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KAPITEL  I

INDLEDNING

Forholdets alkymi

     "Mødet mellem to mennesker ligner mødet mellem to kemiske
stoffer. Træder de overhovedet i forbindelse med hinanden, vil de
begge blive forvandlede."
                                               - C.G.Jung

     Når vi blander ingredienserne til en kage, starter vi med at af-
måle en passende mængde af hver enkelt ingrediens: mel, smør, æg,
sukker, mælk. Men når disse blandes i en bestemt orden og bages
ved  en  bestemt  temperatur,  har  vi  pludselig  skabt  et  helt  nyt
fænomen. Ingrediensernes kemiske karakter har uigenkaldeligt æn-
dret sig; kagen ser ud på en anden måde end de ting, vi puttede i
den fra starten, og den dufter og smager også anderledes; som ved
et trylleslag, som kemikeren godt kan forklare, men som kokken
almindeligvis ikke forstår, har en forvandlingsproces fundet sted,
som er intet mindre end et mirakel. Visse ingredienser fremmaner,
når de blandes på den rigtige måde, det herligste måltid. Andre af-
stedkommer en rimelig, men lidet ophidsende dessert. Og atter an-
dre kan, selvom de lød helt vidunderlige i opskriften, fremkalde en af
disse gastronomiske katastrofer, som får os til at prøve en anden
opskrift næste gang. Og hvad der måske er endnu mere mystisk: for-
skellige mennesker kan lide bestemte retter og finde andre uspiseli-
ge; og ingen ved rigtig hvorfor.

     Mellemmenneskelige relationer er langt mere gådefulde end ko-
gekunst, for ulig kemikeren, der kan observere de molekylære foran-
dringer i æg og mel, så kan den psykologiske iagttager aldrig sætte
vores omgang med andre mennesker på en fuldkommen rationel for-
mel. Kernen i hvert eneste menneskeligt forhold er et dybt mysteri-
um, som altid unddrager sig ethvert forsøg fra vor side på at for-
klare, hvorfor vi er sammen med det ene menneske fremfor det an-
det. Men princippet er det samme. Tag to menneskelige "ingredien-
ser", adskilte og separate, og bland dem i den bowle, der hedder
"nært forhold". Rør godt rundt og tilsæt varme - den varme, der
kommer  af  seksuelt  begær,  emotionelle  behov,  konflikter,  in-
tellektuelle udvekslinger, udfordringer fra omstændigheder og omgi-
velser, idealisering og inspiration - og som ved en fantastisk alky-
misk proces fremstår der et helt nyt fænomen med sin helt egen livs-
kraft, sin egen intelligens og sine egne visioner, en helt selvstændig
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enhed, uafhængig af og også forskellig fra de to mennesker, der
skabte den.

     Endnu mere mærkelig er den effekt, dette nye fænomen har på
begge de involverede personers karakter og udvikling. I bedste fald
vil  de  hver  især  modnes  og  blomstre  i  kraft  af  forholdets  for-
vandlende effekt. I værste fald vil de begge komme til at lide. Eller
forholdet kan udfolde sig sundt for den ene part, men vise sig at
stemme dårligt med den anden, uagtet det tillokkende i kontakten.
Visse mennesker fremkalder det værste i os, og andre fremkalder det
bedste. Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvordan vi
bliver behandlet af vore partnere. Vi kan føle dyb forståelse for be-
stemte fejl hos det ene menneske, mens de samme fejl hos et andet
menneske kun vækker vores foragt eller vrede. Vi kan i det ene for-
hold være i stand til at udfolde og udtrykke talenter og evner, som
på mystisk vis synes blokerede eller frustrerede i det andet - uanset
partnerens aktive opmuntring eller bremsning af os. Nogle gange vil
selv meget dyb kærlighed ikke kunne forhindre, at der sker en grad-
vis nedbrydning af tilliden og begejstringen i den ene af parterne
eller i dem begge. Nogle gange kan et par, der altid har passet dår-
ligt sammen og været gensidigt ulykkelige, på uforklarlig vis være
låst fast i et forhold livet igennem, mens et andet par, der faktisk har
meget til fælles, og som holder meget af hinanden, bliver tvunget til
at skilles, til trods for deres ægte og langvarige bestræbelse på at
bevare forholdet. Mange mislykkede forhold skyldes ufrivillige, de-
struktive  handlinger  hos  begge  de  implicerede  parter  og  kunne
måske reddes eller forvandles radikalt gennem indsigt og fælles an-
strengelse. Mange andre fungerer af uforklarlige årsager alligevel
dårligt, trods en sådan indsigt og fælles bestræbelse. Ethvert forhold
består af mange ingredienser, hvoraf nogle er bevidste, andre ube-
vidste. Og uanset hvor dybtgående vi analyserer os selv og vore
partnere, kan der være tilfælde, hvor vi simpelthen må acceptere, at
der er en eller anden dybere eller højere intelligens på færde i vore
kærlighedsforhold. Men uanset karakteren og udbyttet af vore for-
hold, så vil vi - med Jungs ord - hvis vi overhovedet træder i forbin-
delse med hinanden, begge blive uigenkaldeligt forvandlede.
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KAPITEL  II

HVAD FØRER OS SAMMEN

     Vores tiltrækning til et andet menneske er sjældent så enkel, som
vi antager den for at være på det tidspunkt, hvor vi oplever den
allerførste fascination. Vi kan beundre den andens kønne ansigt
eller sjælfulde blik eller den velformede krop eller den yndefulde
måde at bevæge sig på. Eller vi kan føle os tiltrukket af andres
humoristiske sans, deres intelligens eller deres personlige udstråling
og selvtillid. Men de ting, vi i starten bemærker hos et andet menne-
ske, udgør kun toppen af et meget dybtstikkende og kompliceret is-
bjerg. Du og Camilla er to adskilte individer - to fuldkommen for-
skellige enheder - som hver især bringer en afgrænset og defineret
personlighed med ind i forholdets alkymi, med denne personligheds
helt specifikke evner, egenskaber og konflikter. Men hvori ligger det
særlige i jeres gensidige tiltrækning? Hvad har ført jer sammen?
George Bernard Shaw, der i sine senere år udtrykte sig meget kynisk
med hensyn til parforholdet, definerede engang forelskelsen som den
vildfarelse at tro, at det ene menneske rent faktisk adskiller sig fra
det andet. De fleste af os vil nok være uenige med ham heri, med
mindre vi er blevet dybt og måske ligefrem patologisk forbitrede af
vore erfaringer. De fleste vil mene, at et menneske ikke kan erstat-
tes, for det er unikt, og du og Camilla fremkalder en unik indbyrdes
kemi. Der kan være områder, hvor I ud fra jeres basale karaktertræk
indgår en instinktiv harmoni og forståelse med hinanden. Det er som
regel grunden til, at vi tror, at vi føler os tiltrukket af en anden - den
anden synes at personificere netop det, vi allermest beundrer og
behøver. Men i jeres forhold vil der, ligesom i ethvert andet forhold,
uundgåeligt opstå gnidninger og modsætninger såvel som tiltræk-
ninger, og du og din partner må acceptere en vis mængde kompro-
mis og tilpasning for at kunne fungere sammen som par. Og på et
endnu dybere niveau kan der være områder, hvor I udløser let an-
tændelige og ubevidste temaer i hinanden, hvilket kan rode geval-
digt op i nogle følelser og reaktioner, der kan overraske jer begge.
"Jamen jeg anede ikke, at hun var sådan," siger du måske bagefter.
Men  måske  vidste  du  det  godt,  og  det  var  bare  din  forelskede
beruselse, der skjulte din egen instinktive viden for dig.

1. Indledende beskrivelse

     Vi vil først kikke på, hvad der overhovedet har bragt jer sammen.
Du  vil  i  denne  indledende  oversigt  muligvis  kunne  nikke  gen-
kendende til en temperamentsmæssig tiltrækning, som du også har
oplevet tidligere i andre forhold. Det skyldes, at vi mennesker in-
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stinktivt søger det i andre, som vi føler, at vi selv mangler, og hvis
det ene forhold ikke har held til at bibringe os det, så vil vi fortsætte
med at søge efter det samme indhold i det næste forhold. Men glem
ikke, at dit forhold til din partner er unikt, fordi du og Camilla er to
specifikke, menneskelige individer, hvis mystiske og kemiske interak-
tion sluttelig vil kunne forandre jer begge.

Verden er en scene

     Du er selv en flygtig, fantasifuld og romantisk natur og vil derfor
sandsynligvis  føle  dig  godt  tilpas  ved  din  partners  veludviklede
fantasi  og  emotionelle  dybde.  I  foretrækker  begge  at  leve  i  et
eventyrrige,  hvor  følelser,  intuition  og  indre  virkelighed  betyder
mere end den verdslige virkeligheds krav. Og I ville begge, med
Goethes ord, foretrække krisen fremfor fornærmelsen ved at få en
ganske almindelig skæbne. I ønsker jer en nærmest overmenneskelig
kærlighedsrelation,  der  kan  indgyde  jeres  tilværelse  mening  og
eventyr. Men ingen af jer er imidlertid særlig gode til at tackle den
materielle virkeligheds begrænsninger og forpligtelser, og I vil der-
for begge nu og da i det skjulte kunne ønske, at jeres partner ville
tage sig af disse irriterende og banale overgreb, som dagligdagen
bliver ved med at påføre jer, så I selv kunne koncentrere jer om til-
værelsens mere kreative sider. Du og Camilla deler mange værdier
og har et ensartet syn på mange ting. I kan derfor være til stor krea-
tiv stimulation for hinanden og få den anden til at føle sig levende
og fuld af muligheder. Men der skal jo også vaskes op engang
imellem, og selvom du måske foregiver at spille rollen som praktisk
gris, fordi du føler, at du er nødt til det, så vil du formodentlig blive
utrolig krænket, hvis din partner ikke påskønner dine anstrengelser,
eller hvis hun ikke bidrager med den tilfredsstillelse og stabiliseren-
de indflydelse, som du har brug for. Du er nemlig heller ikke særlig
tilbøjelig til at tilbyde den slags, i hvert fald ikke uden store indre
konflikter. Så hvis I to skal undgå jævnlige skænderier om, hvem
der tager hvem for givet, så gør I klogt i at være ærlige over for jer
selv og sikre jer, at der ansættes andre til at tage sig af de praktiske
ting, som ingen af jer i virkeligheden ønsker at blive bebyrdet med.

2. Krop og følelser

     Den mest direkte måde, du og Camilla kan påvirke hinanden på,
er ved at kalde på hinandens følelser og begær. Selvom en sådan
gensidig tiltrækning via følelser og lidenskaber måske ikke altid er
lige bekvem eller harmonisk, så bevirker den kropslige og sjælelige
aktivering, at jeres forhold bliver levende, energifyldt og spænden-
de, også selvom det måtte ske via konflikter.
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Som forhekset

     Du vil formodentlig føle dig fortryllet, forhekset og ofte for-
bløffet over din partners besnærende flygtighed. Der er et kamæ-
leonagtigt skær over hendes karakter, som du både selv vækker til
live og føler dig dybt tiltrukket af. Og det kan nu og da se ud, som
om hun er selve legemliggørelsen af det romantiske ideal, du altid
har  drømt  om.  Men  når  du  prøver  at  fange  hende  ind  og  gøre
drømmen om den fuldendte kærlighed til virkelighed, så bliver din
partner på en eller anden måde ved med at glide fra dig eller skuffe
dig, som om det hele blot var et produkt af din egen fantasi. Følelsen
af sjælelig samhørighed kan være umådelig stærk imellem jer, men
den synes at undfly dig, hver eneste gang du prøver at forankre den i
en almindelig hverdag. Det er, som om du har forelsket dig i din
egen fantasi om, hvem Camilla er, og et eller andet i hende har brug
for denne betagelse, for at hun kan føle sig værdsat og levende. Der-
for prøver hun ubevidst at spille den rolle, du har tildelt hende, også
selvom rollen måske i virkeligheden er alt for eksalteret og fuldkom-
men. Du er mere end almindeligt forelsket i den måde, din partner
opvarter  dig  på,  for  du  kan  projicere  dine  dybeste  romantiske
drømme over på hende ligesom på en fotografisk plade. Og Camilla
selv har et stærkt behov for din medfødte oprigtighed og venlighed,
for den synes at ophæve al ensomhed og smerte og lade hende vende
tilbage til Paradisets Have, i hvert fald rent åndeligt. Men der er alt
for megen fantasi og fortryllelse i jeres indbyrdes tiltrækning, og I er
begge i den grad præget af selvbedrag og ønsket om at behage den
anden, at I ubevidst eller ufrivilligt kan komme til at svigte hinanden
alvorligt ved at prøve så ihærdigt at være noget, I slet ikke er, hvor-
for I siden kan blive rasende over, at det virkelig var nødvendigt.
Magien imellem jer kan være skøn, men måske ikke helt sådan, som
I tror den er, og I har begge brug for større jordforbindelse, hvis I
skal undgå, at denne uvirkelige drøm skal bryde sammen og ende i
desillusionering.

