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                      I.  INDLEDNING er, og hvad deres behov egentlig er. Først da kan vi
gøre vort bedste for at hjælpe dem med disse behov

     Jeres børn er ikke jeres børn. i stedet for at søge at opfylde vore egne.
     De er sønner og døtre af livets længsel efter sig
selv.      Man  kan  få  mange  kloge  informationer  om
     De kommer gennem jer, men ikke af jer, almen børneopdragelse fra venner, familie, læger,
     Og selv om de er hos jer, tilhører de jer ikke. børnepsykologer og det store udbud af bøger om

emnet.  Men  ingen  almene  regler  om  opdragelse
     Jeres kærlighed kan I give dem, men ikke jeres kan på tilfredsstillende måde imødekomme den helt
tanker, unikke personlighed, som det enkelte barn ejer. På
     Thi de har deres egne tanker. dette område har vi i astrologien et eminent red-
     Deres legemer kan I give husly, men ikke deres skab til en dyb forståelse af vore børn - og ligeledes
sjæle, til forståelse af det barn, vi engang selv var. Fød-
     Thi deres sjæle dvæler i huset af i morgen, som Iselshoroskopet er et landkort over personligheden,
ikke kan besøge, selv ikke i jeres drømme. dens  sammensætning  og  potentialer,  som  er  til
     I kan stræbe efter at blive lig dem, men søg ikkestede  i  barnet  lige  fra  fødselsøjeblikket.  Når  en
at danne dem i jeres eget billede. voksen får stillet sit fødselshoroskop, vil mange af
     Thi livet bevæger sig ikke baglæns og dvæler disse potentialer allerede være udformet alt efter
ikke i det forgangne. opvækstvilkår, livsbetingelser og de valg, som den

pågældende  i  årenes  løb  har  gjort.  Tiden,  livs-
                   - Kahlil Gibran, Profeten vilkårene og andres indflydelse bringer anlæg og

potentialer til at udkrystalisere sig i bestemte ad-
     De fleste forældre ønsker at give deres børn det færdsmønstre og holdninger. Et barns anlæg kan
allerbedste, de formår, materielt såvel som følelses- desværre  let  skades  i  udviklingen.  For  eksempel
mæssigt. Men hvad er "det bedste"? Mindre ind- kan de stivne i neurotisk adfærd ved mødet med
sigtsfulde forældre kan let opfatte barnet som et modsatrettede  krav  fra  familien  eller  simpelthen
middel til at få virkeliggjort deres egne uindfriede forblive uudviklede på grund af manglende aner-
ambitioner og længsler. Derfor ser de ikke, hvad kendelse.  Modsat  vil  opmærksomhed  og  opmunt-
der i fremtiden vil være bedst for netop dette barn, ring af spirende anlæg i barndommen give barnet
men ser i stedet det, som de kunne have ønsket sig, større selvtillid og tro på en fremtid, som er mere
dengang de selv var børn. Mere indsigtsfulde for- sand og autentisk for ham eller hende, og derved
ældre forstår visdommen i Kahlil Gibrans ord. De muliggøre  en  højere  grad  af  lykke  og  mening
oplever ikke alene deres barn som symbol på nyt senere i livet. Børn indeholder også konflikter og
liv, men føler det også som en stor gave at være usikkerhed, og det er sundt og naturligt for dem,
betroet omsorgen for en sjæl i udvikling, med dens ligesom det er for voksne, en gang imellem at være
unikke individualitet og et livsmønster, der ikke kan bange. Men ethvert menneske har sin egen indivi-
dikteres på forhånd. Børn har deres egen medfødte duelle måde at håndtere angst og frygt på, og der-
livsplan, uafhængig af ydre faktorer. Inden for den for kan nogle forsvarsmekanismer misforstås som
samme  familie  vil  to  børn  -  selv  om  de  har  de værende noget helt andet end det, de faktisk er. Vi
samme forældre og samme sociale og økonomiske forstår måske ikke altid den måde vore børns frygt
baggrund - allerede meget tidligt udvise markant giver sig til kende på, fordi vi selv reagerer helt
forskellige personligheder og markant forskellige anderledes.  Måske  gør  vi  lidt  grin  med  barnets
måder at reagere på i forhold til omverdenen. Børn ængstelse  eller  forsøger  andre  uhensigtsmæssige
er  ikke  renviskede  tavler,  som  omgivelserne  blot måder at "kurere" det på. Fødselshoroskopet af-
kan skrive på. Hvis vi ønsker at give vore børn "det spejler ikke kun medfødte evner, men viser også de
bedste", er vi nødt til først at finde ud af, hvem de måder, hvorpå den enkelte vil søge beskyttelse im-
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od   livets   usikkerhedsmomenter.   Forstår   man for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt
naturen af et barns frygt, og hvorledes denne viser liv.
sig, er man også i langt højere grad i stand til at få
det til at føle tryghed. Hvert barn har også sin indi-
viduelle  måde  at  vise  kærlighed  på,  og  det  har                                      - - -
følelsesmæssige  behov,  som  kan  være  meget  an-
derledes end forældrenes. Ét barn kan f.eks. have
behov for en meget fysisk betonet kærlighed, mens        II.  DEN PSYKOLOGISKE TYPE
et andet barn, som måske er mere mentalt anlagt,
kan have behov for kærlighed udtrykt verbalt og      Det  righoldige  spektrum  af  individuelle  egen-
igennem  en  ægte  interesse  for  dets  tanker  og skaber  og  potentialer,  der  afbildes  i  Bills  fød-
bestræbelser for at lære. Sommetider kan forskelle i selshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt
natur   mellem   barnet   og   forældrene   føre   til temperament, der nok til dels er nedarvet, men og-
smertefulde misforståelser, hvor de hver især føler så er en genspejling af en gådefuld essens, der ene
sig uelskede, blot fordi deres måde at vise og ønske og  alene  tilhører  ham.  Man  kan  kalde  dette
kærlighed på er så forskellige. Indsigt i barnets in- temperament for hans psykologiske "type", fordi det
dividuelle følelelsesmæssige natur kan hjælpe os til udtrykker  sig  ved  en  typisk  eller  karakteristisk
at  bygge  bro  over  disse  forskelle,  så  vi  kan måde at reagere på i de situationer, han møder i
behandle  vore  børn  med  større  kærlighed  og sin tilværelse. Intet barn begynder livet som et helt
tolerance. eller færdigt menneske, men ethvert barn har fra

starten  sine  naturlige  og  umiddelbare  måder  at
     Børn er et symbol på livets videreførelse og for- gribe udfordringer, konflikter og problemer an på.
håbning til fremtiden. I stedet for at prøve at være Disse   potentielt   stærke   anlæg   bliver   ligesom
"perfekte"  forældre  eller  skabe  "perfekte"  børn, kroppens muskler stærkere, jo mere de bliver brugt.
skulle  vi  hellere  prøve  at  respektere  og  støtte
barnets ret til at være et selvstændigt væsen. Da vil      Ligeledes har ethvert barn også visse medfødte
der kunne udvikle sig et ligeværdigt forhold med områder i personligheden, der udvikles langsom-
gensidig  respekt  og  påskønnelse,  et  forhold,  der mere, og som kan være en kilde til megen frygt op
ikke forkramper, undertrykker eller underminerer, gennem barndommen. Bills psykologiske type for-
men i stedet fremmer og opbygger. Fødselshoro- bliver ikke statisk og uforandret hele livet igennem.
skopet fastlægger ikke et barns skæbne og kan ikke Der findes noget i vort indre - hvad enten vi kalder
give os konkrete forudsigelser, om hvad vore børn det Selvet, Sjælen eller det ubevidste - som gennem
vil blive til som voksne - det er noget, der først og livet søger at integrere alle de medfødt svage, un-
fremmest afhænger af deres egne valg ude i frem- dervurderede og oversete egenskaber. Således kan
tiden. Horoskopet kan heller ikke bruges af en far personligheden    efterhånden    blive    hel.    Dette
eller mor med ubevidste ambitioner til at dirigere mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde
barnets skæbne, for barnets individuelle natur vil i Bill med at hjælpe ham til at udvikle sin person-
alligevel før eller senere finde en måde at komme lighed på en måde, der er naturligst og sundest for
til udtryk på, hvad enten dette sker på trods af op- ham.  På  kritiske  tidspunkter  i  barndommen  vil
dragelsen  eller  hjulpet  frem  af  denne.  Derimod denne centrale kerne i hans personlighed, som er
giver horoskopet et pålideligt billede af en indre dybere  og  visere  end  selv  den  viseste  forælder,
historie, der venter på tid og lejlighed til at udspille drage Bill ind i konflikter, der muliggør en udvik-
sig, samt de forskellige karakteranlæg, der billedlig ling af de svagere sider af personligheden, således
talt udgør rollebesætningen i denne indre historie. at han efterhånden bliver en mere hel person. Livet
At fordybe sig i et barns horoskop kan være en gør dette for enhver af os - før eller siden. Men en
betagende  oplevelse,  der  giver  bedre  muligheder af de største glæder ved at have med børn at gøre
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består i at støtte og opmuntre et udviklingsforløb,      Den livlige fantasi, som er en så fremherskende
som vi véd vil bringe netop dette barns indre essensegenskab ved Bills natur, bør aldrig latterliggøres
til udtryk. eller undertrykkes - selv om forældre og familie-

medlemmer  har  mere  prosaiske  forventninger  til
En meget fantasifuld natur ham. Du vil nok især blive overrasket over hans

