
Persefone i jomfru
Jomfru
Jomfru er et jordtegn. Gjennom jomfruen ønsker vi å være i tjeneste og være i 
service. Vi ønsker å gi et bidrag. Jomfruen ønsker å gjøre noe enda bedre, å forfine 
og å rense. Hun har behov for å være produktiv og for å være til nytte. Gjennom 
jomfruen forbinder vi oss med arbeidet vårt, med hverdagen og med våre daglige 
rutiner. Jomfruen er forbundet med innhøstning.

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Med Persefone i jomfru kan din indre datter være pliktoppfyllende og opptatt av å 
gjøre det rette. Kan være preget av (for å sette det på spissen) snill-pike syndrom, 
og dermed ha høye krav til deg selv. Kan opplevd å ha en mor eller en annen 
autoritetstperson som kan ha vært mye tilstede, men som kan ha vært noe 
kontrollerende og detaljovervåkende. Kan ha en indre datter som er omsorgsfull, 
snill og som alltid er klar for å hjelpe.

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere 
Kommer til et punkt der Persefone får et møte med underverdenen. Med Persefone 
i jomfru kan komme til et punkt der blir sliten av å være flink og av alltid å gjøre det 
som er forventet. Kan møte underverdenen gjennom helsetemaer, eller gjennom 
kaos forårsaket av frykten for å miste kontroll eller stressrelaterte liderlser. Kan 
også møte underverdenen gjennom områder i livet der du ikke har kontroll, og der 
du trenger å overgi deg til universet, eller ha tillit til at livet vil deg godt. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
En lekse med Persefone i jomfru handler blant annet om å lære å ha enda mer tillit 
til livet. Det handler om å lære å tørre å "å være skyldig", og dermed bryte ut av 
andres forventninger. Du skal lære å la universet møtet deg på halvveien, og stole 
på at det finnes krefter som er utenfor din egen kontroll. Du kan lære folk å 
håndtere kriser i livet. 