Indbyrdes harmoni

     Du og Camilla har en meget ensartet måde at udtrykke jer på
over  for  omverdenen,  og  mange  af  jeres  værdinormer  og  in-
tellektuelle holdninger harmonerer godt indbyrdes. Dette skaber en
let og ubesværet tiltrækning mellem jer, som indgyder jer begge en
følelse af at være "kommet hjem". Dine bestræbelser på at udtrykke
din individualitet i kreativ form bliver mødt med instinktiv ind-
levelse og støtte hos din partner, for hun deler disse værdier, og I vil
formodentlig sjældent have brug for at forklare jer for hinanden. På
grund af denne gensidige harmoni vil I formodentlig også opleve en
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naturlig  og  tilfredsstillende  indbyrdes  seksuel  kemi  og  nyde  en
fysisk samklang, som er både ophidsende, hengiven og behagelig.

3. Sjæl og ånd

     Du og Camilla har en dynamisk effekt på hinanden, ikke alene
fordi I vækker hinandens følelser og lidenskaber, men også fordi I
tillige stimulerer og udvikler hinandens sjælelige og åndelige egen-
skaber. Denne form for intellektuel, åndelig og kreativ inspiration
kan nu og da være en meget stor udfordring for allerede eksisteren-
de holdninger og trosforhold hos jer begge, og det kan muligvis
kaste jer ud i voldsomme skænderier eller diskussioner. Men den
endelige effekt, I vil få på hinanden, vil bestå i en øget forståelse og
indsigt, og der vil ske en udvikling i jer begge af færdigheder og
talenter, som I måske hidtil har ignoreret eller undervurderet.

Ærlige intentioner

     Du har en vis evne til at fremkalde varme følelser og generøsitet i
din partner, mens hun til gengæld har en udviklende og oplivende
virkning på din personlighed og din fornemmelse af, hvad det er, du
ønsker dig i livet. Din tiltrækning til hende er ikke kun følelses-
mæssig og fysisk, men også åndelig og fantasibetonet. Dit behov for
at trænge ned under tingenes overflade får Camilla til at omfatte dig
med stor forståelse og indføling og får hende til at ønske at yde sit
bedste for dig. Over for dig bliver hun i sine egne øjne et bedre men-
neske i kraft af det, hun kan tilbyde dig. Du vil til gengæld føle dig
mere virkelig, unik og enestående på grund af hendes dybe indføling
og fantasi. Tiltrækningen imellem jer har nogle umådelig romanti-
ske, eventyrlige og fantastiske kvaliteter og er til tider opfyldt af en
næsten høvisk æresfølelse og højsindet idealisme. I vil kunne blive
overraskede over, i hvilket omfang I begge er villige til at investere
energi og kræfter og bringe personlige ofre med det formål at opret-
holde de idealer, der bærer jeres forhold.

Lige børn leger bedst

     Der findes en dyb overensstemmelse mellem dig og din partner
med hensyn til målsætning og værdier. Selvom du måske stadig be-
finder dig i en proces, hvor du søger efter det, der virkelig betyder
noget for dig i tilværelsen, så vil du opleve, at din tiltrækning til
Camilla hjælper dig med at formulere dine værdier på en mere sam-
menhængende måde. Og selvom I kan opleve konflikter på det følel-
sesmæssige område, så ønsker du og hun dybest set det samme i li-
vet, og I vil derfor kunne hjælpe hinanden med at definere jer selv
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som selvstændige og værdifulde individer. Dette vil danne basis for
et ægte venskab imellem jer. Og da dit eget behov for selvudtryk
bedst opfyldes ved, at du finder nogle kreative kanaler, hvorigennem
du kan give udtryk for dit individuelle særpræg, så vil din partners
betoning af følelsesmæssig nærhed og dybde udgøre en harmonisk
og understøttende modvægt til dine egne bestræbelser på at definere
dig selv som individ. Denne stærke overensstemmelse mellem jer
med hensyn til basale mål og værdier kan muligvis ikke løse alle
jeres problemer, for der er i højere grad tale om en åndelig fremfor
en hjertets samstemmighed. Men den betyder, at I hver især har en
instinktiv forståelse for, hvem den anden dybest set er, og der vil
derfor  være  en  dyb  følelse  af  anerkendelse  og  gensidig  accept
imellem jer.

En modtagelig tilhører

     Kommunikationen flyder frit mellem dig og din partner. Camilla
har en instinktiv forståelse af, hvordan du tænker og udtrykker dig,
og hendes beundring for dine mentale evner er så stor, at du altid vil
finde en lydhør og modtagelig tilhører i hende, hvis og når du måtte
ønske at dele dine følelser og holdninger til livet med andre. Din
modtagelighed, finfølelse og levende fantasi inspirerer hende og får
hende til at reagere med varme, indføling og påskønnelse af dine
ideer.  Din  partners  instinktive  værdsættelse  af  tilværelsens  mere
skjulte sider kan berige og udvikle din tankegang, såfremt hun enga-
gerer sig aktivt og følelsesmæssigt i dine interesser. I vil også kunne
le sammen, for I har den samme humor og finder formodentlig de
samme ting morsomme. Uanset eventuelle emotionelle konflikter
imellem jer vil jeres gode mentale kontakt sikre, at I altid vil være i
stand til at tale sammen.

4. Konflikter og udfordringer

     Den måde, du og Camilla påvirker hinanden på, er på mange
måder både livfuld og positiv, sådan som det også fremgår af oven-
stående. Selv når der forekommer gnidninger, vil de sandsynligvis
være mere stimulerende end undertrykkende. Men ethvert forhold
fungerer også på et dybere, psykologisk niveau, og den ubevidste
udveksling mellem to mennesker kan være helt anderledes end det,
der opleves på det bevidste plan. Det er, som om der udspilles ét
drama imellem jer for åbent tæppe i spisestuen, mens et helt andet
og meget mere foruroligende drama udfolder sig i kælderen - og nu
og da vil svovlholdige dampe stige op ad kældertrappen og forstyrre
handlingen ovenover. Den ubevidste frygt og de defensive reakti-
oner, som du og din partner fremkalder hos hinanden, vil fra tid til
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anden dukke op til overfladen i jeres samliv og skabe nogle meget
sårende og vanskelige situationer, som ingen af jer i starten vil for-
stå. Men hvis I er villige til at udforske de motiver og følelser, der
befinder sig under overfladen, så kan disse konflikter føre til øget
indsigt, vækst og indbyrdes forståelse hos jer begge.

Ubehagelig nærhed

     Du vækker nogle temmelig ambivalente følelser i din partner.
Tiltrækningen og beundringen er afgjort til stede, sammen med en
meget stærk beskyttertrang, som får hende til at ønske at støtte,
hjælpe og vejlede. Men formodentlig vil hun også, bevidst eller ube-
vidst, nu og da føle sig genert og utilstrækkelig over for det, hun op-
lever som dine bedre udviklede eller mere spontane evner. Der er en
snert af den kærlige forælder med et begavet og beundret barn i din
partners følelser for dig - en meget kompliceret blanding af kær-
lighed og misundelse, beskyttelse og kritik. Hun vil kunne projicere
det uudfoldede barn i sig selv over på dig, for på en vis måde minder
du hende om det, hun gerne selv ville have været, samt om nogle
gamle sår og skuffelser fra hendes tidlige barndom, som sidenhen
har hæmmet hende i livet. Ved at støtte og opmuntre dig prøver
Camilla således at helbrede sine egne sår. Denne omsorg og hel-
bredelse kan hjælpe med at etablere et dybt og varigt bånd imellem
jer. Men hendes hæmninger vedrørende et mere spontant selvudtryk
kan også skubbe hende over i en mere defensiv, krævende eller
ufrivilligt kritisk adfærd. Camilla kan give dig en udpræget følelse
af stabilitet og styrke, som kan hjælpe dig med at få sat form og ind-
hold på dine kreative visioner. Men der kan også være tidspunkter,
hvor Camilla selv har behov for at være barn fremfor den vise foræl-
der, der har svar på alle spørgsmål.

Forståelsesproblemer

     Camilla føler sig nøjagtig lige så tiltrukket af dig på grund af dine
mentale kvaliteter som på grund af dine følelsesmæssige og fysiske
egenskaber. Men kommunikationen mellem jer bliver noget kom-
pliceret af, at der bliver vakt nogle dybe og mere ubevidste følelser
til live, som kan skabe problemer i en ellers gunstig dialog. Selvom
Camilla nærer dyb respekt for din måde at tænke og udtrykke dig på,
så kan hun nu og da føle sig skræmt eller truet af det, hun oplever
som din større intellektuelle formåen. Din forfinede følsomhed, som
tillader dig at gennemskue andre menneskers motiver og følelser,
rammer, uden nogen bevidst fejl fra din side, ind i nogle gamle sår
vedrørende kommunikation og indlæring, som stammer fra din part-
ners barndom, og som får hende til at føle sig mindreværdig over for
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dig, også selvom der slet ikke er nogen grund til det. Denne aktive-
ring af et dybere tema er imidlertid formodentlig ikke din partner
bevidst. I stedet vil du kunne opleve, at hun reagerer på dig med
kritik, tavshed, undvigelse eller med en nedladende ligegyldighed,
så det ender med at være dig, der på en eller anden måde føler dig
intellektuelt underlegen. Du kan også føle, at hun ikke lytter til dig
eller er grundlæggende uenig med dig, uden at hun dog vil diskutere
det nærmere. Hvis I ikke finder ud af, hvad det er, der er sat i bevæ-
gelse mellem jer, så kan I nu og da vikle jer ind i nogle temmelig
modbydelige og sårende meningsudvekslinger. Men du har gode
muligheder for at sætte dig ind i din partners dilemma, og jo bedre I
er i stand til at snakke ærligt om problemerne, desto større udbytte
vil I få; for Camilla kan tilbyde dig en stabilitet og en tryghed, der
kan hjælpe dig med at rodfæste dine ideer i virkeligheden og om-
sætte dem i praksis.

Emotionelle blokeringer

     Du ser ud til instinktivt at have en stærk indføling i din partners
kejtede forsøg på spontant at give udtryk for sine kreative ideer, og
det  vil  sandsynligvis  vække  din  beskyttertrang.  Du  mærker,  at
Camilla er sky og defensiv på dette område, også selvom hun ikke
selv ved det eller ikke vil indrømme det. Du prøver derfor på at rea-
gere  følsomt  og  taktfuldt,  når  I  nærmer  jer  disse  "brændbare"
spørgsmål. Din partner har til gengæld hårdt brug for denne følelse
af beskyttelse og tryghed, for den virker lindrende eller ligefrem hel-
bredende på sår og afsavn fra hendes tidligste barndom. Hun har
måttet kæmpe hårdt for at opnå den indre styrke, der på sin side kan
indgyde dig en fornemmelse af stabilitet og struktur, og som kan un-
derstøtte  dit  behov  for  materiel  tryghed  og  sikkerhed.  Men  din
partner vil både berøres og påvirkes dybt af din reaktion på hende,
og dette vil sandsynligvis aktivere nogle af barndommens gamle
angstfornemmelser. Den utrolige sårbarhed, det kan afstedkomme i
hende, kan få hende til nu og da at reagere med noget, der ligner
kulde, afvisning eller sårende kritik. Du er uhyre følsom over for
disse forsvarsreaktioner, for du er meget afhængig af hendes støtte.
Hvis du ikke lærer indimellem at stå på egne ben og lade tingene
være, så vil du kunne blive meget deprimeret, føle dig ensom og
have virkelig ondt af dig selv. Hvis I derfor undlader at se disse
komplicerede problemer i øjnene og arbejde med dem, så vil I kunne
se frem til nogle indbyrdes anfald af surmuleri og uudtalt vrede, ofte
uden at nogen af jer er klar over, hvorfor eller hvordan de opstår.
Men  I  vil  også  kunne  vende  denne  ofte  meget  vanskelige  pro-
blematik til en umådelig kreativ udveksling, netop fordi I har så
hårdt brug for hinanden og er i stand til at yde hinanden dyb loyalitet
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og stærk emotionel støtte. Men det vil kræve meget stor ærlighed
over for jer selv og over for hinanden, for den kejtethed og usikker-
hed, som Camilla føler i din nærhed, stammer fra en uudtalt angst og
kan få hende til på en forvrænget måde at nægte dig den emotionelle
støtte, du behøver, netop når du har allermest brug for den.