dybe interesse i livets skjulte sider - drømme, spø-
     Bill vil sandsynligvis vokse op til at blive en af gelser, mærkelige fantasier om mennesker og om
denne verdens sande romantikere. Han har et inten- fremtiden  -  og  det  er  vigtigt  at  lytte  til  disse
sivt fantasiliv og vil sikkert allerede som ganske fantasier, selv om de sommetider kan forekomme
lille vise en tendens til at skabe drama, simpelthen lidt besynderlige. Han vil sikkert også blive meget
fordi den almindelig dagligdag er lidt for kedsom- fascineret af eventyr og film, og jo mere eksotiske
melig. Du vil sikkert opdage, at han er ekspert i at og mystiske des bedre. Bill har en ægte intuitiv
opbygge store raserianfald og dramatiske humør- evne, som gør ham i stand til at se bag om den kon-
svingninger, for han er et barn, der lige fra den tid- krete verden ind i psykens indre verden. Denne in-
ligste  barndom  vil  opponere  mod  alle  slags  be- tuitive evne er forbundet med et kreativt talent og
grænsninger  -  endog  hans  egen  krops  begræns- behovet for selvudfoldelse. Hvis disse egenskaber
ninger. Hans vilje er ilter og stærk, og når han øn- bliver  undertrykt  i  barndommen,  vil  det  kunne
sker eller vil noget, så skal det være HER og NU! resultere i megen smerte og frustration senere hen i
Tålmodighed vil sandsynligvis aldrig blive en af livet. Risikoen for en sådan undertrykkelse er til
hans  dyder.  Men  til  gengæld  er  et  af  de  store stede, fordi Bill kan forurolige sine omgivelser ved
potentialer  i  hans  temperament  et  overordentlig sin næsten uhyggeligt præcise evne til at gennem-
kreativt  sind,  som  næres  af  alt,  hvad  der  er skue forstillelse og hykleri. Efterhånden som han
dramatisk og farverigt. Hans mishag ved fysiske vokser  op,  kan  han  udvikle  en  meget  præcis
begrænsninger  kan  gøre  ham  ret  selvoptaget  og sporsans over for andres hemmeligheder, især hvis
uansvarlig, når hjemmets regler skal overholdes - familien har "lig i lasten", som man gør alt for at
særlig med hensyn til måltider, sengetider, huslige skjule og måske heller ikke vil indrømme over for
pligter og søskendes ejendele. Prøv at undgå viljes- sig selv. Og skulle det ske, at Bill uden nogen syn-
eller magtkampe med ham. Du vil sandsynligvis lig grund lige pludselig ikke kan lide en bestemt
komme til kort, når det kommer til stykket. Men lærer eller klassekammerat, så vil det være klogt at
vigtigere er, at Bills adfærd i virkeligheden ikke er være opmærksom på dette i stedet for blot at slå det
afsporet, men blot afspejler den kendsgerning, at hen. Begavet med denne stærke intuition, er det
det vil tage ham længere tid, sammenlignet med an- yderst vigtigt, at Bill i sin udvikling bliver støttet i
dre  børn,  at  acceptere  virkelighedens  begræns- at forstå denne evnes betydning og lære at bruge
ninger og tilpasse sin meget righoldige indre verden den med fortrolighed. I den tidlige barndom kan
til  den  konkrete  ydre  verden.  Fremtiden,  fuld  af denne evne gøre Bill vanskelig og temperaments-
fantasiens  muligheder  og  spændende  potentialer, fuld. Men senere og især som voksen kan den deri-
vil  altid  interessere  Bill  mere  end  den  kedsom- mod blive en kilde til stor kreativitet, indsigt og be-
melige "gamle" nutid. Han kan lynhurtigt vokse fra skyttelse.
legetøj, bøger og venner. Dette er ikke et tegn på
ufølsomhed eller skødesløshed, men er udtryk forProtest imod fysiske begrænsninger
en levende indre verden, som konstant skaber nye
fremtidige muligheder. For ham er forventningens      Idet  fantasi-  og  forestillingsverdenen  er  Bills
glæde den største, men når det bliver til konkret sande hjem, kan det være vanskeligt for ham at
virkelighed, vil han sikkert hurtigt lægge det bag finde sig til rette i de ydre fysiske omgivelser. Han
sig til fordel for den næste fremtidsvision. kommer sikkert let til at kede sig og har en tendens

til at starte forehavender, som droppes igen, før de
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er gjort færdige. Udsættelse af såvel lektier som kalde ham egoistisk gavner heller ikke. Dette barn
småpligter i hjemmet kan være et tilbagevendende er ikke egoistisk. Han er i stand til at føle dyb og
problem, som ikke vil kunne løses ved bebrejdelser. hengiven  kærlighed.  Men  han  er  også  fuld  af
Den disciplin, som mange andre børn accepterer på vitalitet og fantasi og ønsker at opleve alting in-
en realistisk måde, vil Bill aldrig forlige sig med, tenst, hvilket sommetider kan blive tolket som selv-
og han vil altid være tilbøjelig til på dette område at optagethed.  Han  vil  sandsynligvis  også  inspirere
afprøve  andres  autoritet  til  den  yderste  grænse, forældre og familiemedlemmer, for hans glæde og
både hjemme og i skolen. Undervejs i sin udvikling entusiasme er meget smittende. Et forsøg på at un-
behøver dette barn en venlig, men fast hånd, for dertrykke Bills overstrømmende livsmod gennem
hans stærke vilje må afbalanceres i forhold til den følelsesmæssig afpresning eller streng disciplin vil
virkelige verdens begrænsninger. Men det er vig- kun få ham til at reagere med nogle af de psyko-
tigt, at det gøres uden at underkue ham eller ud- somatiske  lidelser,  der  ofte  forekommer  i  barn-
sætte ham for grove former for disciplin. Når tiden dommen, og som er sikre tegn på undertrykt vrede.
er moden til det, vil man kunne motivere Bill til Giver man ham kærlighed og forståelse, vil han ud-
mere tålmodighed og selvdisciplin ved at appellere vikle en ægte personlighed, farverig, fuld af fantasi
til hans fremtidsdrømme og forklare, at hvis han og altid parat til at opfatte tilværelsen som et stort
ønsker at nå et mål, han drømmer om, vil det være eventyr.
nødvendigt  at  følge  nogle  regler.  Hverdagen  får
således mening som en vej til fremtiden, i stedet forEt varmt hjerte og en livlig fantasi
at   være   en   ørkenvandring   af   trivielt   arbejde.
Autoritære ordrer vil formodentlig blot gøre Bill      Bills  fine  evner  på  fantasiens  område  under-
umedgørlig, hvis ikke åbenlyst så indirekte gennem støttes af en meget sensitiv følelsesnatur, der gerne
sabotage. Livskraften i dette barn er så rig og krea- giver respons på andres følelser, og som afspejler et
tiv, at en ekstra indsats for at forstå og gøre det medfødt  generøst  hjerte.  Det  er  vigtigt,  at  man
rigtige  for  ham  vil  give  resultater,  der  rigeligt lytter til hans til tider lidt overdrevne reaktioner og
belønner den energi og tid, man ofrer på det. tager  dem  alvorligt.  Man  bør  aldrig  gøre  nar  af

dem. På den anden side behøver han hjælp til at
     Efterhånden som han bliver større, er det også lære en vis objektivitet. Man bør opmuntre ham til
vigtigt, at forældrene ikke gør sig selv til martyrer at sætte tingene i perspektiv, at "se dem lidt fra
på  grund  af  hans  tilsyneladende  selvoptagethed. oven". Dette vil virke langt mere konstruktivt end
Han  kan  være  tankeløs  og  uforsigtig,  men  det at  kritisere  hans  medfødte  teatralskhed.  Bill  vil
positive  aspekt  af  hans  ligegyldighed  over  for sikkert  allerede  tidligt  vise  kærlighed  til  og  dyb
almindelige   jordiske   begrænsninger   er,   at   han respons på musik og rytme. Alt, hvad der er farve-
hverken behøver eller ønsker, at andre bekymrer rigt,  spændende  og  romantisk,  vil  fange  hans
sig om ham. Dette betyder, at forældrene i virkelig- følelser og fantasi. Dette er et barn, som instinktivt
heden kan tillade sig mere tid til sig selv. For ek- vil elske eventyr og myter, og som også har behov
sempel vil bemærkningen "Hvorfor skal jeg altid for regelmæssigt at være i følelsesmæssig kontakt
rydde  op  på  dit  værelse?"  ikke  være  hensigts- med sine omgivelser. Hvis forældrene tager sig tid
mæssig,  dels  på  grund  af  den  bagvedliggende til at læse eventyr og historier, og ser film sammen
manipulation, og dels fordi Bill højst sandsynligt med ham, vil de blive rigeligt belønnet med den
slet ikke ønsker, at man rydder op for ham, efter- glæde og begejstring, han vil give udtryk for. Deri-
som det indebærer en indtrængen på hans private mod vil han føle sig meget ensom, hvis han er om-
område. Luk bare døren til værelset og lad ham givet  af  mennesker,  som  er  følelsesmæssigt  til-
leve med sit eget rod; når han bliver ældre, vil han lukkede.   Det   vil   kunne   frembringe   en   stærk
af sig selv få mere ordenssans, fordi æstetiske om- emotionel  afhængighed,  som  vil  vise  sig  i  en
givelser  faktisk  også  betyder  noget  for  ham.  At tendens til at lave scener og bruge surmuleri og
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"sygdom" som et tilsløret, men magtfuldt våben, inden har opført en højlydt, emotionel scene. Hans
hvis han føler sig ignoreret eller overset. Han har et indfølingsevne og generøse natur vil altid kalde på
særligt talent for at provokere familiemedlemmer kærligheden  i  de  mennesker,  der  omgiver  ham.
til at strides indbyrdes, og det er vigtigt, at foræl- Derimod vil det tage længere tid at udvikle selv-
drene i givet fald bliver opmærksomme på en sådan stændighed og uafhængighed, og på dette område
situation og griber den an med ærlighed og fasthed. vil  forståelse  og  støtte  være  en  meget  værdifuld
Bills rige fantasiverden er altid i kontakt med andre hjælp.
menneskers  behov  og  følelser,  og  meningsfyldt
samvær vil altid være den rigeste kilde til glæde og
tilfredshed for ham.                                       - - -

