
Persefone i Vekt
Vekten er kardinal luft og indikerer en ny begynnelse vedrørende alt som har med 
relasjoner å gjøre. Stadig redefinering av selvet, grenser og egne verdier er en del 
av vektens stadige prosesser. Det å finne den gylne middelvei er en stadig erfaring 
hvor vekten eksperimenterer med dype polariteter. Balansen mellom å være seg 
selv og  å være med andre utfordrer hele tiden den indre balansen til vekten. 

Til slutt finner ut at av man kan være seg selv med andre, og respektere egne og 
andres grenser uten problemer. 

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Her er den indre datter tilbøyelig til å gi fra seg makt til sine foreldre, og da særlig til 
mor. «Mor vet best» og datteren kan gi fra seg sin egen vilje, både fordi det ligger 
ingen hukommelse om hvem man egentlig er, og fordi det er enkelt.  Det kan ligge 
en passivitet i denne plasseringen, særlig når det kommer til forhold. Man blir med 
på alt det andre foreslår og setter svake grenser pga manglende bevissthet om 
egen vilje. At man hele tiden blir projisert på fører til ekstra forvirring vedrørende 
egne behov og grenser. 

Med Persefone i vekt kan ha en indre datter som lett kan sammenligne seg med 
andre. Kan ha en indre datter som er opprdatt til å være høflig og elskverdig, og 
som naturlig har sosiale antenner. Kan ha hatt en mor eller en autoritetsfigur som 
kan ha vært sosial og kanskje opptatt av hva andre mennesker synes. Kan også ha 
hatt en indre datter som har opplevd noen motpoler på en eller annen måte.

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere
Hva er det du vil da Persefone? Spør hun seg etter at hun har erfart en rekke 
forhold hvor det har blitt for mye nøling, føling og planlegging. Når du ikke vet hvem 
du vil være med fordi du aldri har hatt en erfaring med hvem du selv er, så kan 
forhold vise seg å være ekstremt krevende. Når ikke moren lenger er der for å 
rydde opp, kan man få en ubevisst trang til å trekke seg helt unna forhold og lide i 
ensomhet. Det kan gå så langt at man ikke lenger tror på forhold i det hele tatt, og 
man kan slutte å stole på egen intuisjon og innsikt. Når Vekten kommer ut av 
balanse, kan ekstreme sider manifestere seg, fra å være høy og full av tro til å 
miste alt i løpet av noen få sekunder. 

Kommer til et punkt der Persefone får et møte med underverdenen. Med Persefone 
i vekt kan møte underverdenen blant annet gjennom relasjoner. Det kan være 
gjennom å gå for mye på kompromiss med deg selv, eller feks gjennom å være for 
opptatt av å bli likt. Vekt ønsker fred og harmoni. Persefone presenterer 



underbevisstheten og skyggene. Møtet med underverdenen kan handle om å våge 
å forholde seg til det som er ubehagelig.

Vekten kan en sterk trang til å søke balanse, og dermed ubevisst holde seg litt på 
overflaten. Kan unngå å gå dypere i seg selv ved å overfokusere på andre 
mennesker. Møte med underverdenen kan handle om å gi slipp på balanse for 
enhver pris, og møte de «mørkere» sidene av tilværelsen. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
Dyp lekse i å lære å si nei, sette grenser for din mor (eller andre i livet ditt) så hun 
lærer å respektere dine grenser. Lekse i å forstå at det å være mor betyr å gi, og 
det å være datter betyr å ta imot. Og at mor dermed ikke kan kreve av sin datter, 
hun kan kun gi til henne. Først da har Persefone satt seg selv fri til å lese alt som 
ligger mellom linjene og kan dermed endelig skape balansen hun så dypt trenger. 
Som dronning vil du kunne hjelpe andre gjennom rådgivning til å finne sin egen 
balanse. Du verdsetter nå din egen skjønnhet og har en dyp forståelse for hva 
harmoni er, både i forhold, og i deg selv. Din partner er din likemann og dere deler 
en dyp respekt for hverandres talenter. 
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