Sårbare følelser

     Din partner har et dybt behov for din emotionelle støtte og om-
sorg, selvom hun muligvis ikke har særlig nemt ved at give udtryk
for dette behov over for dig. Din samvittighedsfuldhed og vilje til at
hjælpe fremkalder en kraftig respons i Camilla, for hun føler sig
lindret  og  helbredt  gennem  disse  egenskaber  hos  dig.  Men  de
trænger også igennem et helt livs forsvarsværker og gør hende op-
mærksom på personlige sår og skader, som stammer fra hendes tid-
ligste barndom. På grund af den ekstreme sårbarhed, hun derved op-
lever - bevidst eller ubevidst - kan hun til tider reagere på dig med
en meget forvirrende blanding af vrede og kulde, især hvis hun kon-
staterer  det  mindste  tegn  på  tilbagetrækning  eller  mangel  på  in-
teresse  fra  din  side.  En  ganske  pludselig  tilbagetrækning  eller
sårende kritik er ikke usandsynlig, og det kan være meget vanskeligt
for dig at bære. Du er uhyre følsom over for din partners smertelige
skyhed og følelse af isolation med hensyn til sin emotionelle af-
hængighed af andre, også selvom hun ikke selv er klar over det.
Men da du bliver så dybt følelsesmæssigt involveret, burde du nok
prøve på at udvikle en lidt mere uafhængig og objektiv forståelse og
undgå at hengive dig til selvmedlidenhed eller uudtalt vrede, når du
er blevet såret. Der er en meget dyb og kompliceret energi på færde
imellem jer, som i høj grad kan bringe lindring og helse til jer begge,
samt øge jeres indbyrdes troværdighed og evne til at give jer hen til
hinanden. Men det vil afkræve jer begge en god portion bevidsthed
og oprigtighed, for denne dybe og betydningsfulde forvandlingskraft
i jeres gensidige tiltrækning kan ikke komme til udtryk gennem und-
vigelser, rollespil eller gensidige beskyldninger.

På kogepunktet

     Selvom den seksuelle tiltrækning mellem dig og Camilla formo-
dentlig vil være ret kraftig (i hvert fald i starten), så har jeres kontakt
et skjult element af katten-efter-musen, som peger henimod et langt
mere omfattende tema imellem jer. Du vækker i lige så høj grad din
partners begær gennem din ophøjethed og fjernhed, som gennem de
egenskaber hun beundrer, for denne uopnåelighed kalder på hendes
mest primitive jagtinstinkt. Din selvtilstrækkelighed og omhyggeligt
beherskede sensualitet virker enormt dragende på hende og udfor-
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drer hendes ønske om at forstå og analysere den menneskelige ad-
færd. I starten vil dette uopnåelige eller utilgængelige element hos
dig vække din partners lidenskab, og der vil optræde en kraftig
seksuel kemi imellem jer. Men jo mere hun presser på for at få dig
til at give sig det, hun ønsker, desto større og mere underfundig
modstand vil hun blive mødt med. Efterhånden kan hun derfor blive
i stigende grad rasende og frustreret, og måske indser du ikke, i hvor
høj grad du selv fremprovokerer denne vrede på grund af din ube-
vidste frygt for det, du oplever som hendes langt større styrke og
selvtillid. Hvad enten du er bevidst om det eller ej, så er du bange
for at blive domineret af Camilla, og da der er en side af hende, der
godt kan lide at dominere, kan du jo have en vis grund til ængstelse.
Sandsynligvis oplever du også en ubehagelig blanding af stor beun-
dring og dyb misundelse over for hende. Der kan udvikle sig en
særdeles frustrerende magtkamp mellem jer, hvis du undlader at
kikke på din egen part i problemet, og såfremt Camilla mistolker din
skjulte modarbejdelse som bevidst kulde eller ondskab, for du føler
jo alt andet end kulde over for hende. Men hendes tilbøjelighed til at
reagere med vrede og et ønske om at såre til gengæld kan være et
vanskeligt element for jer at tackle. Og dette element i jeres ind-
byrdes tiltrækning kan i allerhøjeste grad skabe problemer, hvis I
begge er ubevidste om de kræfter, der er sat igang, for det kan med
tiden udvikle sig til ægte bitterhed og en ubehagelig vane med at
modarbejde hinanden på nogle ekstremt sårende måder - især på det
seksuelle  område.  Men  I  kan  også  begge  forsøge  at  bruge  den
spændte atmosfære til at lære noget om jer selv og om hinanden, for
med en vis indsats og gensidig kærlighed kan det blive en umådelig
kreativ energi, der kan hjælpe med at helbrede din egen skjulte min-
dreværdsfølelse og bibringe din partner langt større tålmodighed,
tolerance og forståelse for menneskelig skrøbelighed.
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KAPITEL  III

KERNEN I JERES FORHOLD

1. Jeres forhold som en selvstændig enhed

     I  den  alkymiske  symbolik  forbindes  to  substanser  og  skaber
derved et tredje, helt nyt fænomen. Det forhold, som du og Camilla
skaber sammen, er en levende og selvbestaltet enhed. Det har sin
egen kerne eller basale natur som ethvert andet levende væsen, og
derfor følger dets udviklingsproces også sin egen indre dynamik og
lovmæssighed - på samme måde som en tomatplante vokser fra et
tomatplantefrø og ikke på et æbletræ. Denne kerne i jeres forhold
kan være noget, enten du eller din partner selv indeholder. Formo-
dentlig består den af lidt fra jer begge. Og hverken du eller Camilla
vil formodentlig helt kunne forstå forholdets virkelige karakter, før
der er gået tilstrækkelig lang tid til, at I både følelsesmæssigt og in-
tellektuelt er i stand til at opleve, hvad det egentlig er, der er opstået
imellem jer. Dette mystiske væsen har også en ydre personlighed,
som udtrykker sig i verden på en meget karakteristisk måde, som er
forskellig fra jeres egne personligheder. Det vil kunne overraske jer
at høre venner, familie eller kolleger beskrive, hvordan de ser jer
som par, for I er formodentlig ikke selv klar over den ydre skikkelse
hos det væsen, som I har skabt sammen.

     Jeres forhold er et produkt at den mystiske kemiske interaktion,
der opstår imellem jer. Det er imidlertid ikke helt under jeres kon-
trol, hverken sammen eller hver for sig. Mens man formodentlig
godt kan øge sin bevidsthed omkring de temaer, der ligger gemt i et
forholds inderste kerne, så kan man ikke ved hjælp af sin bevidste
vilje gøre et forhold til noget bestemt. Er ingredienserne til kagen
først fundet, blandet og bagt, så må vi acceptere karakteren af det,
vi har skabt. Vi kan foretage visse korrektioner, såsom f.eks. at til-
føje en smuk glasur, og vi kan søge at sikre os, at vi skaber kagen på
et tidspunkt, hvor vi er sultne og vil påskønne smagen af den. Men vi
kan ikke gøre gjort ugjort og opløse kagen igen og kræve, at ingre-
dienserne skal indgå en anden kombination og lave en helt anden
slags kage. Har vi først skabt et forhold, så må vi også acceptere og
arbejde med det, vi har skabt, for det er et resultat af en kombina-
tion af to individer, der på alkymisk vis er blevet blandet og bagt og
bragt til live.
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Tankens magi

     Kodeordet for dit forhold til Camilla er kommunikation. Der op-
står en art mental vitalitet, energi og gensidig inspiration imellem
jer, som gør dette parforhold til andet og mere end et emotionelt og
fysisk bånd, for den dominerende trang i jeres forhold er indrettet på
at formulere og udtrykke ideer og tanker. På ét niveau kan dette
betyde, at du og din partner føler, at I er i stand til at tale sammen og
delagtiggøre hinanden i jeres respektive synspunkter og interesser i
højere grad, end tilfældet har været for nogen af jer i tidligere for-
hold. På et andet niveau vil den stærke mentale energi i jeres forhold
sandsynligvis påvirke jeres individuelle evne hver især til at give ud-
tryk for jeres tanker, således at tidligere oversete talenter kan blive
vakt, og I kommer til at opleve tilværelsen større og rigere end før.
En naturlig følge heraf kunne være, at du og Camilla giver jer til at
arbejde sammen på et eller andet område, der har at gøre med kom-
munikation,  f.eks.  skribentvirksomhed,  forlagsaktivitet,  undervis-
ning og afholdelse af foredrag. Energien i jeres relation vil antagelig
ændre jeres tankegang og åbne op for områder, hvor I har fælles an-
skuelser, indstilling og interesser. Andre mennesker vil muligvis og-
så respondere på den kreative og romantiske atmosfære i jeres for-
hold, for som par vil du og Camilla, bevidst eller ubevidst, være til-
bøjelige til at udfolde en karakter af drama og særpræg, som adskil-
ler jer fra mere prosaiske parforhold. Det er ikke sandsynligt, at I vil
give jer til at lufte jeres indbyrdes problemer over for andre, for der
er et stærkt element af stolthed i jeres fælles ydre fremtræden, som
kræver, at I vender et lyst og optimistisk ansigt ud mod omverdenen.
De romantiske elementer i jeres forhold er også synlige for andre, og
I vil antagelig fremstå som et bemærkelsesværdigt og stilfuldt par,
måske en lille smule overmenneskelige, involveret i nogle spænden-
de kreative eventyr og ikke bundet, som så mange andre, til de
verdslige rutiners og ansvars snævre vej. Men denne dramatiske
persona er ikke falsk; den afspejler mange autentiske kvaliteter, som
virkelig udgør en del af jeres forholds inderste kerne.

     Men  uanset,  hvordan  omverdenen  betragter  jeres  forhold,  så
består dets inderste kerne i et møde mellem to tænkende individer.

     På grund af dit behov for dramatik, din tendens til selv-mytolo-
gisering og dit behov for at teste din styrke og din forstand i forhold
til livets udfordringer, vil du antagelig finde de kreative muligheder i
din relation til Camilla både spændende og berigende. Forholdets
stærke betoning af kommunikation og af at formulere og udveksle
ideer og tanker kan give dig mulighed for at styrke dit selvudtryk og
udvikle dine evner; og båndets levende, luftige og til tider uforudsi-
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gelige karakter vil antagelig appellere til dit behov for frihed og
autonomi  i  omgangen  med  andre  mennesker.  Du  er  bedre  til  at
tackle kriser og konflikter end så mange andre, fordi du nyder selve
udfordringen (også selvom du måske nu og da overdramatiserer dine
vanskeligheder). Men du er derimod langt værre stillet, når det gæl-
der ensformighed og kedsomhed. Lykkeligvis vil dette forhold, på
grund af sine åbne muligheder på det intellektuelle plan, sikre, at der
altid vil foregå noget interessant og udfordrende, som kan stimulere
din tankegang og udvide dit syn på tilværelsen.

     Da der ligger så stor vægt på tænkning og kommunikation i jeres
forhold, er det sandsynligt, at hyppige og omfattende dialoger kom-
mer til at udgøre en væsentlig del af det, I skaber sammen. Debat og
argumentation er uundgåelige aspekter af enhver samtale, og man
kan kun formulere og ytre sine egne ideer, hvis der er noget - eller
nogen - man kan måle dem i forhold til. Jeres parforholds ekspres-
sive karakter vil antagelig presse jer begge henimod et større behov
for at udveksle ideer, og naturligvis vil I ikke altid være enige. Men
den slags uoverensstemmelser kan udgøre lige så kreative aspekter
af en relation som opdagelsen af, at man ser ens på tingene, for for-
holdets karakter kræver af jer begge, at I bliver mere bevidste om,
hvad det er, I tænker hver især. De områder, hvor I vil have de stør-
ste muligheder for en frugtbar diskussion, vil dreje sig om alle for-
mer for viden og kundskaber. Dette vil kunne drage jer begge i ret-
ning af yderligere uddannelse, idet I vil kunne støtte hinanden og
engagere jer på områder, der har direkte at gøre med tale og skrift.
Men den stærke betoning af at lære nye ting i jeres forhold kan også
betyde en livlig udveksling i dagligdagen, og du og din partner vil
måske opdage, at glæden ved en virkelig god gang indbyrdes sladder
kan være større og mere indbringende, end I først antog.

     Der er imidlertid et dilemma indbygget i den stærke mentale
fokusering og kommunikation i jeres forhold. Tænkning og samtale
er så afgørende i jeres forhold, at de mere forfinede, ikke-verbale
måder at udveksle og dele hinandens oplevelser på, som er nød-
vendige for et forholds emotionelle og seksuelle atmosfære, nemt
kan blive overset eller forsømt, fordi I har så travlt med at snakke
om alting. Behovet for at dele og udtrykke ideer udgør en kreativ og
positiv dynamik i jeres relation, men I vil også kunne hænge fast i
diskussioner som et middel til at undgå andre, mere fysiske eller
sanselige emner imellem jer. Hvis der opstår problemer i forbindelse
med den mere instinktive side af jeres samliv, vil I være tilbøjelige
til at begynde at analysere dem i håbet om, at samtalen og den ind-
byrdes forståelse vil fjerne problemerne. I vil måske ligefrem kunne
argumentere og skændes om ting, der er helt uden forbindelse med
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det, der i virkeligheden foregår imellem jer, for på den måde kan I
lukke dampen ud uden at skulle konfrontere det egentlige problem.
Problematiske følelser kan have vanskeligt ved at komme til udtryk
imellem  jer,  for  forholdets  dominerende  energi  kan  udløse  en
tendens til at rationalisere i jer begge. Tankens magi er dog således
indrettet, at selv når disse vanskelige og mere uhåndgribelige sider
af jeres forhold melder sig, så vil behovet for en ærlig udveksling før
eller siden få overtaget, og I vil fortsat kunne lære meget af hinan-
den.

Uforudsigelighed som et ekstra krydderi

     Forholdet mellem dig og Camilla er præget af en livlig mental
energi, der kan stimulere og forvandle jeres tankegang og holdning
til livet. Derudover er der også et andet element i jeres forhold, som
både styrker dets kreative, mentale potentialer og indgyder det en
ukonventionel og uforudsigelig atmosfære. Kombinationen af disse
to faktorer kan vel nu og da være forvirrende og forstyrrende, men i
det mindste vil den aldrig være kedelig. Hvis du og din partner imid-
lertid søger et roligt og emotionelt trygt tilflugtsted i hinanden, så
kan I blive meget overraskede. De uberegnelige elementer i jeres
relation kan sommetider få den ene af jer til lige pludselig at trække
sig tilbage og derved skabe en atmosfære af emotionel distance og
adskilthed, som kan være uhyre sårende. Der er nemlig noget på
færde i jeres forhold, som kræver jævnlige perioder med tilbage-
trukkenhed og uafhængig udfoldelse. På en måde harmonerer dette
godt med forholdets stærke betoning af de intellektuelle og kom-
munikerende bånd imellem jer, for det betyder, at I hver især har
brug for perioder, hvor I kan dyrke jeres egne uafhængige ideer og
interesser. Men andre gange kan du og din partner føle, at det næ-
sten er for meget af det gode. Denne energi i jeres forhold betyder
ikke, at I aldrig kan opleve perioder med struktur og permanens i
jeres samvær, men det betyder, at I er nødt til at lade hinanden være
i fred engang imellem. Rigtig problematisk bliver det først, hvis I
forsøger at tvinge jeres forhold ind i alt for konventionelle rammer,
hvor de daglige rutiner og forpligtelser binder jer begge to for stramt
og ikke giver jeres uberegnelige og stimulerende, mentale udveks-
ling tilstrækkelig mange udtryksmuligheder. Eller hvis I er alt for
emotionelt symbiotiske og afhængige af hinanden og ikke kan til-
lade det råderum, jeres forhold kræver.

     Den mere uforudsigelige energi i jeres forhold vil være tilbøjelig
til at dukke op på bestemte områder af jeres samliv. Hvis I ønsker at
undgå, at denne forstyrrende energi skal bryde frem ubevidst og
ukontrolleret, så bør du og din partner nok udvikle større indbyrdes
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uafhængighed i forbindelse med jeres venner og sociale omgangs-
kreds, samt i forbindelse med jeres ideer og idealer vedrørende til-
værelsen i det hele taget. Selvom jeres forhold betoner en livlig,
mental udveksling imellem jer, så vil I også hver især få brug for ad-
skilte interesser og retten til at have jeres egne meninger og syns-
punkter. I vil ligeledes have brug for en intellektuel stimulation, der
kommer fra mange forskellige kilder, og som ikke altid er lige beha-
gelig for jer begge. Andre mennesker kan ofte komme til at fungere
som udløsningsfaktorer for en stærk følelse af forskellighed imellem
jer, men det behøver slet ikke at være noget dårligt. Faktisk kan kan
det være med til at genoplive jeres samvær, for I er jo ikke konstant
og udelukkende under indflydelse af hinanden. Uberegneligheden i
jeres relation kan øge originaliteten i jeres tankegang betydeligt og
kan åbne op for nye verdener for jer begge. Men I vil sandsynligvis
ikke vinde prisen som årets mest stabile og fredsommeligste par.
Hvis I kan lære at påskønne den intellektuelle vitalitet og excentrici-
tet i jeres forhold, uden at male det for stort op som en side i et kul-
ørt ugeblad, så kan I få et meget stort udbytte ud af den stimulerende
og inspirerende kombination af energier, der optræder imellem jer.

                                                    - - -

2. Forholdet og dig

     Det følgende afsnit beskriver den virkning, jeres forhold har på
dig. Mens de foregående afsnit handlede om jer begge, både dig og
din partner, så vil vi her fokusere alene på dig.

Vækkelse af hjerte og lidenskaber

     Dit forhold til Camilla vil antagelig berøre visse sider af din per-
sonlighed meget stærkt, herunder først og fremmest din emotionelle
og instinktive natur. Den måde, dine lidenskaber, dine behov og
følelser, din seksuelle respons og din indre fornemmelse af selvværd
og elskelighed bliver vakt til live på - sommetider lykkeligt, sommeti-
der via konflikter - vil øge den uhyre forvandlende effekt, jeres for-
hold har på dig.
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Stjernekvaliteter

     Din følelse af personlig tiltrækningskraft og selvværd vil antage-
lig blive kraftigt understøttet af dette forhold - især gennem den
måde, andre reagerer på jeres forhold på. Du vil formodentlig nyde
at blive set sammen med din partner, fordi du godt kan lide den
person, du bliver, når I er sammen; og i sociale og professionelle
situationer, hvor I optræder som par, vil du føle dig i højere grad
begæret, mere underholdende, sjovere at være sammen med og bed-
re til at forholde dig til andre. På en måde er du nok forelsket i det
billede af dig selv, som du ser i andres øjne, når du og Camilla er
sammen. Men dette kan være noget uhyre positivt, for det giver dig
lyst til at leve op til den rolle, som forholdet tilbyder dig, og dette
kan bringe det bedste frem i dig. Selvom der kan opstå nogle dybere
konflikter imellem dig og din partner, så vil din følelse af selvværd
og elskelighed dog blive støttet og værdsat af jeres forhold.

Livet i en hytte på landet

     Du vil sandsynligvis føle dig meget tryg og tilfreds i dette for-
hold, især i kraft af den måde andre betragter jer på som par. Du har
brug for jeres forhold, for det synes at tilbyde en sikker og stabil
struktur i verdslig forstand; og skulle I opleve nogle mere dybt-
gående følelsesmæssige konflikter, så vil jeres forholds ydre fremto-
ning og stil ikke desto mindre berøre dig dybt rent følelsesmæssigt
og få dig til at føle, at du er kommet hjem. Dette kan naturligvis få
dig til at ønske at undgå alle de andre temaer i jeres forhold, som I
måtte have brug for at bearbejde. Men ikke desto mindre kan der
finde en tilfredsstillelse af nogle meget vigtige tryghedsbehov sted i
dette forhold; og er du i stand til at sikre, at dette ikke bruges til at
dække over andre, mere ubehagelige kræfter imellem jer, som der er
brug for at få frem i lyset, så kan du hvile trygt på den solide basis,
dette forhold forsyner dig med.

En anspore til kreativt udtryk

     Jeres forhold tjener også som katalysator for udviklingen af dine
talenter, dine kreative evner, din verdslige målsætning og din for-
nemmelse af individualitet, selvom denne personlige vækst sommeti-
der snarere fremkommer via spændinger og provokationer end gen-
nem harmoniske tilstande. Men selv med et vist mål af konflikter kan
dit forhold til Camilla berede dig mange muligheder for vækst og
selvudvikling, samt øge din evne til at nå de mål, du har sat dig, og
give dig en klarere fornemmelse af, hvem du i virkeligheden er.
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Et drejende roulettehjul

     Der er noget omskifteligt, uforudsigeligt og spændende ved jeres
forhold, som sandsynligvis vil udløse en stærk trang til eventyr og
ekspansion i dig. Selvom du måske har været en relativt sat person
tidligere, så vil jeres parforhold vække en intens rastløshed til live i
dig. Der vil blive lukket op for din fantasi, og i kraft af forholdets
indvirkning på dig vil du i stigende grad blive opmærksom på alle
de ulevede potentialer og muligheder i dig selv, som skriger efter en
chance for at komme til udfoldelse. Din fornemmelse af mening og
tro i tilværelsen vil antagelig øges i kraft af jeres forhold, for det har
en evne til at udøve en stærkt forvandlende indflydelse på din livs-
anskuelse og din oplevelse af, at der er en intelligent orden på færde
i tilværelsen. Du vil antagelig få et kraftigt spark fremad både mate-
rielt og åndeligt, og du vil sikkert føle, at dit liv bliver umådelig
beriget og udvidet igennem jeres parforhold. Uanset hvilke kon-
flikter du og din partner måtte opleve på andre felter, så vil dit udsyn
og din forståelse blive stærkt forøget og udvidet og bibringe dig det
nødvendige perspektiv og den nødvendige tillid til, at du vil kunne
klare og tage ved lære af de eventuelle kriser, der måtte opstå - i din
individuelle tilværelse såvel som i jeres samliv.

Et vækkelsesråb

     Der findes nogle højst uforudsigelige elementer i jeres forhold,
som antagelig vil ryste alle dine hidtidige holdninger i forbindelse
med seksuelle udtryk og seksuelle roller inden for et parforhold. På
grund af jeres forholds ukonventionelle og elektriske karakter vil du
antagelig føle dig mere levende, begejstret og seksuelt oplivet, end
du tidligere har gjort - og mere bevidst om, hvem du er, og hvad du
ønsker. Men den kraftige vækkelse, som er en direkte følge af jeres
bånd, kan også være en stærk udfordring for dig, seksuelt og med
hensyn til personlig energi og motivation, og dette kan sommetider
skræmme dig; på en måde bliver du nemlig opfordret til at udvikle
større autonomi, uafhængighed og selvtillid på alle områder af dit
liv. Hvis du har været en afhængig eller passiv person før i tiden, så
kan du blive temmelig chokeret, eftersom du vil være tvunget til at
blive mere bevidst om, hvad du i virkeligheden ønsker dig i livet -
og lære at slås for det om nødvendigt. Desværre er det sådan, trods
det universelle råb om frihed, at de fleste mennesker, når de får til-
budt disse dybere lag, foretrækker sikkerheden; og det samme gæl-
der muligvis dig. Eller måske er du netop undtagelsen, der bekræfter
reglen. Det er sandsynligt, at du, efterhånden som forholdet udvikler
sig, vil føle dig i stigende grad i stand til at træffe personlige beslut-
ninger og kontrollere din egen tilværelse. Men dette vil måske ikke
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udelukkende føles behageligt, for jeres forhold levner ingen plads
for overfølsomhed eller unddragelse; det giver din bevidsthed et
kraftigt spark fremad og vil antagelig fjerne mange illusioner og
selvbedrag med hensyn til spørgsmålet om, hvorfor du før i tiden
ikke har taget hånd om din egen skæbne. Du kan reagere på denne
kraftige energi med frygt, vrede og tilbagetrækning. Eller du kan
modigt gå forholdets udfordringer imøde og opleve, at du omsider er
fuldkommen fri og selvberoende.

Øvelse i selvdefinition

     Jeres forhold har en vis evne til at få dig til at føle, at du er dybt
ansvarlig for dets liv og fortsættelse. Du kan til tider føle, at du
bærer hele vægten af forholdet på dine skuldre, for de begræns-
ninger  og  vanskeligheder,  der  præger  det,  både  definerer  og
frustrerer din fornemmelse af, hvem du selv er. På den anden side
bliver din følelse af styrke, kraft og individuelt værd ligeledes akti-
veret af jeres forhold, og du drager næring fra dets udfordringer, for-
di de fremkalder en dyb følelse af forpligtelse og tilknytning i dig.
Dette bibringer dig en følelse af sikkerhed og tryghed og gør dig og-
så opmærksom på din egen evne til at udvise loyalitet og gene-
røsitet. Men samtidig har forholdet en tendens til at modarbejde dine
personlige mål og kræver af dig, at du går på akkord med din egen
vilje og dine egne formål for at understøtte og opretholde forholdet.
De problemer og forpligtelser, du bliver stillet overfor, kan blokere
for din egen personlige udvikling på en eller anden måde. Men selv-
om du til tider kan føle dig utrolig begrænset, så er jeres forhold
faktisk med til at definere dig som person, give dig større dybde og
større realisme, tålmodighed og autencitet. Hvis du er i stand til at
bære vægten af forholdet, så vil det hjælpe dig til at skabe en mere
solid fornemmelse af personlig autoritet og effektivitet i tilværelsen;
for paradoksalt nok vil det være gennem dit eget frie valg af tilpas-
ning til forholdets begrænsninger, at du mest ægte kan realisere dig
selv.

