
Ceres i vær
Vær
Væren er det første tegnet i zodiaken, og forbundet med en startenergi. 
Væren handler om å separere seg og oppdage seg selv som et individuelt 
vesen. Gjennom sin pionerånd kaster væren seg hodestups inn i nye eventyr 
og er ofte den som viser vei og går foran. Vær er forbundet med fargen rød 
og med hodet. Væren er et ildtegn.

Ceres sin plassering i horoskopet viser

-hvordan du viser omsorg
Du har Ceres i væren sitt tegn. Du initierer en ny syklus i forhold til måten du 
er i mors- og omsorgsrollen på. I dine nærmeste relasjoner trenger du en viss 
frihet, og kan føle deg kvalt hvis du ikke har nok plass til deg selv. Du kan 
nære andre blant annet gjennom å vise de selvstendighet, og lære andre å bli 
mer selvforsynte. Mest sannsynlig har du behov for å ha en egen identitet 
utover mors- og omsorgsrollen. Kanskje har du behov for å bryte ut av en 
"gammel måte" å være i morsrollen. Hvis du har hatt en mor som ikke har 
vært fysisk eller følelsesmessig tilstede, kan det være at du på et dypere plan 
har skullet lære om selvstendighet og følelsesmessig frihet.  Du vil mest 
sannsynlig være selvstendig i morsrollen om du har egne barn.

-hvordan du nærer deg selv 
Du starter noe helt nytt i forhold til måten du nærer deg selv på. Kanskje går 
du på en sti du selv må tråkke opp. Det kan innebære å finne måter å nære 
deg selv på som er annerledes fra de som har gått før deg. Ceres i vær ha 
behov for å bryte lojalitetsbånd som er basert på dårlig samvittighet eller plikt.

Du har behov for å fri deg fra følelsesmessige bånd som handler om 
avhengighet. Det vil si relasjoner som handler om plikt, dårlig samvittighet 
etc, spesielt forbundet med mor. Ceres i vær har behov for å oppleve 
følelsesmessig frihet, og du har behov for å være følelsesmessig selvforsynt. 

Med Ceres i vær kan du ha behov for å finne et slags kreativt uttrykk for dine 
følelser. Det kan være gjennom fysisk aktivitet eller andre former for mer 
verbalt eller kunstnerisk uttrykk. Ceres i vær er ikke alltid typen til å bruke 
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lang tid på å spise og lage mat, og kanskje liker du det som enkelt. Du vil 
kunne ha en naturlig tilgang til ditt instinktive selv gjennom kroppen. Noe som 
er en verdifull ressurs å komme i kontakt med.

-det motsatte tegnet vekten som en lekse 
Allikevel er det motsatte tegnet av væren som er vekten alltid en lekse. 
Vekten handler om vi, om å ha en partner og om samarbeid. Dvs på et 
tidspunkt i ditt liv er det viktig at du kommer i kontakt med det motsatte tegnet 
vekten. Dette kan handle om å tillate andre å komme inn i ditt liv, og om å ta 
imot omsorg og næring fra andre. 

Vær er det første tegnet i dyrekretsen og har å gjøre med vår. Det var på 
våren at Persefone, datteren til Ceres kom tilbake til underverdenen og at 
jorden begynte å vokse og gro igjen. På en eller annen måte er Ceres i vær 
forbundet med vår-aspektet og jomfru aspektet av Ceres.

�


