
Persefone i tyr
TYR
Tyren er det andre tegnet i dyrekretssirkelen. Tyren ønsker å stabilisere og 
manifestere de impulsene eller ideen vi fikk i væren sitt tegn. Tyren roer ned 
tempoet og ønsker å gjøre noe fysisk og konkret. Dette er et tegn som er forbundet 
med moder jord og gjennom tyren bygger vi noe opp. Det er et tegn som er solid, 
konkret og som har klare grenser. Det er forbundet blant annet med fargene grønn 
og brun, og med halsen.

Persefone i horoskopet viser
-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Med Persefone i tyr kan man se etter trygghet utenfor seg selv. Kan ha sett på mor 
som kilden til trygghet. Kan ha hatt en mor eller andre autoritetspersoner som gav 
overflod og stabilitet i måten de næret på. Hvis ikke du fikk den stabiliteten du 
trengte kan ha vært en som fortrengte det som var ubehagelig og tviholdt på 
trygghet som en overlevelsesmekanisme.. Et annet alternativ er at du kan ha vært 
en datter med sterke grenser for deg selv. Kan ha blitt gitt materiell trygghet i stedet 
for følelsesmessig trygghet. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere 
Kommer et punkt der Persefone får et møte med underverdenen. Med Persefone i 
tyr kan ubevisst ha en motstand mot mørke og mot det som er ubehagelig. Kan 
sette opp sterke grenser for seg selv for å unngå sårbarhet eller å bli såret av noen 
du er glad i. Kommer til et punkt der din Persefone trenger og rive ned disse 
grensene, der hun trenger å våge å være sårbar og forholde deg til ubehagelige 
følelser. Møte med underverdenen kan komme gjennom å dele din sårbarhet med 
et annet menneske. 

Et annet alternativ kan være at du nå er lei av å gi fra deg kraften din til noen 
utenfor deg selv. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
En lekse med Persefone i tyr handler om å finne trygghet i deg selv. Det kan være 
at du gjennom ulike relasjoner får mulighet til å gjenerobre din egen kilde til 
trygghet igjen og igjen. En annen lekse med Persefone i tyr er å våge å stikke 
nesen ned i det som er ubehagelig. Persefone i tyr skal lære å våge i stå i intense 
følelser uten å fortrenge virkeligheten. Du kan hjelpe folk å bli venn med sine egne 
skygger og hjelpe de å være kilden til trygghet i sitt eget liv. 