Mod og selvtillid

     Din følelse af motivation og effektivitet i tilværelsen vil antagelig
blive kraftigt opmuntret af den kreative energi i jeres forhold. På en
eller anden måde synes forholdets livgivende kræfter at inspirere dig
til større mod og større vilje til at forfølge dine personlige mål på en
måde, som du sandsynligvis aldrig tidligere har oplevet. Dine liden-
skaber vil antagelig også blive vakt, sammen med dit temperament;
og du vil muligvis opdage, at du er en langt mere egenrådig og kap-
pelysten person, end du gik og troede. Den seksuelle stimulation ud-
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gør også en side af forholdets indvirkning på dig, men denne om-
fatter dog mere end som så; i virkeligheden er her højst sandsynlig
tale om, at du vil opdage din egen styrke, beslutsomhed og energi.
Og selvom jeres indbyrdes skænderier i perioder kan være temmelig
stridbare, så vil jeres forhold bevare evnen til at få dig til at føle, at
du er mere levende, mere dynamisk og har mere styr på din egen til-
værelse.

                                                    - - -

3. Forholdet og din partner

     Det følgende afsnit beskriver den virkning, jeres forhold har på
Camilla.

Også din partners hjerte bliver antændt

     Jeres forhold har også en kraftig indvirkning på visse sider af din
partners lidenskaber, følelser og emotionelle behov; og det betyder,
at hun, ligesom du selv, vil opleve sit følelsesliv og sin instinktmæs-
sige natur afgørende beriget og uddybet - også selvom det nu og da
kan ske gennem konflikter og stridigheder.

At tackle fortryllelser

     Den måde, jeres forhold tager sig ud på i andres øjne, og de reak-
tioner, det vækker, kan fremkalde en intens romantisk idealisme i
din partner, som kan være meget forvirrende - især hvis Camilla er
vant til at have styr på sine følelser. Hun kan opdage en sårbarhed
og emotionel følsomhed, som hun hidtil har holdt skjult, endog for
sig selv. Det er, som om billedet af jeres forhold fremkalder en drøm
i hende om den fuldkomne forening; og hun bør nok passe på, ikke
at give sig hen til en alt for voldsom idealisering af jeres bånd. Hvis
Camilla forelsker sig i et billede af forholdet i stedet for i dig, så kan
hun blive meget desillusioneret, når de uundgåelige menneskelige
konflikter melder sig; og hun kan være tilbøjelig til at udfolde en vis
grad af selvbedrag og rollespil for at bevare det elskede ydre billede
intakt, mens nogle langt dybere konflikter begynder at forstyrre for-
holdet indefra. Men kan hun nyde sin drøm og samtidig bevare kon-
takten til din faktiske person, så vil hun kunne opleve den magiske
følelse, jeres forhold vækker hos hende, og alligevel bevare begge
ben på jorden og være ærlig over for dig.
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Faret vild i skoven

     Den romantiske fantasi i jeres forhold kan sommetider forvirre
din partner og gøre hende rådvild, for hendes egne følelsesmæssige
behov er i dyb samklang med det løfte om fuldkommen kærlighed,
som forholdet synes at indebære; og hun kan følgelig miste kon-
takten med sine personlige grænser. Til tider kan Camilla antagelig
føle, at hun vandrer omkring i en betagende, men lettere foruro-
ligende drøm. Den romantiske idealisme i jeres relation er ikke i sig
selv  hverken  overdreven  eller  mærkelig;  men  hendes  store  føl-
somhed over for den, og de høje forventninger dette fremkalder i
hende, gør hende uhyre sårbar over for skuffelser. Det er, som om
hun har fået tilbudt et glimt af Edens Have, men ikke helt har fået
lov til at gå ind igennem porten og gøre drømmen til virkelighed.
Derfor føler hun sig muligvis ikke helt tryg og sikker i dette parfor-
hold, uanset hvor magisk og vidunderligt alting virker. For selvom
Camilla vil kunne tro, at hun har truffet sin sjælemage og endelig er
"kommet hjem", så er der sandsynligvis nogle endnu dybere og mere
komplicerede  spørgsmål  på  færde;  hendes  uopfyldte  barndoms-
drømme bliver stærkt fremhævede i dette parforhold, og dette kan få
hende til at længes efter en art fuldkommen sammensmeltning, som
ikke er menneskelig mulig i et parforhold. Er hun derimod i stand til
at bevare fornemmelsen for, hvad hun i virkeligheden har behov for
som individ, og kan hun nære tillid til sin egen evne til at give sig
selv den nødvendige næring, så vil hun også være i stand til at nyde
de magiske følelser, som jeres forhold fremkalder, samtidig med at
hun bevarer følelsen af indre sikkerhed og emotionel selvberoenhed.

En aktivering af din partners kreative evner

     Din partner kan ligeledes få gavn af jeres forhold på det kreative
felt, eftersom forholdet sandsynligvis vil stimulere hendes fantasi og
kreativitet, samt hendes evne til at give udtryk for sig selv i den
verdslige verden.

Fremstillingen af perler

     De vanskeligheder og begrænsninger, der præger jeres forhold,
kan have en meget positiv effekt på din partners måde at forholde
sig til tilværelsen på, for hun vil være tilbøjelig til at reagere med et
dybt behov for at forstå meningen med det, hun oplever. Ethvert par-
forhold har sine problemer, men det er hendes egenartede respons,
der  kan  vende  disse  problemer  til  nogle  umådeligt  kreative  op-
levelser, som lukker op for en større tillid til livet og til hende selv.
Jeres forhold kan for din partners vedkommende sammenlignes med
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en østers og dens perle; det irriterende sandskorn, som ikke er til at
komme af med, resulterer i sidste ende i noget utrolig smukt og
værdifuldt, og den konstante irritation over en tilsyneladende uover-
stigelig forhindring i jeres forhold kan ligeledes i Camilla frem-
kalde,  ikke  blot  et  stærkt  ønske  om  at  slippe  væk  til  grønnere
græsgange, men også et ønske om at uddybe hendes syn, så hun kan
få et bredere eller større perspektiv på situationen. Dette vil virke
som en anspore til nogle dybt religiøse eller spirituelle følelser i
hende (de være sig nok så uortodokse); for før eller siden vil hun,
hvis hun bliver ved med at udvide sin forståelse med det formål at
tackle problemerne, komme i kontakt med en kilde til visdom og
mening i sig selv, som kan øge hendes tillid til livets essentielle
godhed. Hendes periodiske ønske om at slippe væk til noget, der er
nemmere og mindre udfordrende, er fuldkommen naturligt, men det
ville antagelig gøre det endnu værre for hende, hvis hun forsøgte på
det. Noget i hende har brug for den udfordring, der ligger i jeres for-
hold, for at kunne gro, og hendes bestræbelser på at komme overens
med forholdets vanskeligheder kan ligefrem resultere i, at hun ud-
vikler en specifik livsfilosofi eller et fond af viden, som fortsat kan
tjene hendes videre udvikling på længere sigt.

Den dybere indvirkning på din partners psyke

     Din partner vil ligeledes blive dybt berørt af jeres forholds for-
vandlende kraft, og hun kan ligesom du selv opleve denne aktivering
af ubevidste temaer uhyre ubehagelig. Men forholdet muliggør en
dybtgående helbredelse og forandring af både Camilla og dig, for-
udsat at også hun er i stand til at tage udfordringen op og vedkende
sig betydningen af jeres bånd.

Ingen billige tilbud

     Den måde, jeres forhold fremtræder på over for omverdenen, og
de reaktioner, det afstedkommer hos andre mennesker, kan vække
en dybt ambivalent respons i din partner. På den anden side vil
Camilla sandsynligvis føle sig bevæget af en dyb ansvarsfølelse og
trang til vedholdenhed, som kan fremkalde et ønske i hende om at
skabe et varigt bånd, som omverdenen vil kunne opfatte som et sta-
bilt parforhold. Hun kan imidlertid også føle sig indespærret eller
begrænset af forholdets styrke og vægt og de ofre, det afkræver
hende. Den følelse af struktur og permanens, som forholdet vækker i
hende,  tilfredsstiller  hendes  dybeste  tryghedsbehov  og  kan  langt
henad  vejen  helbrede  eventuelle  sår  fra  hendes  barndom.  Men
Camilla vil formodentlig også blive nødt til at acceptere lejligheds-
vise følelser af at være overbebyrdet, tynget og desillusioneret - især
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hvis hun tidligere har udfoldet et mere romantisk temperament. For
at sige det ligeud, så vil din partner vokse en hel del i kraft af den
indvirkning, jeres forhold har på hende, især i forbindelse med hen-
des omgang med kollektivet. Muligvis bliver hun nødt til at bringe
nogle væsentlige ofre for overhovedet at indgå og beholde dette for-
hold; forhåbentlig vil hun ikke blive fortørnet over prisen.

Lær at slippe kontrollen på en balanceret måde

     Der hviler et intenst, ja næsten "skæbnebestemt" skær over jeres
forhold,  som  kan  fremkalde  nogle  ubehagelige  reaktioner  i  din
partner. Det betyder ikke, at jeres forhold er mere "skæbnebestemt"
end så mange andre, men Camilla ejer en særegen sensitivitet over
for de mere tvangsbetonede elementer i det og kan reagere defensivt,
hvis hun begynder at føle sig oversvømmet. Hun kan føle sin kontrol
over sig selv og sin tilværelse truet, for der er visse områder i hendes
personlighed, som er blevet såret eller forsømt i hendes barndom, og
som hun formodentlig lærte at beskytte ved at lukke enhver person,
situation eller følelse ude, som gør hende sårbar. Det er med andre
ord hendes forsvarsmekanismer, der bliver udfordret i dette forhold.
Hvis din partner er ubevidst om de komplicerede kræfter, der er
virksomme i hende, vil hun kunne forsøge at nedvurdere eller domi-
nere jeres forhold (eller dig) med det formål at bevare fornemmelsen
af kontrol. Men det er ikke dig, der underminerer hendes bestræbel-
ser på at beskytte sig selv; det er selve kemien i jeres relation, som
udøver en stærkt forvandlende effekt på visse sider af hendes per-
sonlighed, som måske er blevet for rigid eller hæmmet på grund af
ubevidst ængstelse. Hvis hun er parat til at konfrontere disse om-
råder, hvor hun fornægter livet og kærligheden gennem for megen
kontrol, og hvis hun er i stand til nærmere at undersøge de op-
levelser i sin fortid, som har afstedkommet dette adfærdsmønster, så
vil hun måske opdage - også selvom hun nogle gange bliver såret og
føler sig hudløs og udsat - at mange af de gamle sår inden i hende
efterhånden vil heles, og gennem jeres forhold vil hun kunne udvikle
større tillid til livet og til sig selv.