     På  grund  af  sin  emotionelle  natur,  kan  Bill
meget let reagere på den fysiske verdens problemer        III.  BEVIDSTE OG UBEVIDSTE
med gråd eller en tilsyneladende hjælpeløshed, der                    KARAKTERTRÆK
kan være vanskelig at modstå. Han har en medfødt
charme  og  en  evne  til  engang  imellem  at  være     En af de mest betydningsfulde opdagelser inden
meget manipulerende. Denne charme, som bunder ifor dybdepsykologien er, at mennesket besidder en
en instinktiv forståelse af andres følelser, vil mulig- dobbelt eller dual natur, hvor nogle dele af person-
vis blive udnyttet til konsekvent at undgå de almin- ligheden  er  bevidste  og  andre  dele  ubevidste.
delige dagligdags pligter og gøremål, som han harDenne polaritet er allerede til stede i barndommen
så svært ved at forlige sig med. Dette kan forståe-i spirende form. Skønt denne duale natur kan op-
ligt nok gøre søskende (eller selv forældre) vrede,muntres  eller  modarbejdes  af  omgivelserne  i  sin
når de selv mangler denne magiske overtalelses-udvikling, så tilhører den ikke desto mindre det in-
evne, der kan lokke andre til at gøre alt det be-dividuelle barn og vil før eller senere komme til
sværlige og hårde arbejde. Efterhånden som Billudtryk.   Samspillet   mellem   de   bevidste   og   de
bliver større, kan det være en hjælp nænsomt at op-ubevidste  sider  i  personligheden  er  en  kompleks
muntre ham til at se mere objektivt på sine følelser,dialog mellem to betydningsfulde indre delperson-
i stedet for at optage hver eneste lille omskiftelse iligheder,  der  sommetider  er  enige,  sommetider
tilværelsen  så  personligt.  Optræning  af  evnen  tiluenige og undertiden også bare ignorerer hinan-
lidt mere distance til sig selv og brugen af et klart dens eksistens. Disse indre delpersonligheder eller
sprog i diskussioner og forhandlinger kan blive enaktører skifter af og til kustume, og deres roller un-
stor hjælp for Bill til at få en bedre jordforbindelse, dergår ændringer med hensyn til adfærd og hold-
for han er flygtig i sin natur og ikke særlig solidt ninger på de forskellige stadier i livet. Det er især i
funderet. På denne måde kan han gradvist lære atbarndommen, at der findes de bedste muligheder
acceptere  uundgåelige  følelser  af  ensomhed  ogfor en frugtbar udveksling mellem de bevidste og
frustration, og ligeledes de uundgåelige problemerubevidste  sider,  og  det  er  også  her  lettest  at
med materiens begrænsninger. Bill er et barn, hvisstimulere denne dialog til at udvikle sig på en livs-
fantasiverden  og  følelsesliv  rummer  meget  storefremmende,  fremfor  en  adskillende,  måde.  I  den
ressourcer.   Han   vil   kunne   udvikle   sig   til   et spænding, der opstår ved dialogen imellem "hoved-
menneske, der er i stand til bringe varme, liv og in-rollerne"  i  Bills  indre  historie,  findes  den  ener-
spiration til alt og alle, som han møder møder pågikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvik-
sin vej. Men det er nødvendigt, at man med kærlig,ling af en sund personlighed. Der findes også andre
men fast hånd lærer ham at respektere grænser - an-karaktertræk i Bills indre, som er mindre tydeligt
dres såvel som egne. Normalt vil han altid være ioptrukket,  svarende  til  aktører  med  biroller  i
stand til at opnå, hvad han ønsker, ved at charmerehistorien, og disse er nogle gange i harmoni og an-
omgivelserne, og det selvom han måske lige for-dre gange i disharmoni med hovedaktørerne. Disse
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bidrager ligeledes til barnets unikke individualitet. familien er parate til at møde den med noget af
I de tilfælde, hvor de markerer sig stærkt i horo- deres egen oprigtighed.
skopet, har vi også medtaget en beskrivelse af dem.

En direkte facon
Et jordnært og ærligt barn

     Når Bill vil have noget, ved alle det. Han er ikke
     Bills natur rummer ikke nogen tilbøjelighed til bange for lidt sund aggression og har svært ved at
at forstille sig eller vige udenom. Lige fra de første forstå, hvorfor han ikke skulle prøve at skaffe sig
måneder efter fødslen vil han give udtryk for sig de ting, han behøver, og om nødvendigt kæmpe for
selv på en stærk og direkte måde, hvadenten han er dem. Han er tilbøjelig til at være meget energisk og
sulten, ensom, vred eller kærlig. Efterhånden som fysisk aktiv og vil sikkert holde af sport eller van-
han bliver større, vil hans ærlighed og ligefremhed dre- og cykleture, der bringer ham ud i naturen og
træde tydeligt frem i sammenligning med mere ud- samtidig er en udfordring for hans fysiske formåen.
spekulerede  og  usandfærdige  børn.  Han  har  en Idet  han  af  naturen  er  både  fornuftig  og  vel-
jordnær natur og er ikke tilbøjelig til at forstille sig koordineret,  har  han  let  ved  at  forstå  grundlæg-
for at opnå, hvad han ønsker. Han er også parat til gende sikkerhedsregler. Alligevel kan han vise en
at udfordre og, om nødvendigt, fornærme dem, som dristighed og et vovemod, som godt kan bekymre
krænker ham. Han kan sommetider virke provoke- omsorgsfulde  forældre.  Man  må  finde  den  rette
rende  ved  at  nægte  at  være  "artig"  blot  for  at balance mellem på den ene side at advare ham om
behage andre. Forældrene skal ikke regne med, at farlige situationer og på den anden side at give ham
han vil støtte dem i noget forsøg på at foregive, at frihed til at udfolde sin store energi og eventyrlyst
tingene er anderledes, end de i virkeligheden er. på  positive  måder.  Bill  bør  ikke  overbeskyttes,
Han er tværtimod tilbøjelig til at plumpe ud med hæmmes eller udsættes for ydmygelse af forældre
nøjagtig,  hvad  der  foregår,  netop  som  familien med ubevidste magtkomplekser, for han vil da være
prøver at gøre det bedst mulige indtryk på en lærer tilbøjelig til at slå hårdt igen, og han vil blive ved
eller nabo, og han har en slags sjette sans for usand- med at kæmpe, indtil han totalt har udmattet alle -
færdighed, hvilket gør det meget vanskeligt at narre sig  selv  medregnet.  Dette  ville  være  et  spild  af
ham.  En  atmosfære  i  hjemmmet  præget  af  uær- kreativ livsenergi, som det er hans ret at få lov til at
lighed og vigen uden om problemerne vil uvæger- udtrykke  på  mere  tilfredsstillende  måder.  Hjælp
ligt bringe det værste frem i ham, for han har meget ham med at finde udtryksmuligheder for hans stær-
svært ved at forstå, hvorfor noget skal holdes skjult. ke ønsker og energier, frem for at forsøge at under-
Hans måde at løse problemer på er at konfrontere kue hans vilje eller undergrave hans livsmod ved
dem ligepå og hårdt. Mere indadvendte søskende følelsesmæssig manipulation. Han kan sommetider
vil måske sommetider finde Bill belastende, idet være meget egenrådig og uregerlig, men der er intet
han kan virke anmasende og taktløs ved at plapre ondt i ham, og han vil altid reagere positivt på en
ud med hemmeligheder og stille pinlige spørgsmål. klar   og   oprigtig   kommunikation.   Hans   store
Han glemmer måske også at tage hensyn til andres vitalitet og viljestyrke er egenskaber, der vil give
grænser, når han bare tager, hvad han ønsker, uden ham mod og initiativ gennem hele tilværelsen.
at spørge om lov først. Men man må huske på, at
han ikke med vilje prøver at være vanskelig eller Behov for at køre sit eget løb
provokerende.  Han  har  en  sund,  realistisk  og
direkte natur, som gør det vanskeligt for ham at      Bill kan lide at have kontrol over sine nærmeste
spille de sociale spil, der er så vigtige for de fleste. omgivelser, og han kan have svært ved at gå på
Hans klare opfattelse og ligefremme natur, der er så kompromis og foretage de tilpasninger, der er nød-
forfriskende og pålidelig, kan blive en vældig posi- vendige for at fungere harmonisk i en gruppe, uan-
tiv styrke for familien - hvis bare forældrene og set om det drejer sig om familie eller jævnaldrende.
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Selv om han knytter sig følelsesmæssigt til andre virkeligt menneske i kød og blod med ærlighed,
og kan være yderst loyal over for dem, han holder mod og dybde.
af, vil han sommetider kunne tromle hen over sø-
skende og venner i sin ensporede jagt på det, hanEn medfødt selvstændighed
vil have. Han har en stærk personlighed og stærke
begær, og han tager det ilde op, hvis man lægger      Bill er i besiddelse af en ejendommelig voksen
hindringer i vejen for ham. Han vil i så fald kunne selvstændighed, der sommetider kan få ham til at
køre oppositionen træt med anfald af raseri eller virke reserveret. Han kan også være overraskende
gråd, eller også benytte forskellige følelsesmæssige følsom over for kritik eller afvisning og vil reagere
kneb, der lægger pres på de andre, så at de giver ved stolt at trække sig ind i sin "skal". Han har en
efter.  Selv  når  han  tilsyneladende  har  opgivet kompliceret følelsesmæssig natur, på den ene side
kampen, kan det vise sig blot at være en midlertidig stolt og selvtilstrækkelig og på den anden side også
tilbagetrækning,   mens   han   udarbejder   en   ny meget  sårbar.  Han  opfanger  andres  motiver  og
strategi. Man kan dog som regel få ham til at gå på skjulte følelser på et dybt plan (selv om han ikke
kompromis,  når  det  begrundes  med  retfærdighed altid forstår det, han fornemmer) og kan have svært
eller hensyn til veletablerede regler i hjemmet, idet ved at forlige sin tidligt modne indsigt med sin enk-
han har en medfødt retfærdighedssans, som man le tro på en verden, hvor alle kan leve lykkeligt.
godt kan appellere til, selv når han er oprørt. Men Hans følsomhed er meget større, end han er i stand
et forsøg på at knække hans vilje gennem hårde til at vise, og han er især sårbar over for at føle sig
straffe  eller  følelsesmæssig  afpresning  vil  være til grin eller ydmyget i andres nærvær. Bills følel-
frugtesløst. Hans intense følelser må respekteres og sesmæssige selvstændighed er en værdifuld egen-
behandles med oprigtighed og renfærdighed. skab, der efterhånden som han vokser op, vil sætte

ham i stand til at stå på egne ben uden at nære
     Han har en sund kappelyst, som vil anspore ham urimelige forventninger til andre. Men han har i
til at anstrenge sig for at klare alle mulige udfor- lige så høj grad som andre børn behov for at få kær-
dringer, lige fra at lære at tage de første skridt til at lighed og ømhed uden selv at skulle bede om det.
opnå fine resultater i skolen. Bill har i virkelig- Han vil kunne fortolke en følelsesmæssigt tilbage-
heden   en   forbavsende   god   selverkendelse   og holdende atmosfære i hjemmet som et tegn på, at
realistisk sans og er udspekuleret nok til at vide, han ikke er afholdt, også selv om årsagen måske
hvornår det er hensigtsmæssigt at gå aggressivt til ligger i ydre problemer som f.eks. økonomiske van-
værks, og hvornår det er klogere at gå forsigtigt skeligheder. Forældrene bør passe på ikke kun at
frem.  Han  kan  narre  andre,  men  narrer  ikke  sig give deres kærlighed som en belønning, når han har
selv. Han er ikke er bange for at være egoistisk, når gjort noget, de ønsker eller synes om. En sådan
han vil opfylde sine egne behov, men til gengæld betinget  kærlighed  vil  være  meget  sårende  og
kan man også stole fuldt og fast på, at hans gene- skadelig for ham. Vis ham i stedet, at han er elsket
røsitet er ærligt ment og aldrig bare er et hemmeligt for sin egen skyld, og at en god opførsel er en for-
kneb for at opnå noget ved at være elskværdig. Han del, men ikke et kriterium for hans værdifuldhed.
er også fri for skjult misundelse, som ellers er så Han kan vise en forbavsende modenhed og forstår
almindelig hos mange børn (og voksne), for hvis udmærket  godt,  at  livet  ikke  altid  er  som  i  et
han føler, at han fortjener et eller andet, så vil han eventyr. Vær ærlig over for ham og undgå følelses-
arbejde på at opnå det ved egen anstrengelse. Selv mæssig   manipulation   og   usandfærdigheder   for
om hans stærke personlighed, intense stolthed og "barnets  skyld".  Så  vil  hans  loyalitetsfølelse  og
lejlighedsvise egensindighed sommetider kan virke store følelsesmæssige styrke få mulighed for at ud-
temmelig  overvældende,  vil  hans  grundliggende vikle sig på den mest positive måde.
retskaffenhed altid skinne igennem. Bill er hverken
en helgen eller en engel fra et eventyr - han er et
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Et barn med en indre ubestikkelighed lader ane. Når han bliver større, vil han måske for-
søge at undertrykke denne skjulte drømmeverden,

     Bills indre ubestikkelighed har således sin rod i fordi han finder den forvirrende og fremmedartet.
hans  grundliggende  ærlighed  og  realistiske  hold- Hans realisme og ligefremhed står i skarp modsæt-
ning til livet og andre mennesker. Han er ikke til- ning til hans meget romantiske og sensitive følel-
bøjelig til at leve i en fantasiverden, men har evnen sesnatur. Efterhånden som han bliver større, vil han
til at finde skønhed og nydelse i denne verden, også kunne føle sig truet af sin sårbarhed og vil måske
hvis de voksne, han er omgivet af, ikke er i stand til prøve at kompensere herfor ved at påtage sig en
det. Han er varmhjertet uden at være sentimental, overdreven bramfri og højrøstet facon. Og skønt
og gavmild uden at være manipulerende. Med sin han som regel kommer direkte frem med, hvad der
direkte  og  energiske  natur  kan  han  sommetider måtte genere ham, og normalt ikke nedlader sig til
skabe uro og stormfulde scener, og hans viljestyrke følelsesmæssig bestikkelse eller forsonende adfærd,
kan være formidabel. Men folk får let tillid til Bill, er han langt mere bange for ikke at være afholdt,
for der er intet falsk ved ham. De stormfulde optrin, end han er i stand til at indrømme - både over for
der  kan  forekomme  engang  imellem,  opvejes  af andre  og  over  for  sig  selv.  Hans  selvtillid  kan
hans store, ægte hjerte og totale mangel på hykleri. sommetider  bukke  under  for  en  dyster  tvivl  og
Han sætter kun det frem i udstillingsvinduet, som usikkerhed, som han har meget svært ved at indvi
faktisk   findes   i   butikken,   hverken   mere   eller andre  i.  Og  hans  fantasi,  der  som  regel  bliver
mindre, og han kan have svært ved at vænne sig til ignoreret i almindelige dagligdags forhold, kan til
mere udspekulerede manøvrer fra søskende, familie tider overvælde ham med forestillinger om magiske
og venner. Til tider kan han være lige lovlig jord- steder og vidunderlige mennesker, som han føler, at
bunden og pragmatisk, og dette træk giver ham en han aldrig bliver god nok til at kunne nå. Denne
foruroligende tidlig modenhed og hårdførhed. Han hemmelige drømmer og æstetiker, der ligger skjult
kan være meget kontant over for andres mangler, i ham, er en meget positiv og kreativ side af hans
og han har den sjældne evne at kunne leve i nu’et personlighed, for den gør ham ikke blot mere føl-
og synes, at almindelige ting er værd at have med at som over for andre, men den rummer også en kon-
gøre.  Abstrakte  mål  og  drømme  vil  sikkert  ikke takt til en dybere og mere meningsfuld virkelighed.
betyde meget for ham, så længe det nærværende liv Bill bryder sig imidlertid ikke om følelsen af ikke
er behageligt - og hvis forældrene er meget ambi- at have begge ben solidt plantet på jorden og vil
tiøse, vil de måske blive skuffede, når Bill ikke måske ikke anerkende værdien af sin indre verden.
viser noget tegn på at ville leve deres ulevede liv Derfor er det netop vigtigt, at forældrene værds-
for dem. Hans evne til at forholde sig til den umid- ætter  den,  og  op  gennem  barndommen  kan  han
delbare virkelighed giver ham en dyb evne til at behøve  megen  opmuntring  og  bekræftelse,  efter-
være  tilfreds,  og  når  han  bliver  voksen,  vil  han hånden som han nærmer sig en integration af disse
sikkert ikke være tilbøjelig til at spilde sin tid og to meget forskellige og dog lige vigtige områder af
energi på at længes efter en verden, der ikke ek- sin personlighed.
sisterer.

Nødvendigheden af at anerkende højere
Skjulte drømme og længsler længsler

     Skønt Bill er en sund og praktisk natur, har han      Samtidig med at Bill har let ved at tilpasse sig
også mange begravede drømme og fantasier, der hverdagslivet og har tillid til sin evne til at opnå,
sommetider kan trænge ind i hans hverdagsliv og hvad  han  ønsker  af  livet,  rummer  han  også  en
fremkalde en rastløshed og følelse af utilfredshed. skjult, subtil og flygtig, indre natur fuld af drømme,
Han er i det skjulte langt mere fintmærkende, mod- fantasier og længsler, som hører hjemme i en mere
tagelig og fantasifuld, end hans ydre personlighed strålende og overjordisk verden. Selv om han er
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meget modtagelig for skønhed og fuld af længsel familien anstrenger sig for at frembringe et føjeligt
efter noget usynligt ukendt, kan han have svært ved og velopdragent barn. Skønt han har et varmt og
at  vedkende  sig  disse  drømme,  fordi  de  virker generøst hjerte og en spontant hengiven natur, er
provokerende på hans grundliggende pragmatiske han helt ude af stand til igennem længere tid at un-
natur. Derfor kan han være længe om at vise sine dertrykke  sin  markante  personlighed  blot  for  at
kreative talenter og intellektuelle evner. Idet han er stille  andre  tilfreds  -  selv  dem,  som  han  holder
bange for at virke dum, vil han måske foretrække at allermest af. Efterhånden som Bill bliver større, vil
vise  den  mere  grove  side  af  sin  personlighed  i han ofte trodse de almindelige normer for god op-
stedet  for  at  afsløre  en  følsomhed,  som  han  er førsel. Dette vil især kunne vise sig, når han kom-
bange for ikke vil blive værdsat. Selv om han ikke mer i skolealderen og spiller sin farverige person-
vil bryde sig om at blive forkælet og pylret om, for- lighed ud over for mere fantasiløse lærere. Han har
tjener han ikke desto mindre så megen opmuntring også et stærkt behov for handlefrihed, og kan stejle
som muligt til at udvikle sine evner på forstandens over regler og pligter i hjemmet, som indskrænker
og fantasiens områder. Hans forfinelse og æstetiske hans  bevægelsesfrihed.  Han  vil  sikkert  være  et
følsomhed har behov for at komme til udtryk og meget aktivt barn, som konstant er i bevægelse, og
bør ikke nedvurderes. Det kan derfor være mere som behøver masser af fysisk aktivitet og frisk luft,
hensigtsmæssigt at vælge en skole, der tilgodeser såvel som konstant mental stimulering. Streng di-
dette, end uden videre at gå ud fra, at den lokale sciplin vil ikke have nogen positiv effekt på ham.
skole er god nok. Også hvis forældrene ikke selv Bill har behov for en udsædvanlig grad af frihed, en
har lignende tilbøjeligheder, har Bill et behov for at masse opmærksomhed og en konstant bekræftelse
tage sine højere længsler mere alvorligt, således at af, at han er speciel og anderledes. Men bag ved
han, når han bliver større, kan være i stand til at under hans til tider forstyrrende opførsel ligger en
nyde både de ordinære og de ekstraordinære sider magtfuld og kreativ personlighed i svøb.
af tilværelsen.

