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 Signalen van Persephoné? 
Janny Glijnis 

 

In het verleden konden wij al tendenzen van Persephoné herkennen, toch is Persephoné nog niet 
ontdekt. In dit artikel worden huidige astrologische signalen bekeken, zijn zij voorbodes van de 
ontdekking van Persephoné of moeten wij toch nog jarenlang wachten op haar ontdekking?

In de mythologie wordt Persephoné 
geschaakt door Hades (Pluto) en mee 
genomen naar de onderwereld. Persephoné 
geeft zich daaraan over en ontspant 
daardoor de situatie. Haar moeder Demeter, 
godin van de vruchtbare aarde, is radeloos 
en komt tijdens haar zoektocht tot de 
ontdekking dat Persephoné bij Hades is. Zij 
stopt dan met zorgen voor de aarde om op 
die manier Persephoné terug te krijgen. 
Doordat er geen regen valt en de aarde 
onder de zon verschroeit, ontstaat er 
hongersnood onder de mensen. Deze 
smeken Zeus (Jupiter) om hulp en Demeter 
voegt zich, zodra zij dit hoort, bij de 
hulpvraag van de mensen. Zeus beslist dat 
Persephoné terug mag komen mits zij niets 
gegeten heeft uit de onderwereld. Zij heeft 
echter pitten van de granaatappel gegeten 
en kan daardoor niet terug. Zeus beslist 
daarop dat zij voor elke pit die zij gegeten 
heeft een maand als koningin van de 
onderwereld moet optreden.  

Uit dit mythologische verhaal zijn een 
aantal kenmerken van Persephoné te 
herkennen: de overgave aan de situatie en 
daardoor ontspanning creërend. Perse-
phoné is nog een meisje als ze door Hades 
meegenomen wordt. Door deze onver-
wachte verovering van Hades veranderd 
Persephoné vrij abrupt van meisje naar 
vrouw. In het groeiproces verliezen wij 
onze kinderlijke onschuld. Bij Persephoné 
werd dit proces versneld. Doordat zij de ene 
helft van het jaar bij haar moeder Demeter 
is en de andere helft bij Hades ontstaat er 
een bepaalde ongebondenheid met beiden, 

waardoor zij symbool staat voor de 
vrouwelijke emanicipatie en het zich 
losmaken van de ouders. Persephoné is  
onafhankelijk maar blijft verbonden. 

Er zijn al meerdere emancipatiegolven 
geweest. Momenteel komen er veel “Metoo” 
verhalen naar boven. Machtsmisbruik, een 
Plutonisch verschijnsel komt hierbij naar 
voren. In het verleden heeft de vrouw zich 
er veelal aan overgegeven (wel uit 
onmacht) en daardoor werd de situatie 
ontspannen. Nu wordt Plutonisch gedrag 
aan de kaak gesteld en wordt er vaker een 
strijd gevoerd. Zou dit een signaal zijn van 
Persephoné, dat het tijd wordt dat men 
onafhankelijk wordt, dus onderling geen  
machtsverhoudingen meer, maar dan 
zonder de verbinding met de ander te 
verliezen? Er zijn tegengeluiden die vinden 
dat door de “Metoo” hype mannen vrouwen 
niet meer durven te benaderen en vrouwen 
niet meer vrouwelijk durven te zijn, dus 
eigenlijk dat Venus en Mars niet meer 
kunnen functioneren. Zelf denk ik dat Venus 
en Mars naar een ander niveau getild 
worden als Persephoné zich kan laten 
gelden. Het hele “Metoo” gebeuren zou een 
signaal kunnen zijn dat we een stap verder 
komen in het proces van Persephoné. In de 
mythologie zien wij weinig weerstand van 
Persephoné tegenover Pluto, het protest 
komt van haar moeder en als gevolg 
daarvan door de mensen. Zij zijn het 
uiteindelijk die voor de onafhankelijkheid 
van Persephoné zorgen. Dit geeft te denken, 
is er nog te weinig actie door de mensheid? 
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Sinds 2008 zijn wij al geconfronteerd met 
de enorme kracht die Pluto in Steenbok 
teweegbrengt. Wij werden in deze periode  
steeds geconfronteerd met ontrafelingen 
van machtsmisbruik op allerlei gebieden.  
Anderzijds is controle en grip houden een 
hedendaagse trend die velen begint tegen te 
staan. Vele beroepen hebben te maken met 
overregulatie en komen door de proto-
collen en administratie steeds minder toe 
aan hun eigenlijke werkzaamheden.  Deze 
overregulatie ontstaat door de behoefte 
onvolkomenheden uit te schakelen. Deze 
onvolkomenheden worden vaak verooraakt 
door een kleine groep die zich niet wil 
commiteren aan regelgeving of door het 
naar boven komen van zwakke plekken in 
de desbetreffende werkzaamheden. De 
meeste mensen zijn er zich van bewust dat 
regels noodzakelijk zijn om dingen goed te 
kunnen laten functioneren en dat een 
bepaalde vrijheid bijdraagt aan levens-
vreugde, inspiratie en zodoende kan zorgen 
voor nieuwe ontwikkelingen. Zolang 
Uranus nog in Ram staat zal die 
tegenstelling door Pluto in Steenbok nog 
sterk voelbaar zijn. Elke wijze ouder weet 
dat je bij een opstandig kind niet door  
dwang bereikt wat je wilt, maatschappelijk 
gezien zijn wij schijnbaar nog niet die wijze 
ouder. Ook de Zwarte Zon kracht, 
geprofileerd door o.a. ADHD kinderen 
wordt bij voorkeur onder controle 
gehouden, in dit geval door medicatie. De 
boosheid onder de menigte die veelal 
onbewust aanvoelt dat er een evenwicht 
moet komen tussen inspiratie, ontdekken, 
vernieuwingen en vrijheid enerzijds en 
afspraken, regulering en structurering 
anderzijds, lijkt steeds groter te worden. 
Wellicht ligt er vooral voor mensen met 
Zwarte Maan in Weegschaal een uitdaging 
om hierin het voortouw te nemen en daar 
verandering in te brengen?  

En hoe zit dat buiten de Westerse cultuur, 
want we praten over collectieve tendenzen. 
Kort geleden ondernamen wij een reis naar 
Tanzania. Hier wordt de bevolking  o.a. 

geconfronteerd met regels rondom het 
jagen. Slechts de stammen die voor hun 
voedsel afhankelijk zijn van de jacht mogen 
nog jagen. Deze stammen zien de regel-
geving toch als vrijheidsbeperking en ook 
het schoolgaan van hun kinderen vinden ze 
onzin. Ook hier, hetzij in andere mate, 
conflicten tussen regulering en vrijheid. Zo 
zal elk land door dit collectief gegeven zijn 
eigen dingen tegenkomen. 

Persephoné en Priapus vinden elkaar in de 
aanpassing. Priapus past zich echter aan 
omdat hij erkenning wil, er bij wil horen en 
stelt zich daardoor in wezen afhankelijk op.  
Persephoné past zich vanuit een andere 
achtergrond aan, zij wil ontspanning 
creëren door de aanpassing en behoudt 
daarin haar eigen zelfstandigheid. Met 
Priapus bouwen wij routine op, dit geeft 
een zekere stijfheid. Persephoné bouwt aan  
evenwicht. De samenwerking van Priapus 
met Persephoné leidt tot vakkennis, 
Persphoné zorgt dan tevens voor de 
verspreiding van de opgedane routine van 
Priapus. In deze tijd hangen wij nog te veel 
aan Priapus. Als Persephoné ontdekt wordt 
zal het proces op de achtbaan weer een 
stukje eenvoudiger worden. Naast de 
affiniteit die Persephoné heeft met Priapus, 
ondersteunt zij door haar beschouwende 
energie de Zwarte Zon met haar proces. De 
onafhankelijkheid van Persephoné kan een 
hulp zijn voor onze Zwarte Maan energie 
om deze makkelijker te durven uiten.  

Een ander signaal van Persephoné dat de 
laatste tijd naar voren komt, is de grote 
groep coaches op allerlei gebieden: 
Persephoné heeft de drang om anderen te 
helpen. Daarnaast komt de ontwikkeling 
van de zelfrijdende auto’s steeds dichterbij, 
de eerste exemplaren zijn er inmiddels, als 
Persephoné ontdekt is zal waarschijnlijk 
het fileprobleem opgelost zijn. Ook reclame 
en publiciteit vallen onder Persephoné, 
maar zolang Persephoné nog niet ontdekt is 
komen vooral de negatieve kanten naar 
voren, vandaar misschien het nepnieuws, 
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spam, kwesties als de sleepwet en de 
toenemende betutteling? 

Binnenkort komt Uranus in Stier, dit zal 
weer een nieuwe tendens geven. 
Persephoné is (nacht)heerser van Stier en 
zij is belangrijk om de Uranische kracht te 
beteugelen en te zorgen dat er geen strijd 
ontstaat maar meer een democratische 
stroomlijn. Persephoné streeft tevens naar 
een win/win situatie.  Dat klinkt hoopvol! 
Wellicht echter dat de natuur zich eerst nog 
zal roeren voordat de strijd gestreden is, 
het mythologische verhaal laat immers zien 
dat er eerst een compromis gesloten wordt 
voordat Demeter en Hades de strijd om 
Persephoné opgeven. En aangezien Stier 
met de natuur te maken heeft zijn met 
Uranus in Stier onverwachte natuurver-
schijnselen haast niet te vermijden. 
Onverwachte verschijnselen kunnen we  
bijvoorbeeld ook weer in het bankwezen 
verwachten. Persephoné kan zorgen dat de 
welvaart zich meer verspreidt over de 
wereld. Laten we daarom hopen dat 
Persephoné snel ontdekt wordt. Ik 
verwacht echter dat wij  nog zullen moeten 
wachten totdat Pluto in Waterman komt, 
het Teken waar Persephoné in exaltatie 
staat.  

Uitgeest, maart 2018. 
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