Et formørket spejlbillede

     Det billede, jeres parforhold fremviser for omverdenen, og de re-
aktioner, andre kan have på det, vil antagelig vække et dybt ubehag
hos din partner. Grunden hertil er, at nogle gamle sår fra hendes
barndom bliver berørt, og hun vil kunne opleve en usædvanlig grad
af kejtethed og sårbarhed, når I gør jeres entre som par på den
sociale eller professionelle scene. Jeres forhold ejer en vis evne til at
trænge igennem din partners forsvarsværker, ikke på grund af noget
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du og Camilla foretager jer over for hinanden, men fordi den karak-
ter, forholdet antager, når I konfronterer omverdenen sammen, har
tendens til at vække nogle gamle og meget dybe følelser af angst til
live hos hende. Camilla vil måske prøve at beskytte sig selv ved at
udvikle en stil, som nedgør jeres forhold og skjuler hendes virkelige
følelser; eller hun kan simpelthen forsøge at undgå de situationer,
hvor hun i den grad føler sig udsat. Men hvis hun er i stand til at
være ærlig over for sig selv og bruger den indsigt, som hendes egne
usikre reaktioner giver mulighed for, til at forstå sin komplicerede
sjælelige natur, så vil hun kunne opleve en betydelig grad af hel-
bredelse på de områder af sin personlighed, som så længe har ligget
skjult i mørket.
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KAPITEL  IV

AKTIVEREDE INDRE TEMAER

1. Dit basale indre reaktionsmønster

     Det forvandlende potentiale i dit forhold til Camilla er måske
større, end du tror. Ethvert betydningsfuldt menneskeligt bånd akti-
verer mange lag i personligheden, og nogle af disse lag er ubevidste
og uerkendte. Vi bringer allesammen vore egne indre temaer og for-
udsætninger med ind i forholdet til et andet menneske. Et forhold
aktiverer ikke kun kemien mellem to personer, men også vore ube-
vidste forestillinger om, hvad det vil sige at være en mand eller en
kvinde. Disse indre forestillinger er til dels skabt af den første mand
og kvinde, vi har mødt i tilværelsen - vores far og mor. Men hvad
der måske er endnu vigtigere er, at de tillige afspejler nogle dybe og
meget skjulte sandheder om vort eget inderste væsen. Jo mindre be-
vidste vi er om disse dybere aspekter af os selv, desto større er sand-
synligheden for, at vi handler og projicerer dem ud på en blind
måde - ja sommetider direkte destruktivt - i vores forhold til andre.
De  indre  forestillinger  vedrørende  mand  og  kvinde,  som  vi  alle
bærer rundt på, er billeder på vore egne oprindelige behov, forvent-
ninger og og potentialer. De kan være farvet eller ligefrem for-
vrænget af bestemte barndomsoplevelser, men fundamentalt set til-
hører de os som personer. De antager både positiv og negativ form,
og det står os frit for at udtrykke begge dele. Og fordi vi mennesker
af naturen er både komplicerede og mangesidede, så indeholder vi
alle mere end ét af den slags billeder på det maskuline og det femine
i os selv. Ethvert dybere forhold, vi i løbet af vores liv indgår i, kan
aktivere  et  helt  nyt  aspekt  af  vores  indre  forestillingsverden  og
præsentere os for nogle helt andre udfordringer og fremkalde helt
andre reaktioner i os, end vi hidtil har været vant til.

     Det forhold, du og Camilla har skabt, vil, fordi det er et levende
og selvstændigt væsen, have en effekt på den indre psyke både hos
dig selv og hos din partner og aktivere de ubevidste billeder af det
maskuline og det feminine på nogle måder, som I ikke altid vil være
helt klar over. Det er nærmest, som om I to lever sammen med en
helt tredje person. Denne tredje person udøver en subtil, men meget
magtfuld indflydelse på, hvordan I har det, og hvordan I opfører jer,
når I er sammen. Dette er forholdets egentlige alkymi, for I vil
begge blive forandrede af de energier, der opstår imellem jer. Nogle
af  virkningerne  kan  føles  meget  positive,  mens  andre  kan  være
umådeligt ubehagelige. De fleste menneskelige relationer indehol-
der en blanding af begge dele. Det er sandsynligt, at jeres forhold
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før eller siden vil kalde på nogle gamle adfærdsmønstre og følelser
fra jeres barndom, for de indre forestillinger om maskulint og femi-
nint,  som  du  og  Camilla  bringer  med  ind  i  forholdet,  vil  være
farvede af fortiden. Dette giver jer begge en chance for at opdage
ubrugte potentialer i jer selv, men det stiller jer også over for at
skulle konfrontere og måske helbrede sår og dyb fortræd fra jeres
tidligste barndomsår. Du og din partner kan reagere på denne akti-
vering af den indre verden på en kreativ og produktiv måde og bru-
ge det, I lærer om jer selv, til at foretage nogle vigtige forandringer
i jeres holdninger og måder at udtrykke jer på. Men I kan også an-
klage alt og alle i jeres omgivelser for jeres ubehag og virkelig øde-
lægge tingene, hvis det er det I foretrækker. Vel har I ikke mulighed
for at gøre gjort ugjort og bage kagen om. Men I har dog et frit valg
med hensyn til, hvordan I vil omgås det materiale, som forholdet
aktiverer i jer.

Digteren og kunsten

     Uanset hvad du bevidst definerer som "maskulint", så findes der
dybt inden i dig et billede af manden som digter, visionær og som-
metider offer, og dit forhold til Camilla vækker dette billede til live.
I  mytologien  bliver  digteren  bedst  beskrevet  i  beretningen  om
sangeren Orfeus, hvis musik var så velklingende, at han kunne få
træer og sten til at græde; men hans største fejltagelse skete, da han
så sig tilbage ind i fortiden, i mistillid til fremtiden, for på den måde
mistede  han  det,  der  var  ham  kærest.  Selvom  beskrivelsen  af
manden som digter og poet kan synes at kollidere med nogle mere
kollektive "macho"-forestillinger, så er den alligevel en meget gam-
mel, arketypisk fremstilling af et af manddommens ansigter. Dybest
set fremviser den manden som formidler af det kollektive ubevidstes
kreative kræfter; og den er en del af din indre psykiske struktur,
hvad enten du er klar over det eller ej. Det mest kreative aspekt af
denne indre forestilling er mandens mildhed og medfølende respons
over for andre, samt hans åbenhed over for musikkens, poesiens og
drømmenes verden.

     Der findes også en stor sårbarhed i dette dit indre manddomsbil-
lede, som i myten bliver afspejlet i den måde, hvorpå Orfeus klynger
sig til fortiden, fordi han frygter fremtiden. Den bittertsøde fortæl-
ling om, hvordan han mister sin kone, Eurydike, til underverdenens
herre, fordi han insisterer på at se sig tilbage for at forsikre sig om,
at hun følger efter ham, antyder et dybt problem med hensyn til dette
at være i stand til at bære adskillelse og tab med mod og styrke.
Denne del af fortællingen om Orfeus indeholder i den mytologiske
fremstilling udprægede følelser af ængstelse og usikkerhed, følelser
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der kan underminere en mands selvtillid og styrke. Måske har du set
dette dilemma i din egen fars liv, for der findes en genklang af din
fars personlige usikkerhed og uudtrykte kreative vision i dig; og den
samme udfordring konfronterer nu dig i din personlige tilværelse og
i dit forhold til Camilla. På en eller anden måde har du brug for at
finde en måde at følge stemmen i dit eget hjerte og din egen sjæl på,
uden at klynge dig for stærkt til mennesker og situationer, som du er
nødt til at skilles fra - psykologisk eller fysisk.

     Der findes også en stor længsel efter fred, skønhed og harmoni i
det manddomsbillede, du bærer rundt på; og denne fredselskende
egenskab kan sommetider gøre det uhyre svært for dig at klare kon-
flikter og skænderier og de helt almindelige konfrontationer, som
uvægerlig vil opstå i et parforhold. Måske er du ikke altid helt be-
vidst om, hvor langt du i virkeligheden er villig til at gå for at undgå
åben konfrontation med din partner, for du har muligvis på over-
fladen udviklet forskellige kompensationer for denne forfinede og
dybest set "pacifistiske" side af dig selv. Dit behov for at behage
dem, du elsker, er meget stort - så stort, at du sommetider kan svigte
dine egne dybeste behov til fordel for andres billigelse af dig. Måske
så du også dette problem udspille sig i din fars liv, for der findes en
genklang af hans længsel efter harmoni i dig. Du står nu over for
den udfordring at skulle opretholde harmonien, skønheden og freden
i din tilværelse uden at ofre din egen selvrespekt eller din ret til at
sætte grænser og hævde din selvstændighed i jeres forhold.

     Det mere problematiske ved dette billede af manden som poet
består således i dilemmaet mellem at forblive åben og modtagelig -
over for partneren såvel som over for den indre verden - og samtidig
bevare fornemmelsen af personlige grænser og særskilt identitet.
Ensomheden og frygten for isolation fra andre kan ligge dybere i
dig, end du måske hidtil har gjort dig klart; og den kan afstedkomme
en  form  for  svaghed  i  dig,  en  slags  ubevidst  passivitet  eller
offerposition i tilværelsen, som på en eller anden måde gør det umu-
ligt for dig at stå fast i konflikter og konfrontationer med din partner.
Din idealisme og længsel efter fuldkommenhed kan ligeledes gøre
det svært for dig at acceptere menneskelige fejl og begrænsninger,
samt at omgås tilværelsens mere ensformige og banale sider i sam-
været med et andet menneske. Selvom du måske "spiller med musk-
lerne" på visse områder, så foretager du nok i virkeligheden flere
forligende og formildende udglatninger, end du selv er helt klar
over, nemlig i de situationer hvor du i det skjulte føler dig skrøbelig
eller usikker - ikke bare i forhold til Camilla, men også på det
bredere felt der omfatter dit arbejdsliv og din omgang med andre i
det hele taget.
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     Med  tiden  har  du  udviklet  andre  styrkeområder  for  at  kunne
tackle  dit  komplicerede  indre  billede  på  maskulinitet;  men  disse
kompensationer kan, selvom de er værdifulde i sig selv, ikke ændre
på karakteren af den bestandige udfordring, du står over for.

Skønhed og realitet

     Du ejer en betydelig og medfødt æstetisk følsomhed, samt en dyb
påskønnelse af skønhed og harmoni, som har brug for at blive omsat
i kreativ form. På mange måder øger denne stærke kunstneriske
evne ikke alene den poetiske åre i din natur, den forstærker også det
dilemma omkring adskillelse, som er så stor en udfordring for dig i
dit nuværende parforhold.

     Din sans for skønhed og den evne for kreativt udtryk, som den
bibringer dig, kan imidlertid ikke af sig selv forsyne dig med den
nødvendige styrke til at formulere dine egne grænser og forblive et
uafhængigt individ i jeres forhold. Og selvom det er afgørende for
dig at give denne vigtige del af din karakter en kanal i din ydre til-
værelse, så vil en flugt ind i kunstens, skønhedens og fornøjelsernes
verden ikke kunne hjælpe dig med at forholde dig til de uundgåelige
øjeblikke, hvor du vil opdage, at du ikke kan behage alle mennesker
hele tiden.

     Din fredselskende og harmoniske ånd kan muligvis overraske dig
med sin mildhed og idealisme, for du har måske aldrig tidligere
betragtet dig selv i et sådant lys. Men hvis du ikke fæster lid til den,
så kan du komme til at betale en høj pris i form af frustration, de-
pression og en følelse af, at livet har mistet sin skønhed og mening.
Du  har  imidlertid  også  brug  for  at  lære  at  leve  denne  æstet  og
perfektionist ud inden for realistiske og rimelige rammer; for selvom
din partner utvivlsomt vil påskønne din medfødte høflighed og ven-
lighed, så kan ingen nok så omfattende forsøg på at behage andre
kompensere for dit behov for at stå på egne ben og være dig selv.

     Digteren i dit indre kan bidrage til dit liv og til jeres forhold med
hjertets og fantasiens helt specielle gaver. Men meget afhænger af,
hvor god du er til at afbalancere dit behov for en smuk, harmonisk
og fuldendt verden med dit lige så vigtige behov for at fungere som
et særskilt individ, både sammen med Camilla og i dine arbejdsrela-
tioner. Det er muligt, at du ikke har haft nogen afbalanceret ma-
skulin model i din barndom, selvom dette ikke kan lægges din far til
last. Du og han deler jo nok, når det kommer til stykket, den selv
samme sensitivitet og det samme dilemma vedrørende evnen til at
sætte grænser - også selvom han måske ikke var i stand til at give
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udtryk for denne side af sin egen karakter over for omverdenen. For-
di du sommetider føler dig svag, uformet og derfor ængstelig og
sårbar indvendig, så kan du komme til at overdrive din partners
styrke; og dette kan få dig til at forsøge at bevise din maskulinitet
over for dig selv og over for din partner på en stereotyp og til tider
ganske destruktiv måde. Selvom du måske ikke er klar over det, så
er du formodentlig bange for virkelig ensomhed og emotionel selv-
tilstrækkelighed, og dette udgør faktisk det dybereliggende tema bag
de kompensationer, du nu og da udfolder. Jo mere ubevidst du er
omkring din egen sårbarhed og trang til nærhed, desto mere åben vil
du være over for manipulationer via dit "blinde punkt" - en svag,
men ætsende skyldfølelse, fordi du føler dig totalt ansvarlig for an-
dres lykke. Skyld er en nytteløs og i sidste ende kastrerende følelse,
som uundgåeligt leder til skjult fortørnelse i stedet for til kærlighed
og loyalitet. Det er sandsynligt, at du har oplevet disse ting meget
tidligt i livet ved at iagttage denne dynamik i funktion i forholdet
mellem dine forældre. Din frygt for at blive fanget, kontrolleret eller
gjort til offer, og den vrede følelse af impotens der opstår af denne
frygt, kan ikke bebrejdes Camilla; disse følelser har lige så meget at
gøre  med  din  egen  følelsesmæssige  afhængighed  som  med  de
faktiske krav, din partner måtte stille. Og selvom hun så skulle være
et i alle henseender grådigt og umætteligt væsen, så kan du altid
simpelthen bare sige "Nej". Det billede på maskulinitet, du bærer
rundt på i dit indre, er et billede af en digter og en visionær, og det
er et rigt, komplekst og smukt billede - også selvom det ikke ville
give  dig  hovedrollen  i  Terminator  3.  Digteren  Orfeus  er  et  ar-
ketypisk billede af mennesket som seer og profet. Derfor: find en
mere afbalanceret måde at definere din egen identitet på, og da vil
alle den indre verdens rigdomme komme til udtryk i dit liv og i jeres
parforhold.

