
Persefone i Steinbukk
Steinbukk
Steinbukken er ett tegn som er assosiert med autoritet, modning, ansvar og plikt. I 
Steinbukken lærer vi hva som er korrekt ansvar og hvordan vi kan forstå vår plikt 
som mennesker i verden. Det ligger et krav i steinbukken om å bli voksen nok til å 
kunne forstå ens styrke og kraft, og ikke legge ansvar over på andre mennesker. 

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Har du Persefone i Steinbukken kan du ha opplevd å ikke bli tatt på alvor som barn 
eller ungdom. Din mor eller far kan ha manglet tillit til dine evner som voksent 
menneske og beskjeden du har mottatt er at det er lettere å adlyde enn å gjøre 
opprør. Strenge regler, strenge og moralske grenser, kan ha lagt store blokkeringer 
på din seksuelle modning og på din plass i livet som kvinne og medmenneske. 
Store forventninger og tidlig ansvar kan ha gjort at du ikke fikk kjenne på egne 
behov. Det var viktigere å innfri forventningene og ikke være en skuffelse for 
foreldrene dine. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere
I søken etter trygghet og ledelse kan du ha lagt din lit på andre som ikke viste seg å 
være det beste for deg. Undertrykkelse og dominans kan ha satt spor i selvtilliten 
din og du kan ha en tendens til å ta deg selv svært seriøst. Gjør du en feil eller 
feiler å innfri forventninger, kan du gå rett i kjelleren psykisk. Bekymringer og 
utrygghet kan gjøre at du tiltrekker deg en partner som spiller din forelder, på 
samme betingelser og under samme kontroll. Du har stort behov for å ha kontroll, 
og kan forsøke å kontrollere verden gjennom å kontrolle vekten eller følelsene. 
Spiseforstyrrelser og problemer med å ta imot næring kan ha gitt deg mye 
bekymring. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
Med Persefone i Steinbukken, vil du forplikte deg til din kreative vei og ikke nøle når 
du går frem i verden. Du tar fullt og helt ansvar for alt du har i livet ditt og du går inn 
i ekteskap og i jobb med hele deg, uten tvil. Du blir ved din forpliktelse uten å gi opp 
underveis, vel vitende om at din tendens til å vike unna om det blir for mye press. 
Som dronning tar du ansvar for din krets, og deltar med din visdom og klokskap. Du 
kan gi mye trygghet til de som søker svar og du tar folk på alvor. Og du tillater at 
folk for lov til å elske deg også. 
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