En følelse af at være noget særligt
Et par andre betydningsfulde karaktertræk

     Selv om Bill har de samme behov som ethvert
     De  karaktertræk,  der  er  beskrevet  i  det  fore-andet barn, er han i sine dybeste fantasier også en
gående, udgør Bills essentielle indre dialog mellemstjerne  med  en  særlig  skæbne  og  med  noget
hans  bevidste  orientering  i  livet  og  de  skjulte spændende og anderledes at give verden. Dette alt-
ubevidste kræfter, som - hvis de bliver erkendt ogovervejende behov for at være sig selv og for at ud-
integreret i bevidstheden - vil kunne tilvejebringe trykke  det  drama  og  de  visioner,  han  føler  i  sit
en  helstøbt  personlighed.  Derudover  viser  horo-indre, kan sommetider skabe vanskeligheder. Dette
skopet også et par andre karaktertræk, der sand-vil især være tilfældet i en stor familie, hvor mange
synligvis vil komme til udtryk, efterhånden som Bill menneskers behov må tilgodeses, og ligeledes i en
udvikler sig, og som nu kort vil blive beskrevet. konventionelt  indstillet  familie,  hvor  det  at  være

"normal" og at være ligesom alle andre prioriteres
En sand individualist højest.   Under   alle   omstændigheder   er   Bill   i

besiddelse af en sjælden og uvurderlig evne - vi-
     Ingen eller intet vil nogensinde have held med at sionen af nye muligheder og modet til at forfølge
omforme Bill til noget andet end den individualitet, disse muligheder, selv om prisen måske er, at han
han er. Skønt han har behov for kærlighed og på- vil føle sig isoleret fra familien eller fra det sam-
skønnelse, som alle børn (og voksne) har, vil han fund, han efterhånden må begive sig ud i. Uanset
vise en bemærkelsesværdig stærk vilje og beslut- hvorledes forholdene er i hans familie, vil han altid
somhed  til  at  gøre  og  være,  som  han  selv  vil, rette blikket hinsides denne og ud imod et større,
allerede i en meget tidlig alder - uanset hvor meget mere  farverigt  og  spændende  liv,  hvor  han  kan
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spille hovedrollen og vinde publikums kærlighed Afhængighed kan være en forklædt styrke
og  bifald.  Selv  om  Bill  har  brug  for  at  kunne
acceptere sig selv som et menneske på linie med      Således  bliver  Bills  usædvanligt  levende  og
alle  andre  og  tilpasse  sig  de  begrænsninger  og fantasirige personlighed modvejet af en mere af-
mangler, som livet pålægger enhver af os, behøver hængig og trængende side, hvilket kan forårsage
han også forældrenes tiltro og deres anerkendelse af konflikter for ham under opvæksten. Begge sider af
hans  yderst  individualistiske  personlighed.  Efter- hans natur er vigtige og værdifulde. Forældrene vil
hånden som han vokser op, vil han sikkert følge en kunne hjælpe ham meget ved at opmuntre ham til at
noget utraditionel vej frem for at træde i andres vedkende sig og udtrykke begge sider, når de viser
fodspor. Giv ham kærlighed og støtte, men lad ham sig i en given situation. Opfatter man ham kun som
også finde sin egen vej. For han har talentet, visio- "det specielle barn" uden at få øje på hans mere
nerne og modet til at forme den ydre virkelighed almindelige og ydmyge behov, vil det være meget
efter sine drømme. skadeligt  og  underminerende  for  ham.  Eftersom

Bill er tilbøjelig til at tiltrække sig opmærksomhe-
Et skjult behov for andres godkendelse den på såvel tiltalende som mere grove måder, kan

forældrene blive fristet til at lade ham få den rolle,
     På trods af Bills stærke sans for individualitet han tildeler sig selv - en slags krydsning mellem
bør man aldrig undervurdere hans afhængighed af Mozart, Sarah Bernard og helten eller heltinden i et
andres  accept  og  godkendelse.  Efterhånden  som eventyr. Hans vanskeligheder ved at udtrykke sine
han  bliver  større,  vil  denne  afhængighed  kunne trængende og mere sårbare følelser kan blive for-
skabe konflikter i ham, for en vigtig del af hans stærket, hvis familien ikke tror, at han har den slags
personlighedsudvikling indebærer, at han gør alting følelser. Bill er i sin barndom et levende eksempel
på sin egen måde. Derfor vil han hurtigt kunne lære på  det  ældgamle  menneskelige  dilemma  mellem
at skjule sin følsomhed og sine behov og vil kæmpe individ og gruppe. Mange børn rammes ikke af en
for at undertrykke periodiske udbrud af ængstelse sådan konflikt, for de tilpasser sig uden besvær de
og tvivl på sig selv. På overfladen kan han synes at roller, som familien og skolen giver dem. Men Bill
være et modigt, til tider næsten dumdristigt barn, har både brug for at skille sig ud og for at høre til,
selvsikker og afvisende over for forældrenes forsøg og efterhånden som han udvikler sig, vil han kunne
på  at  beskytte  ham.  Dog  er  hans  skjulte  af- anlægge forskellige strategier, som på trods af hans
hængighed og sårbarhed i virkeligheden mere en yderst individualistiske opførsel i virkeligheden er
styrke end en svaghed, for den kan bidrage til at af- hemmeligt rettet imod at tiltrække sig andres kær-
balancere en til tider lidt for egenrådig og selvop- lighed og accept. Hvis han til tider kan synes at
taget  natur.  Bill  har  brug  for  opmuntring  til  at være lige lovlig skrap kost, bør man huske på, at
værdsætte  sine  følelsesmæssige  behov  -  selv  de han sandsynligvis er vanskeligst, når hans behov er
"svage" - i lige så høj grad, som han værdsætter sin allerstørst, og når han samtidig ikke er i stand til at
uafhængighed og særegenhed. Uden en sådan un- give udtryk for det. Hjælp ham til at forstå denne
derstøttelse  af  de  mere  menneskelige  og  udra- fundamentale sandhed om sig selv på en kærlig og
matiske sider af hans natur, vil han kunne begynde medfølende måde, så vil han få den bedste støtte til
at fornægte sin skjulte længsel efter samhørighed, selv at finde den ægte indre balance.
og i så fald vil han komme til at døje med betydeli-
ge angst- og usikkerhedstilstande neden under en
overdreven   selvtilstrækkelig   og   individualistisk                                       - - -
ydre personlighed.
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   IV.  FØLELSESMÆSSIGE BEHOV OG      Bills impulsive og noget krævende følelsesnatur
            TILKNYTNING TIL ANDRE kan sommetider være lidt overvældende for andre,

ikke mindst fordi han er højst uvillig til at give slip,
     De måder, hvorpå vi søger at opnå lykke og om-når først han har sat sig i hovedet at ville have ens
sorg fra andre, bliver mere sammensatte og varie-kærlighed og opmærksomhed. Der er ikke megen
rede,  efterhånden  som  vi  bevæger  os  fra  barn-plads til kompromis i hans måde at knytte sig til
dommen ind i voksenlivet. Men vore fundamentaleandre  på,  og  han  kan  opføre  sig  som  en  rigtig
følelsesmæssige  behov  afspejler  vor  individuelleprimadonna, hvis hans behov ikke straks bliver im-
karakter  og  ændres  ikke  grundlæggende.  Ethvertødekommet. Der er dog intet ondt i ham. Han vil
barn har sin særlige måde at opleve og søge følel-uden tvivl give luft for sin vrede og skuffelse på en
sesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikkemeget tydelig måde, og han kan være meget ved-
altid stemme overens med andre, mere domineren-holdende i sine forsøg på at tvinge modparten til at
de personlighedstræk. give ham, hvad han vil have. Men han er ikke til-

bøjelig  til  at  være  virkelig  ubehagelig  -  han  er
Her er jeg! dybest  set  alt  for  storsindet  og  ædelmodig  til  at