2. Din partners basale indre reaktionsmønster

     Camilla indeholder ligeledes nogle billeder og reaktionsmønstre,
som bliver aktiveret i jeres forhold. Din partner er derfor ligeså
modtagelig for forholdets forvandlende kraft, og selvom det nu og
da kan afstedkomme konflikter og ubehagelige selverkendelser, vil
hun ligesom du selv kunne opleve nogle dybe og positive foran-
dringer som følge af jeres forhold.

Medfølelse og kreativitet

     Uanset  hvordan  din  partner  bevidst  definerer  dette  at  være
kvinde, så findes der i hendes indre et billede af kvinden som den
medfølende forløser og sommetider som offer. Dette billede bliver
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kraftigt aktiveret gennem hendes forhold til dig. Det skildres bedst i
den  kristne  skikkelse  Maria,  Mater  Dolorosa,  som  græder  for
menneskehedens synder og lidelser. Men forestillingen om kvinden
som forløser og offer er i virkeligheden meget ældre end denne
kristne figur. Den har sin rod i den gamle forestilling om havets
modergudinde, f.eks. den babyloniske Tiamat, der skabte universet
og derpå blev sønderrevet af helteguderne. Disse gudinder er både
skrækindjagende og livgivende, for de sluger også deres egen skab-
ning og starter det hele forfra igen. Det mest positive aspekt af
denne indre figur er dens dybe følsomhed over for menneskelig
lidelse og en medfølende respons på andres behov. Disse hjertets
egenskaber udgør en del af din partners inderste natur. Selvom hun
måske slet ikke rigtig er bevidst om denne side af sin egen kvinde-
lighed, så er andre mennesker imidlertid højst sandsynlig klar over
den, for det er dem, der nyder godt af den. Bagsiden hos denne figur
afspejles  imidlertid  i  den  gamle  mytiske  modergudindes  altfor-
tærende  karakter.  Den  tætte  emotionelle  identifikation,  som  din
partner føler med andre, betyder også, at hun kan have svært ved at
opstille sine egne grænser og dække sine egne emotionelle behov.
Det er muligt, at Camilla som barn i sin mor oplevede et eksempel
på denne mere problematiske side af den arketypiske figur, og at
hun af den grund er veget tilbage for dette aspekt af sin egen karak-
ter. Men hvis hun er i stand til at adskille sine tidlige og muligvis
negative  erfaringer  fra  denne  indre  figurs  sande  betydning  og
potentiale, så kan den store dybde, indsigt og medfølelse i hendes
personlighed  komme  til  udtryk  uden  den  offergørelse  og  det
martyrium, som så ofte ledsager disse karaktertræk.

     Konflikten imellem åbenhed over for andre og faste personlige
grænser er vanskelig, og Camilla vil på et eller andet tidspunkt i sit
liv  være  nødt  til  at  konfrontere  sig  ærligt  med  dette  spørgsmål,
såfremt hun skal kunne leve sit indre kvindebillede ud på en kreativ
og personligt tilfredsstillende måde. Din partners mor var formo-
dentlig i besiddelse af meget få personlige grænser og nogle store
emotionelle behov, og hendes afhængighed af andre kan have an-
bragt hende i nogle situationer, hvor hun måtte lide uden at være i
stand til at tage ansvaret for sin egen tilværelse. Camilla kan også
have oplevet moderens lidelser som en form for manipulation og
kan have følt, at hendes selvopofrelse var forbundet med store om-
kostninger i kraft af det, hun krævede til gengæld. Der kan faktisk
have ligget en god portion ubevidst manipulation i moderens adfærd
og i hele hendes situation. Camilla synes at bære rundt på en vis
skyld og en følelse af forpligtethed over for sin mor, som hun ube-
vidst udtrykker i sit forhold til dig samt over for alle andre, som har
brug for hende. Uanset hvor uafhængig din partner kan synes på
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overfladen, så har hun svært ved at sige "Nej" til andres krav, fordi
hun  frygter  den  adskillelse  og  isolation,  det  vil  kunne  bibringe
hende. Men hvis hun ustandselig formilder dig eller gør sig selv til
martyr, fordi hun er bange for ensomheden, så vil hun indvendigt
opbygge et stort reservoir af fortørnelse og bitterhed, som på sin side
vil gøre hende ubevidst manipulerende på samme måde, som hendes
mor måske var det. Din partners medfølende respons på og indføling
i andre menneskers smerte er meget ægte og er en smuk egenskab
ved hendes karakter. Men den kan blive blandet sammen med en
skyldfølelse fra hendes barndom, fordi hun føler, at hun står i gæld
til sin lidende mor. Hvis Camilla tror, at hun kun kan blive elsket og
kun er værd at være sammen med, hvis hun gør sig behøvet og nyt-
tig, så kan hun uafvidende komme til at forsøge at leve for og
igennem dig og på denne måde kompensere for sin egen mangel på
en fast og sammenhængende identitet.

     Din partner kan have mærket en dyb sårethed hos sin mor. På
grund af sin medfødte følsomhed, kan Camilla som barn ubevidst
have påtaget sig rollen som sin mors forløser eller healer - også selv-
om hun ikke har været klar over, at hun accepterede sådan et ansvar,
og selvom hun på det bevidste plan oplevede moderens adfærd som
besværlig og sårende. Camilla er dybt medfølende over for andre
menneskers sår og føler sig antagelig mest tilfreds og lykkelig, når
hun er i stand til at tilbyde andre sin hjælp og støtte. Dette kan være
et vigtigt og positivt aspekt af den måde, hun forholder sig til dig på,
samt en potentiel mulighed for valg af arbejdssfære. Men hun kan
også identificere sig for snævert med denne rolle og i det skjulte op-
leve sig selv som et menneske, der er ubodeligt skadet og dybest set
umuligt at elske, medmindre hun gør sig fortjent til andres kærlighed
ved at give dem den hjælp, de har behov for. Der kan også være
nogle forviklinger i hendes barndoms problemer omkring sårbarhed
og helbredelse, som bør undersøges nærmere med indsigt og for-
ståelse.  Din  partners  naturlige  tiltrækning  til  rollen  som  healer
ledsages i dens mere dunkle aspekt af en følelse af, at det er hende
selv, der er den sårede. Hvis hun vil undgå at bringe disse mønstre
med  ind  i  jeres  parforhold  og  gøre  sig  selv  til  en  slags  martyr
igennem sin tro på, at hun må gøre sig fortjent til kærligheden ved at
ofre sig, så bliver hun nødt til at arbejde med sin personlige udvik-
ling, så hun kan komme til at opleve sig selv som elskelig og på-
skønnelsesværdig, præcis som hun er.

     Emotionel sikkerhed og en følelse af tilknytning er uhyre vigtigt
for din partner - måske mere end hun tillader andre og sikkert også
sig selv at erkende. Hendes følsomme respons på andres behov af-
spejler nemlig også hendes eget behov for dem. Det er sandsynligt,
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at  Camilla  oplevede  den  mørkere  udgave  af  denne  form  for
emotionel trang i sit tidlige forhold til sin mor. Moderen kan have
forsøgt at leve igennem hende, og Camilla kan have følt en dyb, om-
end sikkert ubevidst identifikation med moderens ulykke og ulevede
liv. Der vil derfor sandsynligvis opstå nogle problemer omkring af-
hængighed i jeres forhold, for Camilla er på samme tid både dybt
afhængig og bange for afhængigheden - sin egen såvel som din.
Hendes stærke behov for samhørighed kan være i konflikt med an-
dre, mere uafhængige træk i hendes karakter, og hun har muligvis
haft problemer med at befri sig fra bindingerne til sin mor på grund
af  sin  følelsesmæssige  loyalitet  over  for  denne.  Der  er  et  dybt
moderligt instinkt i din partners natur, som gør, at hun har vanskeligt
ved ikke at føle sig behøvet hele tiden. Hun kan således have svært
ved at give slip på dig og give dig den nødvendige og selvstændige
plads til at trække vejret. Hvis Camilla oplevede alt for meget af
denne form for afhængighed hos sin mor, så vil hun selv kunne vige
tilbage for den. Men i så fald vil den komme til udtryk på en mere
skjult måde i stedet for åbenlyst. Det kan være vigtigt for Camilla at
undersøge problemerne omkring hendes egne sande behov og egen-
skaber, så hun kan lære at adskille sit eget fuldkommen sunde og
legitime behov for tilknytning fra de mere dunkle udgaver i form af
personlig afhængighed og følelsesmæssig afpresning, som hun kan
have oplevet tidligt i livet.

Betydningen af at udtrykke sig

     Din  partners  karakter  indeholder  en  righoldig  fantasi  og  kre-
ativitet, som også er en del af hendes indre kvindebillede. Dette
bibringer hende en rig blanding af indføling, udsyn og en evne til at
udtrykke sin dybe oplevelse af mennesker og af livet i kreative ak-
tiviteter såsom f.eks. forfattervirksomhed, maleri eller drama.

     Der findes en rig dramatisk kvalitet i din partners natur, som er
forbundet med hendes medfødte følsomhed over for andre, og som
indgyder hende et betydeligt kreativt talent. Hun kunne blive en god
forfatter, digter eller skuespiller eller finde fornøjelse ved andet kre-
ativt arbejde, hvor hun kan udtrykke sin indsigt i mennesker på en
personlig og fantasifuld måde. Men hun kan som barn have været
vidne til, at nogle tilsvarende kreative evner blev ofret af hendes
mor på grund af dennes dybe behov for andre mennesker og frygt
for den ensomhed, som uvægerlig følger med alt kreativt arbejde. På
grund af denne konflikt kan Camilla have overværet en hel del ma-
nipulation og direkte teatralsk adfærd fra moderens side, som om
hendes behov for selvudtryk og anerkendelse kun kunne komme til
udfoldelse på denne indirekte måde i jeres familie. Din partner står
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over for en lignende opgave med at forbinde en uhyre frodig og
farverig fantasi med et dybt behov for nærhed og engagement i an-
dre. Hun vil utvivlsomt kunne finde den rigtige balance imellem sit
parforhold med dig og så et arbejdsfelt, hvor hun kan udfolde sine
fantasifulde evner uafhængigt af dig. Men hun kan også have behov
for at undersøge sin egen oplevelse af denne konflikt i sin barndom.
For det er muligt, at hun inderst inde mener, at kreative præstationer
og personlig lykke gensidigt udelukker hinanden. Camilla kan derfor
føle, at hun må vælge imellem dem, fordi hun ikke har haft nogen
positiv barndomsmodel for, hvordan man bærer sig ad med at opnå
begge dele i livet.

     Din partners natur indeholder en stærk intellektuel dimension,
som, hvad enten hun har udviklet den eller ej, bibringer hende nogle
egenskaber som distance, rastløshed og mental nysgerrighed, kvali-
teter  der  synes  at  være  i  modstrid  med  hendes  indre  billede  af
kvinden som healer og offer. Måske føler hun, at hun må vælge
imellem  sin  intellektuelle  udvikling  og  selvudfoldelse  og  så  sin
følelsesmæssige tilfredsstillelse sammen med dig. Formodentlig var
hendes mor ligeledes i besiddelse af nogle stærke intellektuelle eller
æstetiske potentialer, som ikke blev tilstrækkelig udviklede på grund
af moderens store afhængighed af andre mennesker. Camilla kan
have  internaliseret  denne  konflikt  og  bære  rundt  på  en  dybt
rodfæstet overbevisning om, at disse to sider af hendes egen natur er
uforenelige, og at hun ikke vil kunne leve dem begge. Men Camilla
er en tænksom kvinde, som har brug for et højt kommunikations-
niveau i jeres parforhold såvel som for nogle selvstændige områder,
hvor hun kan udvikle sine intellektuelle evner. Afholder hun sig fra
at formulere og udvikle sine egne tanker om tilværelsen på grund af
en manglende evne til at tåle adskillelse, så vil hun blive frustreret,
fortørnet, kritisk og komme til at kede sig. Samtidig har hun også
brug for at anerkende og leve sine egne følelsesmæssige behov ud,
for hvis hun prøver at leve en tilværelse, der blot er den diametralt
modsatte af hendes mors, så vil hun ikke komme en kreativ balance
imellem disse to vigtige og potentielt lønsomme aspekter af sin egen
karakter nærmere.

