
Persefone i Skytte
Skytte
I Skytten sitt tegn leter vi etter mening. Vi letter etter vår personlige oppfatning av 
hvordan livet henger sammen og dermed også etter sannheten. Skytten er en 
pilgrimsferd tilbake til ens sanne hjem og ens sanne jeg. I Skytten sitt tegn søker vi 
etter å finne troen på oss selv, og vi ønsker å få et ærlig forhold til livet og til 
virkeligheten hvor vi kan være fri nok til å være oss selv slik vi er. 

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Har du Persefone i Skytten kan dine foreldre ha holdt ett godt grep rundt din frihet 
som både barn og ungdom. Din naturlige impuls etter å forstå og eksprimentere 
kan ha blitt satt i boks eller ha blitt styrt i en viss retning. Kanskje foreldrene dine 
ikke ville du skulle ta utdannelse eller at du skulle ta en spesiell type utdannelse og 
gå i deres fotspor. Sterke religiøse føringer kan også ha begrenset din tro på deg 
selv, eller på din intuisjon. 
Far eller mor kan ha hatt sterke meninger som gjorde at du stolte mer på dem enn 
på dine egne meninger. Kanskje følte du at ingen hørte på deg eller at du ikke ble 
tatt på alvor. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere
Med Persefone i Skytte kan du møte i deg selv din tendens til å gå høyt opp og så 
falle dypt ned. Du går fort inn i ting for så å rygge tilbake igjen, usikker på hva det er 
du egentlig vil. Utfordringer knyttet til perioden hvor du skal finne din egen vei kan 
hele tiden føre til tvil, grubling og et sterkt ønske om å bryte fri fra alt. Har du levd 
under sterkt press, kan du i ren desperasjon ha valgt helt feil vei, bare for å bryte fri. 
Den veien kan ha ført deg inn i enda større kaos og du kan ende opp med å tvile på 
deg selv ved hver enkelt korsvei. Manglende tro på deg selv kan føre til 
depresjoner og en tilstand av meningsløshet. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
Som et modent menneske, kan du nå vokse inn i din reelle størrelse og uten frykt 
for å tale din egen sannhet. Som en moderne sannsigerske eller yppersteprestinne, 
nøler du ikke med å møte ditt høyere selv, uredd for å se deg selv og livet slik det 
er. Dette er heltinnens ferd, hvor du frigjør deg fra din fars innflytelse og går fra å 
være avhengig og liten, til å være fri og stor. Du har funnet din forbindelse til 
gudene og til magien i verden. Her kan du hjelpe andre med å komme i kontakt 
med sine spirituelle krefter. Gjennom ritualer og reiser finner du hjem igjen til deg 
selv. Og dermed veilede andre til det samme. 
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