
Persefone i kreps
Krepsen
Krepsen er et vanntegn, og er forbundet med månen. Gjennom krepsen forbinder vi 
oss med følelseskroppen vår, og handler også om røttene våre. Den handler om 
blant annet hjem, trygghet og tilknytning. Krepsen er forbundet med barn og med 
mor. Krepsen er sensitiv og omsorgsfull.

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Med Persefone i kreps kan du naturlig være sterkt knyttet til din mor. Du kan ha 
opplevd å ha en mor eller en annen autoritetsperson som hadde sterkt behov for å 
beskytte deg, og til tider kan ha hatt vanskeligheter med å la deg gå. Det kan være 
at din mor manglet trygghet i sitt eget liv og dermed skapte et sterkt bånd til deg 
utifra mangel. Hvis du hadde en mor som ikke var tilstedeværende, (enten fysisk 
eller emosjonelt) kan du bære med sår over å ikke ha fått den tryggheten du hadde 
bruk for. Og dermed ha deler av deg selv som føler seg sårbare eller ubeskyttet. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere 
Kommer til et punkt der Persefone får et møte med underverdenen. Med Persefone 
i kreps kan ha sterke bånd til mor eller til familien. Møte med underverdenen kan 
handle om avhengighetstemaer, og frykt for å miste. Dette kan komme feks 
gjennom kjærlighetsforhold der du skal lære å stå enda sterkere i deg selv. Det vil 
være et behov for å ta tilbake din egen autoritet og lære å bygge opp et sterkere 
følelsesmessig fundament i deg selv. 

Det vil være en fordel å utvikle en sterk indre mor (Ceres) til å ta vare på din indre 
Persefone eller datter. På den måten lærer du å finne trygghet i deg selv, og kan 
skape sunne forhold og relasjoner i livet ditt. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
En lekse med Persefone i kreps handler om å finne følelsesmessig trygghet i deg 
selv. Spesielt gjennom å bli bevisst og heale de delene i deg selv som er sårbare 
og usikre. Du kan ha healingevner og hjelpe folk å leve enda mer i samsvar med 
syklusen. Du kan hjelpe folk å komme over avhengighet, spesielt i forhold til 
usunne relasjoner til partner eller andre familiemedlemmer. Gjennom å identifisere 
yngre delere som savner kjærlighet og omsorg kan du hjelpe folk å bringe disse 
hjem til seg selv. 