rumme bitterhed. Han kan imidlertid til tider være
     Selvom  Bills  jordnære  personlighed  først  og ret udmattende på grund af sine egenrådige følelser,
fremmest er indstillet på dagligdagens realiteter, er der  kræver  et  umiddelbart  og  helhjertet  respons.
hans dybeste behov i sine forhold til andre at føle, Men frem for alt kræver Bills idealistiske og varm-
at hans individuelle særpræg bliver set, bekræftet hjertede  følelsesnatur  et  direkte,  åbent  og  entu-
og opmuntret. Hvis han føler, at han ikke er speciel siastisk respons fra andre. Han har behov for at føle
eller betydningsfuld nok i sine nærmestes øjne, vil sig speciel, og det er andres anerkendelse og in-
han måske prøve at kompensere for dette ved en teresse, der bekræfter hans følelse af eget værd og
stor fysisk aktivitet eller overdreven interesse for opbygger hans selvtillid. Han vil ikke tolerere at
mad og materielle ting. Men det vil i virkeligheden blive ignoreret ret længe, og han kan heller ikke
bare være en erstatning for den opmærksomhed og klare en kølig mangel på interesse eller den form
begejstring, han behøver fra andre. Bill søger en vis for  kærlighed,  der  udtrykkes  gennem  pligthand-
modstand i samværet med sine nærmeste, fordi det linger i stedet for ved et ægte følelsesmæssigt enga-
er i kraft af udfordringer og konkurrence, at han gement. En stor familie med mange søskende kan
føler sig levende og virkelig. Han vil sommetider være en hård prøvelse for ham, og hvis han er nødt
kunne kede sig i venskaber, der er for stillestående til  at  dele  forældrenes  kærlighed  og  opmærk-
og mangler spænding, og han vil måske tidligt vise somhed med alt for mange, vil han kæmpe vold-
en forkærlighed for kammerater, han kan lave lidt somt - åbenlyst eller i det skjulte - for det han føler
gale  streger  sammen  med  eller  konkurrere  med. som sin retmæssige andel. Hvis Bill skal kunne føle
Han har varme, generøsitet og temperament, men sig glad og tryg, er det nødvendigt, at han får sjove
kan  også  overse  den  kendsgerning,  at  hans  høje og  opfindsomme  respons  fra  sine  nærmeste,  og
energiniveau og trang til nye oplevelser kan være ligeledes masser af ros samt bekræftelse på, at han
udmattende  for  omgivelserne.  Idet  han  har  en virkelig er noget specielt.
letbevægelig følelsesnatur, kan han eksplodere bare
for at få renset luften og så bagefter blive forvirret
over, at familie eller venner er blevet såret over det,
han har sagt eller gjort. Der er intet ondt i hans
hjerte,  men  hans  måde  at  omgås  andre  på  kan
sommetider forekomme noget énvejs - han er den,
der optræder, leder og inspirerer, og de andre følger
efter og fortæller ham, hvor pragtfuld han er.
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Særlige behov i forholdet til forældrene bare som en flygtig skikkelse af mystik og utilgæn-
gelighed.

     Barnet har forskellige behov i forholdet til sin
mor og i forholdet til sin far. Dette skyldes ikke kun      Da Bill længes efter at få del i sin fars følelser
den rent kønsmæssige forskel, men har også sineog indre drømmeverden, er kvaliteten af samværet i
grunde i barnets egen personlighed og individuelleden tid, far og søn har sammen, af stor betydning -
måde  at  forholde  sig  til  hver  af  forældrene  på. også  hvis  et  stort  arbejdspres  eller  konflikter  i
Ligesom barnets karakter er medfødt og unik, erfamilien afbryder samværet i perioder. Forældrenes
dets følelser og behov i forhold til forældre, sø- indbyrdes  problemer  bør  aldrig  bruges  som  be-
skende og venner det også. Hvis familien forstårgrundelse for et indgreb i det meget sårbare og dybt
bare  nogle  af  disse,  kan  det  hjælpe  de  enkeltefølelsesmæssige bånd imellem far og søn. Og det er
medlemmer til i hvert fald at opfylde barnets mestyderst vigtigt, at Bills far bestræber sig på at bevare
fundamentale behov. Så vil opvæksten give barnetden følelsesmæssige kontakt, også hvis materielle
mulighed for at udvikle større indre sikkerhed og vanskeligheder   eller   indblanding   fra   andre   i
tillid i omgangen med andre senere hen i livet. familien vanskeliggør dette. Bills far vil også kunne

opdage meget af sin egen uforløste kreativitet ved
På opdagelse i fantasiens verden med at gå på opdagelse i fantasiens verden sammen med
faderen sin  søn  -  f.eks.  ved  at  de  maler  billeder,  læser

historier, dyrker musik og taler sammen om deres
     Bills  billede  af  sin  far  er  først  og  fremmest drømme og følelser. Bills kærlighed til sin far er
følsomt og poetisk - et portræt af ham som kunst- intens og idealiseret. Selv om det er nødvendigt, at
ner, visionær og mystiker. Selv om Bills far måske denne idealisering afbalanceres af rigeligt alminde-
føler sig alt andet end kunstnerisk eller mystisk, ligt menneskeligt samvær, er det også vigtigt, at
forbinder    sønnen    ikke    desto    mindre    noget Bill får lov til at tage på rejse gennem mystiske og
romantisk og gådefuldt med sin far, og hans kær- magiske indre landskaber med sin far. Skønt der
lighed til ham vil være farvet af megen idealisme. altid vil være oplevelser, som to mennesker ikke
Mens nogle drenge ønsker, at deres far skal være fuldt ud kan dele med hinanden, vil en villighed fra
heltemodig og succesrig, holder Bill af sin far med faderens side til at udforske den indre verden sam-
alle hans menneskelige ufuldkommenheder og er men med sin søn hjælpe Bill til at udvikle større
usædvanlig  modtagelig  for,  hvad  hans  far  måtte tiltro til sine egne kreative potentialer.
bære på af sorg eller nederlag i sit liv. Han ønsker
ikke en perfekt far, men har behov for så megetEn nær følelsesmæssig tilknytning til
følelsesmæssig kontakt med ham, at han kan op-moderen
dage, hvem han egentlig er, og hvordan han har det
i sit liv. Det gådefulde, som Bill føler ved sin far,      Bill har en meget speciel indlevelse i sin mors
kan blive en dyb kreativ erfaring, for det åbner for følelser  og  sindsstemninger.  Han  oplever  en  tæt
hans fantasi og får ham til at digte magiske historier følelsesmæssig  tilknytning  til  hende  og  opfatter
om faderen. Selv i det tilfælde, hvor faderens liv i hende som en lydhør og sensitiv person med stærke
det ydre er ganske prosaisk og uden spændingsmo- emotionelle behov. Han er således tilbøjelig til at
menter, tror Bill i al hemmelighed, at hans far i identificere sig dybt med sin mors inderste længsler
virkeligheden er en helt anden - en miskendt kunst- og drømme og vil have en stærk trang til at be-
ner eller idealist. Sådanne romantiske drømme er skytte hende - næsten som var han forælderen og
vigtige for Bill, men de bør afbalanceres af et solidt hun barnet. Han vil ikke kunne udholde at se hende
følelsesmæssigt forhold, der lader ham opleve sin såret, og vil instinktivt tage hendes parti i enhver
far som et virkeligt og fejlbarligt menneske og ikke familiekonflikt. Dette meget følsomme forhold vil

kunne give Bill en ægte følelse af samhørighed,
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fordi  den  emotionelle  beslægtethed,  han  oplever          V.  FRYGT OG USIKKERHED
med sin mor, betyder at han meget sjældent vil føle
sig ensom eller isoleret. Selv hvis andre i familien      Ethvert barn oplever frygt - ganske som enhver
kappes med ham om hendes opmærksomhed, vilvoksen gør det - dels frygt for ting og situationer,
han sikkert bevare følelsen af, at han er speciel ogder hører til i den "virkelige" verden, men også
har sin egen særlige plads i hendes hjerte. En sådanangst  for  mere  ubestemmelige  ting,  der  lurer  i
dyb  forbundethed  skal  respekteres  og  må  aldrignatten, men som forekommer absurde ved højlys
misbruges,  for  drengens  dybe  følelse  af  sam-dag. Frygten er et magtfuldt motiv i alle menne-
hørighed med sin mor afspejler også en stor af-sker. Den kan virke negativt, når vi reagerer med at
hængighed. Derfor er det vigtigt, at moderen ikkeskabe  forsvarsmekanismer  og  lukker  af  for  livet.
misbruger hans loyalitet i tilfælde af konflikter i Men den kan også virke positivt, når vi for at over-
familien - hvadenten det sker bevidst eller ubevidstvinde den udvikler vor styrke og vore talenter, der
- også selv om han er parat til at give hende sintil at begynde med tjener som midler til at beskytte
urokkelige støtte. os selv, men senere hen bliver til vigtige bestandde-

