
Persefone i Vannmann
Vannmann
I Vannmannens tegn søker vi det nye, det ukjente og det vi enda ikke har opplevd. 
Vannmannen i oss drømmer seg til ett bedre liv, med bedre vilkår. -Mer frihet, mer 
spenning, mer inspirasjon og flere muligheter. Det er visjonen om fremtiden og alle 
mulighetene man har i livet. Skyggesiden i Vannmannen er distanse og isolasjon. 
Når drømmen ikke finner røtter i jorden, kan vannmannen sveve litt for seg selv på 
avstand fra alle andre.

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
En litt kjølig distanse mellom mor og datter kan ha skapt utrygghet i deg fra du var 
liten. Dine foreldre kan ha hatt høye forventninger til din oppførsel og prestasjoner. 
Ingen feil ble oversett og det kan ført til at du utviklet en sterk indre kritisk sans, selv 
om du ikke alltid visste hva det var du gjorde feil. Du forsøkte alltid å være høflig og 
dannet, men det kan ligge en grunnleggende ensomhet i veien for at du klarte å 
skape gode relasjoner for deg selv. Det var mye enklere for deg å trekke deg unna, 
så du kunne være fri til å finne ut av alt du ikke forstod.

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere
Med Persefone i Vannmannen kan din reise til underverdenen være en følelse av 
total isolasjon fra omverdenen. Du reagerer med å fryse følelsene, slik at du slipper 
å kjenne på frykt for å ikke være god nok eller gjøre noe feil. Traumatiske 
opplevelser kan også ha ført til at du har trukket deg tilbake fra menneskene, og 
ikke vil ha noe med folk å gjøre. I stillhet ønsker du å komme nær, men det er for 
skummelt og det trengs mye energi for å komme deg ut av avstanden. Istedenfor 
kan du ha valgt å gjøre dine plikter som kone, datter, mor og menneske uten å 
klage for mye. Økonomi og avhengighet kan gjøre at du er låst fast i en 
komfortabel, men tom livsstil.

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
Du har endelig tatt i mot friheten! Med Persefone i Vannmannen er du ikke redd 
lenger for å uttrykke dine følelser, sette ord på dine tanker, våge å være original og 
stikke deg ut. Selv om du tidligere har hatt problemer med å kjenne etter seksuelt, 
så kan du nå nyte livet til det fulle, uten å være redd for ydmykelser eller avvisning. 
Din ektefelle eller partner er ikke bare din beste venn, men også en myk og varm 
elsker. Du kan skape grupper for kvinner som har behov for å bli sterkere i seg selv 
og din aller største gave ligger i å gi inspirasjon og visjon til verden. Som lærer vil 
du fortelle menneskeheten at det er i orden å være sårbar og i orden å være slik 
man er født. Frihet er din gave.
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