
Persefone i løve
Løven
Løven er et ildtegn. Den er forbundet med solen, med selvet vårt og med 
kreativiteten vi gir til verden. Løven har behov for å uttrykke seg stort og for å være 
et midtpunkt. Gjennom løven kan vi forbinde oss med vår egen skaperkraft. Løven 
er forbundet med hjertet og med blant annet fargene gul, gull og oransje. 

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Med Persefone i løve kan se på mor eller en annen autoritetsfigur som meget 
kraftfull. Du kan ha opplevd en svært dominerende innflytelse gjennom foreldre, 
hvor favorisering har vært en utfordring. Kanskje ble du favorisert på bekostning av 
en annen søsken, særlig hvis du var villig til å underkaste deg familiens overhodet. 

I Persefone som datteraspekt har du vært en støttende kraft i hjemmet, og funnet 
mening gjennom å fremelske andre. Du har lett for å innfri forventninger og din mor 
hadde muligens svært bestemte krav om hvordan du skulle kle deg eller oppføre 
deg. Valg av partner måtte gå gjennom foreldrene og likte de ikke din utkårende, så 
kan du ha møtt motstand hjemmefra. Som familiens pryd og stolthet, bærer du lett 
skammen over å feile eller skuffe.

Et annet alternativ kan være at du har vært i opprør mot de du følte at bestemte 
over deg. Kanskje har du hatt en mor eller andre familiemedlemmer som har tatt 
mye plass, eller at du på en eller annen måte har måttet kjempe om 
oppmerksomheten. Du kan ha en indre datter som lengter etter oppmerksomhet, og 
etter å bli sett. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere 
Kommer til et punkt der Persefone får et møte med underverdenen. Med Persefone 
i løve kan man ha et sterkt behov for å føle seg viktig. Møte med underverdenen 
kan komme gjennom følelsen av å ikke bety noe, eller gjennom følelsen av at man 
ikke gjøre noe meningsfullt. Det kan også komme gjennom å være i konkurranse 
med andre og gjennom følelsen av at andre er flinkere eller større enn deg selv. 
Dette kan bringe med seg en transformasjon fra behovet for ytre anerkjennelse til å 
komme enda mer i kontakt med lengselen etter å være deg. Møte med 
underverdenen kan også komme gjennom relasjoner eller kjærlighetsforhold med 
noen som er dominerende, ved at du gradvis skal lære å ta tilbake din egen kraft. 

Din egen reise i underverdenen handlet om å miste sitt eget sentrum, miste kraft og 
følelsen av å være betydningsfull. En partner kan ha utfordret deg til å stå opp for 
deg selv og ikke gi slipp på ditt sentrum for noen pris.



-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
En lekse med Persefone i løve handler om å finne frem til ditt eget selvverd. Du kan 
ha mot til å møte underbevisstheten og skyggene, og dermed hjelpe andre til å 
gjøre det samme. Din reise ned til underverdenen handler blant annet om å hente 
frem din egen kraft og din egen styrke. Du kan hjelpe folk å finne frem til sin egen 
selvtillit, og til sin egen følelse av viktighet. Du kan hjelpe mennesker å stå sterkt i 
seg selv i stedet for å gi fra seg kraften sin til andre.

Som mentor for andre vil du lære de betydningen av å stå i egen kraft, aldri la seg 
dominere eller lokke av gull og grønne skoger. Du vil inspirere andre til å ikke sette 
folk på pidestall eller gi hele ens beundring til mennesker som ikke gir noe tilbake. 
Du vil gi mennesker håp og tro på kjærligheten igjen, og våge å stå i sentrum i full 
viten om dine egne talenter.
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