     Dybt inde i kernen af din partners indre ligger billedet af kvinden
som den medfølende healer, som et fundament under hele hendes
følelsesverden i jeres parforhold. Camilla vil kunne udtrykke denne
figur samtidig med, at hun også udvikler de andre aspekter af sin
personlighed, for disse egenskaber udelukker ikke et fuldgyldigt og
uafhængigt kreativt liv. Men det er sandsynligt, at din partner vil få
brug for at undersøge sine egne mere negative ubevidste formo-
dninger med hensyn til dette arketypiske aspekt af det feminine. Det
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virker, som om et element af opofrelse eller lidelse, som hun har
mærket i sin mors tilværelse, har fået hende til at tro, at hun ikke vil
kunne opnå et nært og emotionelt tilfredsstillende forhold til dig og
samtidig opretholde nogle sunde grænser og en personlig psykolo-
gisk og materiel selvberoenhed. Bagsiden af hendes indre kvindebil-
lede er det passive offer og martyriet, hvor selvopofrelsen tillige er
et manipulerende redskab til at fremkalde skyldfølelse og taknemlig-
hedsgæld i andre. Det er sandsynligt, at Camilla har set en temmelig
omfattende del af denne skyggeside udfoldet i sin barndom. Hvis det
forholder sig sådan, så bør hun prøve ikke at lade sig presse bort fra
sine egne emotionelle behov. For i sine bestræbelser på ikke at blive
offer kan hun uafvidende komme til at afskære sig fra sit eget hjertes
stemme og derved alligevel ende som offer - ikke for dig som hen-
des partner, men for sin egen indre konflikt. De mytologiske figurer,
der personificerer dette dunkle, men magtfulde aspekt af det femi-
nine er næppe ofre. Der er sædvanligvis tale om nogle almægtige
gudinder, som skaber det manifeste univers. Når Camilla har op-
daget den umådelige styrke, der ligger gemt i hendes sårbarhed og
behov for andre, så vil hun have fundet nøglen til det mest kreative
udtryk for denne indre kvindeskikkelse.
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KAPITEL  V

KONKLUSION

     Det er med tiden blevet hævdet af utallige psykologer, dramatike-
re, digtere og forfattere, at uden relationer til andre mennesker ville
vi aldrig blive bevidste om os selv. Der skal et andet menneske til,
der kan reagere på os og spejle os, før vi opdager, hvem vi virkelig
er, det være sig på det mest overfladiske plan i form af vort offentli-
ge image eller på et meget dybt plan i form af vor essentielle iden-
titet og væsenskerne. Platon skrev engang, at i den elskedes ansigt
ser vi glimtet af den guddom, der bor i vores egen sjæl. Man kunne
tilføje, at vi tillige ser glimtet af vores egen personlige djævel. Intet
horoskop kan fortælle os, hvorvidt vi bør involvere os i et andet
menneske eller ej, uanset om horoskopet fortolkes af en dygtig astro-
log eller er et resultat af en computers mere begrænsede formåen.
Det kan heller ikke fortælle os, om et forhold er "godt" eller "dår-
ligt", eller om det vil holde. I sidste ende bliver selv de mest omhyg-
gelige psykologiske og astrologiske forudsigelser altid væltet om-
kuld af menneskers frie valg, menneskelig skaberevne og menneske-
lig tvangsadfærd. Men øget indsigt i, hvorfor vi føler os draget mod
en bestemt person, hvad det er vi skaber sammen med denne person,
og hvorledes det forandrer os, kan være det nødvendige redskab til
større valgfrihed og kreativitet og færre tvangshandlinger. Hvis et
forhold er dybt og har styrke til at forandre os, så vil det også
uundgåeligt på et eller andet tidspunkt komme til at volde os smerte
- især den smerte, der består i at forlade et gammelt og udlevet Jeg.
Hvis vi er i stand til at erkende, at det eneste tidspunkt, hvor vi
virkelig kan fornemme to hjerter slå som ét, er i livmoderen, så kan
vi  også  nærme  os  andre  mennesker  med  realisme  såvel  som
idealisme. Middelalderens alkymister vidste, at det guld, de søgte,
var det menneskelige guld, ikke et metal. Hvis vi kan genopdage
noget af denne sandhed, så vil vi kunne øge vores evne til at udføre
kærlighedens store, mystiske, alkymiske værk.
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APPENDIX

Vedrørende Samlivshoroskopet

I sit arbejde med udviklingen af Samlivshoroskopet har Liz Greene taget
udgangspunkt i arbejdet med sine klienter, idet hun har ønsket at få et astro-
logisk  indblik  i  deres  personlige  parforholdsrelationer.  De  pågældende
klienter havde ofte levet i parforhold igennem længere tid, måske i ét eller
to år om ikke mere, og den romantiske og lyksalige optakt havde udviklet
sig til en dybere og mere realistisk udveksling. De mere dunkle sider af
begge partneres personlighed var på dette tidspunkt blevet afsløret, og pro-
blemer og konflikter var kommet op til overfladen - og medførte som regel
et stigende ønske om at forstå mere af den dynamik, der var på færde.
Det er ikke sikkert, at begge parter i et forhold udtrykker den samme in-
teresse for en astrologisk analyse af forholdet. Den ene kan måske ligefrem
nære stor skepsis med hensyn til astrologien. Men én af parterne er helt
åbenbart interesseret - i dette tilfælde dig. Du opsøger måske en astrologisk
konsultation vedrørende dit forhold til Camilla helt på egen hånd. Samlivs-
horoskopet er udarbejdet med denne situation in mente: Det henvender sig
til dig som den, der har bestilt analysen, og det henviser til Camilla som
tredjepart, dvs. som "din partner". Samlivshoroskopet henvender sig således
ikke til begge parter i et forhold, men kun til den ene. Indholdet refererer
imidlertid til begge parter på en symmetrisk måde.

Hvis du ønsker at dele Samlivshoroskopet med Camilla, så kan du evt. fore-
slå hende bestandig at huske at reformulere teksten under læsningen. Hvis
dette er for besværligt for dig eller for din partner, så er du velkommen til at
bestille en kopi af horoskopet, hvor teksten er vendt om, så den henvender
sig til Camilla og dermed refererer til dig som "partneren".
For at bestille det omvendte Relationshoroskop med teksten henvendt til
Camilla, bedes du notere bestillingskoden TPRN sammen med det fulde
nummer på dit aktuelle Relationshoroskop. Du finder dette nummer anført i
nederste venstre hjørne på hver side. Prisen på denne omvendte analyse ud-
gør  halvdelen  af  den  normale  pris  (dog  afhængigt  af,  hvilket  land  du
bestiller fra).

Den astrologiske teknik

Til skabelsen af Samlivshoroskopet er der benyttet og analyseret tre astro-
logiske   horoskoper   -   fødselshoroskoperne   for   begge   de   involverede
personer,  samt  komposit  horoskopet  udregnet  efter  midtpunktsmetoden.
Ved  udarbejdelsen  af  tolkningsteksten  er  der  taget  hensyn  til  følgende
vigtige  astrologiske  faktorer:  Krydsaspekter  imellem  de  to  fødselshoro-
skoper, dominerende temaer i komposit horoskopet, aspekter imellem kom-
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posit horoskopet og de to fødselshoroskoper, samt visse temaer i de to fød-
selshoroskoper, som udløses enten af partnerens horoskop eller af komposit
horoskopet.

Yderligere læsning

Samlivshoroskopet berører mange sider af de to fødselshoroskoper, men
fokuserer især på dem, der er relevante for forholdets adfærdsmønstre og
temaer. Når du og din partner har læst nærværende horoskop, så vil I måske
være interesseret i en bredere analyse af jeres egen personlighed hver især,
uafhængigt af forholdet. Skulle det være tilfældet, kan vi anbefale
PSYKOLOGISK HOROSKOPANALYSE
ved Liz Greene (den fås også hos os).

Af anden astrologisk litteratur vedrørende parforholdet kan vi anbefale

på dansk: "OS IMELLEM" af Liz Greene: En indsigtsfuld behandling af
parforholdet, som sammentænker astrologien med den analytiske dybdepsy-
kologi.

på dansk: "ASTROLOGI OG KÆRLIGHED" af Liz Greene: En underhol-
dende, men også dybsindig gennemgang af de tolv stjernetegn med henblik
på deres karakteristiske adfærd i parforhold.
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for  Prince Charles  (mand)
fødselsdato  14 Nov 1948 lokaltid 21:14 U.T. 21:14
i  London, ENG (UK) Læng:  0w10  Bred:  51n30 sid. tid 00:48:49

A Sol Skorpion 22h25’21 i hus  4
B Måne Tyr 0b25’53 i hus  10
C Merkur Skorpion 6h57’24 i hus  4
D Venus Vægt 16g23’02 i hus  4
E Mars Skytte 20i56’55 i hus  5
F Jupiter Skytte 29i53’08 i hus  5
G Saturn Jomfru 5f16’02 i hus  2
O Uranus Tvilling 29c55’44 i hus  11
I Neptun Vægt 14g07’45 i hus  4
J Pluto Løve 16e33’46 i hus  1
L Sand MåneknudeTyr 4b57’42 i hus  10
N Chiron Skorpion 28h13’07 i hus  5

Ascendant Løve 5e23’06
2.Hus Løve 22e08’41
3.Hus Jomfru 13f38’11
Imum Coeli Vægt 13g16’01
5.Hus Skorpion 22h54’03
6.Hus Stenbuk 3j49’33
Descendant Vandbærer 5k23’06
8.Hus Vandbærer 22k08’41
9.Hus Fisk 13l38’11
Medium Coeli Vædder 13a16’01
11.Hus Tyr 22b54’03
12.Hus Krebs 3d49’33

og  Camilla Parker Bowles  (kvinde)
fødselsdato  17 Juli 1947 lokaltid  7:00 U.T. 05:00
i  London, ENG (UK) Læng:  0w10  Bred:  51n30 sid. tid 00:36:03

A Sol Krebs 23d47’06 i hus  12
B Måne Krebs 9d56’04 i hus  12
C Merkur Krebs 19d55’31 i hus  12
D Venus Krebs 10d34’05 i hus  12
E Mars Tvilling 11c16’37 i hus  11
F Jupiter Skorpion 17h41’40 i hus  4
G Saturn Løve 9e56’50 i hus  1
O Uranus Tvilling 23c50’20 i hus  11
I Neptun Vægt 8g13’35 i hus  3
J Pluto Løve 12e23’01 i hus  1
L Sand MåneknudeTvilling 1c21’00 i hus  11
N Chiron Skorpion 2h30’39 i hus  4

Ascendant Løve 3e06’19
2.Hus Løve 19e39’09
3.Hus Jomfru 10f43’22
Imum Coeli Vægt 9g48’36
5.Hus Skorpion 19h16’41
6.Hus Stenbuk 0j57’08
Descendant Vandbærer 3k06’19
8.Hus Vandbærer 19k39’09
9.Hus Fisk 10l43’22
Medium Coeli Vædder 9a48’36
11.Hus Tyr 19b16’41
12.Hus Krebs 0d57’08

Fælles Komposithoroskop  (hussystem Placidus, midtpunktsmetode)

A Sol Jomfru 23f06’13 i hus  3
B Måne Tvilling 5c10’58 i hus  11
C Merkur Jomfru 13f26’28 i hus  3
D Venus Løve 28e28’34 i hus  2
E Mars Fisk 16l06’46 i hus  9
F Jupiter Skytte 8i47’24 i hus  5
G Saturn Løve 22e36’26 i hus  2
O Uranus Tvilling 26c53’02 i hus  11
I Neptun Vægt 11g10’40 i hus  3
J Pluto Løve 14e28’24 i hus  1
L Sand MåneknudeTyr 18b09’21 i hus  10
N Chiron Skorpion 15h21’53 i hus  4

Ascendant Løve 4e14’42
2.Hus Løve 20e53’55
3.Hus Jomfru 12f10’47
Imum Coeli Vægt 11g32’19
5.Hus Skorpion 21h05’22
6.Hus Stenbuk 2j23’21
Descendant Vandbærer 4k14’42
8.Hus Vandbærer 20k53’55
9.Hus Fisk 12l10’47
Medium Coeli Vædder 11a32’19
11.Hus Tyr 21b05’22
12.Hus Krebs 2d23’21
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