
Persefone i Skorpion
Skorpionen har med transformasjon, seksualitet, makt og de ubevisste aspekter av 
skapelsen å gjøre. Skorpionen er fanget i sine begrensninger og forsøker å 
overvinne egen frykt så vekst er mulig. På den reisen, blir man nødt til å se inn i 
dypet og forstå hva slags drivkraft som beveger en fremover, og ta et oppgjør med 
det destruktive. 

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Den maktesløse datteren ser på sine foreldre og lurer på hvorfor de ikke bryr seg 
om henne, om hvorfor hun ikke er verdt noe i deres øyne, eller at hun blir brukt som 
en brikke i ett spill om makt. Har du Persefone i Skorpionen har du mulig gått 
gjennom slike opplevelser hvor du har blitt satt til side, og selvfølelsen som 
menneske kan derfor være ganske lav. Manglende stabilitet i hjemmet eller 
destruktive relasjoner kan forgifte tidlige opplevelser av kjærlighet. Det ligger en 
forståelse rundt kjærlighet at den er betinget og barnet kan føle seg fanget av 
særlig mors avhengighet til barnet. I værste tilfelle vil mor gjøre hva som helst for at 
barnet ikke skal bli selvstendig og fri, og forlate henne, slik alle andre har forlatt 
henne før. Seksuelle overgrep eller problemer med seksualitet kan være viktige 
brikker i oppveksten om Persefone står i Skorpionen. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere
Når Persefone kommer i kjønnsmoden alder, skjer det også noe med hormoner og 
det psykiske liv. Alt du har undertrykt av raseri, følelser og sorg kan komme opp i 
psyken og opp til overflaten. Er det mye frykt for åpenhet, kan det manifestere seg 
som mareritt, delpersonligheter som oppleves veldig besatte og opphengte i 
detaljer, eller psykotiske tilstander. Her kan det være nødvendig med dyp terapi og 
hjelp til komme over svik, misbruk eller frykten for å bli forlatt. De mørke kreftene er 
på sitt sterkeste i Skorpionen. Det å få bukt med frykten for forandring, og frykten 
for svik er det som vil hjelpe Persefone i skorpion å få uttrykt sitt potensiale. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
Her vokser du inn i din rolle som healer, hjelper, shaman, psykolog eller får kontakt 
med dine synske krefter. Du tiltrekker deg en kraftfull partner som er i stand til å 
hjelpe deg videre på din vei og som anerkjenner din styrke. Du er ikke villig til å gi 
fra deg din makt mer, ikke for noen pris. Du forvalter makt på en god måte, med en 
klar bevissthet om dine egne begrensninger. Du kjenner din seksualitet godt og har 
brukt tid på å bli kjent med deg selv på godt og vondt. Du kan hjelpe andre kvinner 
som ikke har hatt det enkelt i livet og du vil ikke sky unna de som bærer store sår. 
Du kan hjelpe andre med å forstå døden, og ikke frykter du den selv heller. Du har 



endelig funnet roen i livet og frykter ikke at det skal ligge en katastrofe rundt neste 
sving.
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