le af vor personlighed. Barnets frygt har endnu ikke
     Bill har ikke brug for forkælelse, og han er ogsåudkrystalliseret sig til de stive forsvarsmekanismer,
i stand til at knytte andre følelsesmæssige bånd,som får så mange voksne til at lukke af for vigtige
men han vil måske forsøge at give sin mor følelsenområder i deres egen natur. Reagerer man på et
af, at kun hun kan gøre ham tryg og glad, i håbetbarns panikreaktioner med indsigt og respekt, vil
om at det vil binde dem tættere sammen. Forholdetman kunne spare barnet for mange års kamp som
mellem mor og søn er tæt, dybt og omsorgsfuldt, ogvoksen     med     fastgroede     forsvarsmekanismer.
de   har   sandsynligvis   mange   ligheder   i   deresYdermere kan et barns frygt pege på dybtliggende
temperament, især på det følelsesmæssige område.arketypiske temaer, der - når de behandles med for-
Det  kan  blive  en  vidunderlig  oplevelse  for  bådeståelse og medfølelse - kan afdække de kilder, hvor-
mor  og  barn,  fordi  det  muliggør,  hvad  de  flestefra medfødte værdier, kreative potentialer og ægte
mennesker længes efter - følelsen af at høre til i enidentitet udspringer. På samme måde som den ene
tryg og kærlig familie. Men man må ikke glemme, persons livret kan være som gift for en anden, kan
at en skønne dag vil Bill blive voksen og indgå i det, som det ene barn frygter, være den største for-
nye forhold. Han har derfor brug for at have følel- nøjelse for et andet barn. Således oplever ethvert
sesmæssig  frihed,  så  han  kan  opdage  sine  egnebarn sin personlige frygt som virkelig og objektiv,
følelser og opleve sig selv som en individuel personhvadenten den stammer fra den ydre eller den indre
adskilt fra sin mor. For at dette kan lykkes, er detverden. At affærdige frygt, af hvad art den end er,
vigtigt, at hans mor ikke ubevidst kommer til at som  værende  dum  eller  ubegrundet  er  ikke  til
spille rollen som det trængende barn i forhold til sin nogen hjælp - det er tværtimod direkte destruktivt.
søn på grund af en ensomhed, som hun måske op-For barnet er der intet dumt eller ubegrundet ved
lever  i  sit  eget  liv.  Med  tilstrækkelig  opmærk- dets frygt. Den kan foruden vigtige personlige træk
somhed og følsomhed vil de varme og helbredendeogså afspejle ubevidste konflikter i familie-psyken,
egenskaber i dette forhold danne det emotionellesom  de  voksne  ikke  er  i  kontakt  med,  men  som
grundlag, hvorpå Bill kan bygge en varig følelse af barnet kun sanser alt for tydeligt. Lytter man med
indre tryghed, der vil styrke alle hans fremtidige åbent sind og hjerte til et barns frygt, kan man i en
bånd til andre. modtagelig periode i dets liv give barnet det, som

ethvert menneske mest af alt behøver, nemlig op-
levelsen af, at hans eller hendes virkelighed bliver

                                      - - - taget alvorligt - med såvel dens uforudsigelige og
truende momenter som dens skønhed, glæde og me-
ning. Når man har nogen at dele sin frygt med, er
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den ikke nær så skræmmende, som når man kon-debærer  et  egentligt  følelsesmæssigt  engagement
fronteres med den alene. eller en blotlæggelse af hans indre verden. Hvis han

tegner, kan hans tegninger måske være smukke ef-
Frygten for at være anderledes terligninger, og laver han historier, vil disse måske

holde sig sikkert inden for det konventionelle - som
     Til trods for hans stræben efter at tilpasse sig var han besluttet på kun at lave noget, som kan give
den konkrete verden har Bill et dybt behov for at anerkendelse, uden at han behøver at risikere noget.
udtrykke sine følelser, fantasier og visioner. Han Han  har  behov  for  opmuntring  til  at  være  mere
rummer en frodig og farverig indre verden, og hans spontan i det, han frembringer, for hans frygt for
trang til at give udtryk for denne i former, som an- kritik og afvisning kan ende med at ødelægge et-
dre kan se og forstå, er en af hans dybereliggende hvert ægte udtryk for originalitet.
drivkræfter. Men efterhånden som han bliver større,
vil  han  kunne  opleve  stærke  konflikter  i  sine      Bill er også tilbøjelig til tro, at han kun vil blive
bestræbelser på at udtrykke sig selv, for han har en holdt af og værdsat, hvis han har succes med sine
instinktiv forståelse af et dilemma, han højst sand- kreative bestræbelser. Han er meget bange for at
synligt  vil  komme  i.  Når  et  menneske  giver  et blive  afvist  og  rummer  megen  tvivl  om  sit  eget
direkte udtryk for sin individualitet, markeres der værd. Han vil måske derfor forsøge at bruge sine
en forskel og dermed en adskilthed fra andre. Dette talenter som middel til at købe andres kærlighed og
ved  Bill  dybt  i  sit  hjerte,  og  han  frygter  andres påskønnelse. Men dette vil blot skabe endnu mere
kritik og misundelse. Han frygter også den isola- angst, fordi han vil føle sig tvunget til hele tiden at
tion, der følger af at være anderledes. At give ud- præstere  noget,  rædselsslagen  ved  tanken  om,  at
tryk   for   sin   indre   verden   er   en   fundamental hvis han ikke gør det, vil han være uønsket og blive
menneskelig udfordring, og frygten for konsekven- ladt alene. Enhver kritik af hans bestræbelser - lige-
serne  heraf  er  ofte  grunden  til,  at  så  mange gyldig hvor konstruktiv og venligt ment den er - vil
mennesker føler sig blokeret på det kreative om- let kunne blive opfattet som en dyb personlig afvis-
råde. Bill har en dyb forståelse af, at kreativitet er ning og resultere i, at han trækker sig tilbage og
ensbetydende med at være individuel, og at være nægter at gøre et nyt forsøg. Han vil også blive
individuel betyder at adskille sig fra andre. Selv om dybt såret af misundelige bemærkninger, som han
han har lyst til at udfolde sig kreativt, vil han derfor er tilbøjelig til at opfatte som et tegn på, at andre
uden synlig grund pludselig kunne miste interessen ikke bryder sig om ham, i stedet for som en in-
og opgive et projekt, idet han vil påstå, at han ikke direkte form for anerkendelse. Forældrene bør især
er i stand til at gennemføre det. Eller han vil måske være opmærksomme på, om de måske selv nærer
bare følge flokken og nægte at yde noget indivi- en  skjult  misundelse  over  for  Bill.  For  selv  om
duelt bidrag, der vil kunne fremhæve og adskille sådanne følelser er ganske naturlige, kan de, hvis
ham fra familie og kammerater. de er ubevidste, let komme til udtryk som unødig

hård kritik eller ved en sårende mangel på begej-
     Efterhånden som han bliver større, vil han han string for hans bestræbelser.
kunne   udvikle   visse   karakteristiske   forsvars-
mekanismer for at dæmpe sin frygt for at give ud-Prisen for at være individuel
tryk for sig selv. Han vil måske søge at alliere sig
med børn, der er mere frie i deres kreativitet, i håb      Bagved    Bills    meget    personlige    forsvars-
om at et sådant forbund på en eller anden måde vil mekanismer ligger det fundamentale menneskelige
lade ham få et glimt af den magiske verden, uden at dilemma mellem den enkeltes behov for at være
han behøver løbe den risiko at blotlægge sig selv. individuel og følgerne af at stræbe efter det. At ud-
Han vil måske også finde måder at udfolde sig på, folde sig selv er nødvendigt for ethvert menneske,
som  viser  tekniske  færdigheder,  men  ikke  in- og for Bill gælder dette i særlig høj grad. Uanset
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hvor stærkt han identificerer sig med andre, vil livet ikke er begrænset til kunstneriske områder. Selve
kun give ham glæde og mening, hvis han føler, at det at leve er kreativt, hvis vi kan lægge noget af
han kan yde sit særlige bidrag til livet. Hans angst vores eget indre væsen i det. Det er denne evne til
er overraskende velbegrundet, og kernen i den er en at udfolde hele sit indre selv i sit liv, som Bill først
frygt for andres misundelse og deraf følgende afvis- og fremmest har behov for at opdage. Hvis han kan
ning af ham. Misundelse er en besynderlig følelse, mærke, at forældrene opfatter og værdsætter hans
der undertiden kan være meget kreativ, fordi den unikke og originale natur og ikke lader deres kær-
gør os bevidste om, hvad vi sætter højt, og ansporer lighed bero på ydre præstationer, vil han kunne op-
os til at arbejde hårdere for det. Misundelse fra an- nå den fornødne selvtillid til at opdage sin egen in-
dre er også den uundgåelige følge, når vi tør bryde dividuelle, kreative vej.
det  kollektives  grænser  og  give  udtryk  for  vort
unikke indre væsen. Ligesom forældre i visse til-
fælde bliver vrede, når deres børn forlader hjem-                                       - - -
met, kan det kollektive også reagere med en form
for raseri, når nogen bryder ud af det. Misundelsen
kan  således  vise  sig  på  en  hæslig  og  destruktiv        VI.  ET BLIK MOD FREMTIDEN
måde, når den kommer til udtryk i chikaneri og et
ønske om at ødelægge den person, der har vakt     Ethvert barn rummer en unik fond af evner og
misundelsen.  Bill  har  en  instinktiv  forståelse  af potentialer, som bedst udvikles ved en individuelt
misundelsens  problem.  Hver  gang  han  bestræbertilpasset uddannelse. De fleste børn må imidlertid
sig på at udfolde sig på en uafhængig og originaltage til takke med det, som folkeskolen kan tilbyde.
måde, vækkes den dybe frygt for, at der et eller an-I overensstemmelse med den vestlige kulturs frem-
det sted findes nogen, der vil få ham til at bøde forherskende verdenssyn er vort skolesystem primært
det. fokuseret  på  tilegnelse  af  specialiseret  viden  og

