
Persefone i vær
Vær
Væren er det første tegnet i zodiaken, og forbundet med en startenergi. Væren 
handler om å separere seg og oppdage seg selv som et individuelt vesen. Gjennom 
sin pionerånd kaster væren seg hodestups inn i nye eventyr og er ofte den som 
viser vei og går foran. Vær er forbundet med fargen rød og med hodet. Væren er et 
ildtegn.

Persefone i horoskopet viser

-vår indre datter, Persefone før hun blir bortført av Pluto, før kjønnsmodning
Med Persefone i vær kan man se etter veiledning utenfor seg selv. Kan ha opplevd 
å ha dominerende foreldre eller andre autoritetsfigurer. Kan lettere se andre enn 
seg selv som kraftfulle. Kan ha opplevd mor som dominerende og som kraftfull. 
Med Persefone i vær kan du ha opplevd å ha noen dominerende mennesker rundt 
deg. Et annet alternativ kan være at har vært en datter i opprør mot mor, eller i 
maktkamp med mor. 

-bortføringen til underverdenen, prosessen med å individualisere 
Kommer til et punkt der Persefone får et møte med underverdenen. Med Persefone 
i vær kan ubevisst bære på undertrykt sinne. Kan møte på maktkamper med andre 
sterke personer. Kan ha sinne over å bli herset med og dominert. Ønsker ikke 
lenger å la andre bestemme over deg. Dette kan komme i møte med et 
kjærlighetsforhold med en dominerende partner. Sinne kan være et verktøy til 
forandring. 

-Persefone som dronning over underverdenen, mentor for andre gjennom 
underverdenen, når vi har blitt en voksen, individualisert
En lekse med Persefone i vær handler om å ta tilbake sin egen kraft. I stedet for å 
reagere med sinne kan du lære å eie din egen autoritet. Og dermed sette sunne 
grenser for deg selv. Det er ikke lenger noen som bestemmer over deg, og du kan 
også tiltrekke deg en kraftfull partner uten å føle deg truet. Du kan hjelpe folk å ta 
egne beslutninger. Du kan utvikle mot til å møte skyggene og underbevisstheten, 
og hjelpe andre til å gjøre det samme. 


