjoner. Du er 
meget sensitiv til disharmoni, og plukker opp andres følelser og stemninger 
spesielt når det kommer til  familiemedlemmer. Dette kan føre til at du noen 
ganger unngår dypereliggende følelser og konflikter. 

For Ceres i vekt ligger det et dypere tema i forbindelse med å skape en større 
balanse i morsrollen. Det kan handle om forholdet til dine egne barn, men 
også om forholdet til din egen mor. På en eller annen måte skal to ulike sider 
av deg finne balanse og bli integrert. Det kan handle om å finne en større 
balanse mellom å være mor, og det å ha en identitet utenfor morsrollen. Det 
kan handle om å finne balanse mellom morsrollen (eller omsorgsrollen) og 
den delen av deg som er i parforhold eller ekteskap. Men det kan også 
handle om å finne en dypere balanse mellom det lyse og det mørke, spesielt i 
dine nærmeste relasjoner. 

Vekt er et lufttegn, og alle lufttegn presenterer til en viss grad noe mer 
mentalt. Ceres i vekt kan også handle om å skape større balanse mellom 
hodet og følelser, og mellom det instinktive og mellom fornuften. 

Vekten er et tegn som liker å nyte det gode liv. Du har et sofistikert forhold til 
mat, og kan bli næret av mat av høy kvalitet. Ceres i vekt kan være litt lat når 
det kommer til matlaging, og kan gjerne like at noen andre lager maten for 
deg. Du liker luksusmat, og vil sette stor pris på fine middager. Gjerne i 
selskap med andre. Ceres i vekt vil like mindre porsjoner av veldig god mat, 
isteden for store porsjoner. Dette vil sørge for at du ikke legger på deg for 
mye.

-det motsatte tegnet væren som en lekse
Hvis Ceres i vekt er i ubalanse kan du bli for opptatt av å bli akseptert, og 
dermed glemme deg selv og dine egne behov. Under stress eller hvis du føler 
deg utrygg kan du bli for opptatt av hva andre synes. Hvis Ceres i vekt føler 
seg utrygg kan du lete etter trygghet gjennom en annen. Dette kan føre til at 
du går på kompromiss med deg selv, og at noen følelser ikke får komme til 
overflaten. I så fall trenger du å balansere ut med det motsatte tegnet væren.

Væren finner trygghet direkte gjennom seg selv. Væren er heller ikke redd for 
å være direkte og si ting som de er. Væren kan hjelpe Ceres i vekt med å 
skape et sterkere senter i seg selv, og dermed vil du ikke lenger være fullt så 



sensitiv til andres stemninger og følelser. Trygghet for Ceres i vekt kan handle 
om å harmoni i dine relasjoner. Ved å integrere noe av væren vil denne 
harmonien kunne bli enda dypere. På den måten kan du ta en konfrontasjon 
de gangene det er nødvendig. Men helst så sjelden som mulig. 