praktiske færdigheder. Der tages herved ikke hen-
     Hvis   han   imidlertid   ikke   bryder   igennem syn til, om dette er hensigtsmæssigt for alle børn,
frygtens barriere og finder nogle måder at udtrykkeeller om det i det hele taget er "rigtigt", set i en
sin levende indre verden på, vil han selv kunnebredere filosofisk og moralsk forstand. Børnene må
blive  meget  misundelig  på  mennesker,  der  er  ilangt hen ad vejen tilpasse deres individuelle evner
stand til at udfolde sig selv frit. Af denne grund vil til de fremherskende holdninger. For nogle børn
forældrene kunne hjælpe meget, hvis de på en ægtefalder dette let, for andre kan det kun lade sig gøre
og begejstret måde vil interessere sig for de kre-ved, at de fornægter deres egen natur, og andre
ative aktiviteter, som han bliver tiltrukket af. In- igen lærer ikke rigtig noget, fordi de simpelthen
teresse og begejstring må imidlertid ikke forvekslesikke magter at lave selv sig om til noget, de ikke er.
med udøvelse af pres, og det vil underminere ogDer  findes  alternative  privatskoler,  der  lægger
såre Bill dybt, hvis forældrene forsøger at opfylde større vægt på et mere holistisk verdensbillede og
deres egne uindfriede forhåbninger indirekte gen-udvikling af barnets fantasi og kreative evner. Men
nem hans kreative bestræbelser. Formålet er hellerudgifterne til en sådan skolegang kan for mange
ikke et eller andet højt kunstnerisk niveau - det erfamilier ligge uden for mulighedernes grænse. Dog
uden betydning, om Bill kun viser et gennemsnit- er den kraft, der ligger i den individuelle kerne i
ligt talent for det, som han har lyst til at beskæftigeethvert  barn,  så  stærk,  at  ligegyldigt  hvilke  be-
sig med. Hvad der derimod er af kolossal betyd-grænsninger der ligger i uddannelsessystemet, så
ning, er hans glæde og begejstring ved den kreativevil det barn, der får tilstrækkelig forståelse for og
proces  og  ligeledes  oplevelsen  af  at  opdage  sigopmuntring af sine naturlige evner, være i stand til
selv, noget der vil kunne mindske hans tvivl på sigat finde vejen til sin egentlige bestemmelse i livet.
selv. Den kreative udfoldelse er et mysterium, der
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Søgen efter rødder af allerstørst værdi vil det være, hvis hans forældre
er interesseret i tilværelsens dybere sider og vil tale

     Bill har en fin forståelse af den fysiske virke- åbent med ham om de spørgsmål, der betyder mest
lighed, men hans sind er først og fremmest rettet for ham.
imod det, der ligger bag de synlige og konkrete
manifestationer af livet. Fortiden er af særlig betyd- Sans for en sammenhæng med fortiden
ning  for  ham,  både  familiens  fortid  og  de  store
strømninger i historien. Han har det ene øje rettet      Dybt i Bills udviklingsproces findes et behov for
imod den ydre verden og det andet imod den indre, at etablere en sikker fornemmelse af hans rødder i
og forestillinger og følelser er lige så virkelige for fortiden.  Dette  behov  er  ikke  kun  rettet  imod
ham som konkrete genstande. På grund af denne familiens  personlige  fortid,  men  vil,  efterhånden
bevidsthed om, at virkeligheden består af mange som han træder ud af barndommen, udvide sig til
lag,  vil  en  traditionel  undervisningsform  sikkert også at omfatte den historiske fortid, følelsen af en
ikke være særlig tilfredsstillende for ham. Han er åndelig baggrund og billedet af en verden, hvor alt
meget glad for selve det at lære noget, og al slags nyt udspringer fra det, der er gået forud. Han har et
viden vil sikkert interessere ham. Men hans men- livslangt behov for at føle sig forbundet med sine
tale  udsyn  er  mere  vidtspændende,  end  mange forgængere.  Når  han  træder  ind  i  de  voksnes
skoler  vil  tilgodese.  Andre  menneskers  idéer  er rækker, vil dette give ham en forståelse af, at hans
altid af interesse for ham, især hvis de stammer fra fremtid er et resultat ikke alene af hans egne an-
andre kulturer og traditioner, og han vil kunne ud- strengelser, men også af andre, der arbejdede, le-
mærke sig i diskussioner, idet andres synspunkter gede og levede længe før, han selv kom til verden.
stimulerer  hans  egne  tanker  og  forstærker  hans Hans sans for hjertets skjulte grunde vil sikre, at
glæde ved at sammenkæde forskellige områder af han bevarer fornemmelsen af at tilhøre en større
viden. menneskelig familie. Fortiden er for ham således

ikke bare en abstraktion eller en samling historiske
     Bill er også meget selvstændig i sin tænkning og kendsgerninger, men er et drama, der udspiller sig
foretrækker en original og måske kontroversiel idé med menneskelige lidelser, konflikter, forhåbninger
frem  for  en,  der  er  almindeligt  accepteret,  men og bedrifter, og han vil i stigende grad føle sig for-
måske er ved at være forældet. På grund af hans bundet med alt dette. Efterhånden som han træder
meget  levende  og  uafhængige  forstand  vil  han ind i de voksnes rækker, vil han kunne blive dybt
sikkert  ikke  harmonere  særlig  godt  med  mere tiltrukket  af  sjælens  skjulte  områder,  idet  han
dogmatiske og autoritære former for uddannelse og lodder dybden af menneskers motivation og prøver
vil  kunne  blive  direkte  oprørsk  ved  sammenstød at finde sine rødder gennem en søgen efter kontakt
med mere stive former for tænkning. Men det vig- med livets spirituelle kilde. Hvis man skal frem-
tigste er, at han får mulighed for at fordybe sig i hæve en enkelt ting angående Bill, som det især er
tingene og udnytte sin fantasi og intuition på lige vigtigt, at forældrene er klar over, så vil det være, at
fod med de traditionelt mere accepterede logiske han rummer en stor dybde og instinktivt er i kon-
evner. Bill vil ikke være tilbøjelig til at stille alle takt med det usynlige grundlag for den ydre virke-
sine mentale evner til skue, fordi det er så vanske- lighed. Uanset om han måske er selvsikker i sin
ligt  at  kommunikere  om  den  indre  verden  uden facon, bør man aldrig prøve at tvinge ham til at
brug  af  billeder,  symboler  eller  musik.  Hvis  det være mere udadvendt, end han selv føler sig, og
ikke er muligt at tage hensyn til dette i den almin- heller ikke presse ham i en retning, der kræver at
delige undervisning, vil valgfri fag eller fritidsin- han skal være overfladisk. Familien betyder over-
teresser,  der  understøtter  hans  mere  "esoteriske" ordentlig meget for ham, for den er ikke kun en
interesser - især eventuelle kunstneriske - være af kilde til tryghed eller en gruppe mennesker, som
stor værdi og meget tilfredsstillende for ham. Men han holder af. Den er et dybt symbol på en livs-
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kraft, der fortsætter gennem tiden, som har rødder i
en fjern fortid og bevæger sig imod en fjern frem-
tid. Og selv om Bill finder al den kærlighed og
tryghed, han søger, inden for familien, så vil han
som voksen - bevidst eller ubevidst - mere og mere
udvide sin familiefølelse til en omfattende følelse
af et højere fællesskab med menneskehedens evige
sjæl.
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ASTROLOGISKE  DATA  ANVENDT  VED  BØRNEHOROSKOPET:

navn: Bill Gates (dreng)

fødselsdato: 28. Okt 1955 lokaltid: 22:00 metode Liz Greene
sted: Seattle, WA (US) U.T: 06+00 huse  Placidus
længde: 122w20 bredde: 47n36 sid. tid: 00:17:52 25-Nov-2000

PLANETSTILLINGER
planet tegn grad bevægelse
A Sol Skorpion 5h02’23 i hus 4 direkte
B Måne Vædder 8a14’54 i hus 10 direkte
C Merkur Vægt 16g36’03 i hus 4 direkte
D Venus Skorpion 20h13’53 i hus 5 direkte
E Mars Vægt 10g07’07 i hus 4 direkte
F Jupiter Løve 27e47’03 i hus 2 direkte
G Saturn Skorpion 21h35’30 i hus 5 direkte
O Uranus Løve 2e17’21 i hus 1 direkte
I Neptun Vægt 28g14’31 i hus 4 direkte
J Pluto Løve 28e20’43 i hus 2 direkte
K Måneknude Skytte 19i28’17 i hus 5 retrograd
N Chiron Vandbærer 0k19’42 i hus 7 direkte

HUSPOSITIONER
Ascendant Krebs 26d57’41 Descendant Stenbuk 26j57’41
2. hus Løve 14e35’05 8. hus Vandbærer 14k35’05
3. hus Jomfru 6f07’19 9. hus Fisk 6l07’19
Imum Coeli Vægt 4g51’52 Medium Coeli Vædder 4a51’52
5. hus Skorpion 12h53’50 11. hus Tyr 12b53’50
6. hus Skytte 23i46’43 12. hus Tvillinger 23c46’43

STØRRE  ASPEKTER
Sol KVADRATUR Uranus 2°45 Jupiter SEKSTIL Neptun 0°27
Sol KONJUNKTION Neptun 6°48 Jupiter KONJUNKTION Pluto 0°34
Sol KVADRATUR Chiron 4°42 Jupiter TRIGON Måneknude 8°18
Måne OPPOSITION Merkur 8°20 Saturn KVADRATUR Pluto 6°44
Måne OPPOSITION Mars 1°51 Uranus KVADRATUR Neptun 4°02
Måne TRIGON Uranus 5°57 Uranus OPPOSITION Chiron 1°57
Merkur KONJUNKTION Mars 6°29 Neptun SEKSTIL Pluto 0°05
Merkur SEKSTIL Måneknude 2°52 Neptun KVADRATUR Chiron 2°05
Venus KVADRATUR Jupiter 7°32 Pluto TRIGON Måneknude 8°51
Venus KONJUNKTION Saturn 1°22 Måne KONJUNKTION Medium Coeli 3°23
Venus KVADRATUR Pluto 8°06 Mars OPPOSITION Medium Coeli 5°14
Mars TRIGON Chiron 9°46 Uranus KONJUNKTION Ascendant 5°20
Jupiter KVADRATUR Saturn 6°11 Chiron OPPOSITION Ascendant 3°21
Tallene angiver orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).
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