
Persefone i fisk
Fisk
Fiskene er det siste tegnet i zodiaken, og det er her vi finner tilbake til kilden i livet, 
til vår spirituelle essens og til sannheten. Men før vi kommer til den realiseringen, 
handler Fiskene om at vi avslører alt som ikke er sant og alle de løgner vi er omgitt 
av, eller som vi pakker oss selv inn i. I Fiskene må vi også jobbe med å få et sunt 
og helt ego, slik at vi kan overleve i en verden hvor ting ikke alltid er hva de gir seg 
ut for å være.

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
I Fiskenes tegn kan Persefone bli en meget passiv energi, en datterarketype som 
er fullstendig hemmet av omgivelsene, maktesløs ute av stand til å stå opp for seg 
selv. Du kan være lykkelig uvitende om at andre har makten over deg og velvillig la 
deg flyte med i strømmen fordi det passer deg og gjør at du slipper å bruke viljen 
din selv. Blir du direkte konfrontert med ting du har gjort eller sagt, kan det tenkes at 
du finner på små, hvite løgner som gjør at du slipper å fortelle sannheten. Du har 
lært hvordan du kan få viljen din indirekte, men dette er et mønster som får deg opp 
i all slags trøbbel hvor du til slutt mister din troverdighet. Og verdighet.

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere 
Din fantasi kan spille deg ett puss fra tid til annen og du kan utvikle tendenser til 
unnvikelse, frykt, angst eller overtro. Dette er fundamentert i at du ikke har utviklet 
et sterkt nok ego eller vilje til å leve, og når du skal stå på egne ben kan dette 
kjennes enorm krevende. Avhengighet til alkohol, sovemedisin eller andre former 
for beroligende kan bli ett problem om du ikke får bygget nok mental styrke til å 
kunne tåle utfordringene det er å være i livet.

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
Som voksen arketype vil Persefone i Fiskene bruke sin intuisjon i samsvar med sitt 
hjerte og aldri falle for fristelsen til å ikke fortelle sannheten når det kreves. 
Dronningen er særlig opptatt av forpliktelse og det å ikke bruke enhver utfordring 
som unnskyldning til å ikke fullføre den veien hun har bestemt seg for å gå. Du har 
da lært deg å ta dine behov, din seksualitet og dine følelser på alvor, og siden du nå 
aktivt lytter til deg selv, vil din innsikt inspirere andre til å si ifra, være tydelig og ikke 
minst, ta den plassen de skal i livet. Ditt klarsyn, innsikt og dybde vil hjelpe og 
veilede andre.

Skrevet av Sol W Jonassen og Karianne Stenshagen


