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                   I.  INTRODUKTION

     Engang i en mindre videnskabelig æra end vores
var astrologien et agtet studium, baseret på meget
gamle og empirisk registrerede principper og an-
vendt af de lærde med henblik på at opnå større
indsigt ikke blot i fremtiden, men tillige i sjælen.
Med  Oplysningens  tidsalder  og  menneskets  vok-
sende kendskab til det fysiske univers, så det for en
tid  ud  til,  at  astrologien  sammen  med  andre
symbolske kortlægninger af kosmos var blevet en
anakronisme   -   sammenstykninger   af   overtroisk
nonsens, som afspejlede en mere uvidende og let-
troende æra. Men trods al bagvaskelse synes astro-
logien  overraskende  nok  at  have  nægtet  at  gå
samme vej som troen på, at jorden var flad, be-
sværgelsen af dæmonerne, og forsøgene på at for-
vandle  bly  til  guld.  Den  lever  og  har  det  godt,
vokser i popularitet og har atter gjort sig fortjent til
forstandig respekt - for den er blevet bragt ind i vor
moderne æra via vort voksende kendskab til psyko-
logi og menneskets sjælelige natur. Efter i mange
århundreder at have været udsat for undertrykkelse
og latterliggørelse, har astrologien modbevist og
overlevet sine modstandere og demonstrerer med
stor veltalenhed, at den har noget meget værdifuldt
at bibringe det moderne individ, som søger selvfor-
ståelse.

     I denne horoskopanalyse har vi bestræbt os på,
ved benyttelse af astrologiens og psykologiens ind-
sigter  kombineret  med  avanceret  computertekno-
logi som hjælperedskab, at give dig et astrologisk
portræt, der er ganske enestående og individuelt
fokuseret, og som har til formål at skabe større
selvindsigt. Dette er ikke en spådomsastrologi, men
snarere en psykologisk astrologi, der er udviklet til
et så dybt og forfinet niveau, det nu engang er mu-
ligt inden for rammerne af en computerfortolkning.
Ingen computer er i stand til at yde det samme som
en erfaren astrolog. Men vi tror, du vil anse denne
analyse for at være en i forbløffende grad dybt-

gående  og  skarpsindig  fortolkning  af  de  kom-
plicerede kræfter, der arbejder i dig.

     Shakespeare skrev engang at hele verden er en
scene og alle mænd og kvinder blot aktører. På en
vis måde er dit fødselshoroskop en metafor for det
individuelle  skuespil,  med  fuld  sceneopbygning,
rollefordeling  og  fortælling,  som  udgør  den  in-
derste kerne i din rejse gennem livet. Du kan have
nytte af at huske metaforen med teaterscenen, mens
du  læser  de  forskellige  afsnit  af  dit  astrologiske
portræt, for det kan hjælpe dig med at forstå den
egentlige mening med skæbnen, sådan som den af-
spejles i astrologien. Skæbne betyder ikke at være
udsat for vilkårligt forudbestemte hændelser. Den
ligger gemt i de karakteregenskaber, som udtrykker
dine  inderste  og  dybeste  behov,  konflikter  og
længsler.  Intet  menneske  kan  være  nogen  anden
end den, han eller hun er; og hver eneste oplevelse
i livet, den være sig beskeden og forbigående eller
voldsom og transformerende, afspejler på en eller
anden måde individets karakter.

                                      - - -

         II.  DIN PSYKOLOGISKE TYPE

     Det righoldige spektrum af individuelle karak-
tertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroskop,
skal for dit vedkommende, som for enhver andens,
betragtes på baggrund af et særligt temperament.
Man kunne kalde dette temperament for din psyko-
logiske "type", for det udtrykker din typiske eller
karakteristiske måde at reagere på de situationer,
livet tilskikker dig. Ingen påbegynder livet hel eller
fuldkommen, og alle mennesker har deres særlige
stærke sider - forfinede og veltilpassede indre egen-
skaber - der hjælper dem i omgangen med udfor-
dringer, konflikter og problemer. På samme måde
har  alle  mennesker  deres  særlige  svage  sider  -
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indre psykiske karaktertræk, der er uudviklede, for-
sømte og problematiske.

     Din psykologiske type forbliver ikke statisk og
uforandret gennem hele dit liv. Der findes noget
inden i hver eneste af os - hvadenten vi kalder det
for det ubevidste, Selvet eller sjælen - som stræber
mod balance og fuldkommenhed, og som forsøger
at integrere alle de kvaliteter eller psykiske karak-
tertræk i vores liv, som er blevet forsømt eller un-
dervurderet. På bestemte afgørende tidspunkter i
livet synes det, som om en central kerne, der er
dybere og klogere, end det bevidste "Jeg", drager
os ind i konflikter, der gør os i stand til at udvikle
vore svage sider, så vi kan blive mere hele menne-
sker. Du vil derfor opdage, at der i de følgende af-
snit vedrørende din psykologiske type er indbygget
nogle forslag til, hvorledes du kan lette denne indre
proces henimod et mere afbalanceret syn på tilvæ-
relsen. Livet gør dette for os, før eller siden. Men
sommetider  lønner  det  sig  og  kan  tillige  gøre
tingene mindre problematiske, hvis vi samarbejder
med processen.

Evner for objektivitet og civiliseret adfærd

     Du er i besiddelse af en klar, stærk og objektiv
begavelse, og du er sandhedskærlig og integritets-
fremmende i al din færd. Du vil altid foretrække
fornuft for kaos og principper for personlige reakti-
oner. Men du indeholder en betydelig konflikt - et
dilemma mellem din rationelle, objektive ånd og
dine intense, til tider overvældende følelser. En an-
den måde at beskrive din natur på kunne være at
sige, at du er tilbøjelig til at leve oppe i hovedet -
fordi det forekommer dig sikrere, mere civiliseret
og mere "sømmeligt" - men dit hjerte modsiger ofte
det, dit hovede fortæller dig, du burde føle, og ef-
terlader dig forvirret og med svage skyldfølelser
over "dårlige" eller "selviske" reaktioner. Selvom
du  muligvis  ikke  er  nogen  intellektuel  i  kon-
ventionel forstand, er du en kvik og velartikuleret
natur og er i besiddelse af en imponerende evne til

at vurdere, afveje og analysere diverse faktorer og
ideer objektivt og retfærdigt. Dette har formodent-
lig givet dig ry for at være tolerant, eftertænksom,
etisk og hensynsfuld over for andres synspunkter.
Du er også en udmærket planlægger og kan for-
vandle kaos til orden i kraft af din hjernes gennem-
skuende evne. Men hvad du ikke ønsker, at andre
skal vide om dig, og hvad du ofte prøver at skjule
for dig selv, er, at dine virkelige følelser forsyner
dig med et fuldkommen anderledes og langt mere
subjektivt billede af tilværelsen og af andre menne-
sker - og disse negligerede følelser er ofte mere
ægte i deres opfattelse end din almindeligvis på-
lidelige hjerne.

Objektiviteten kæmper mod stærke
emotionelle behov

     Du er tilbøjelig til indimellem at lægge for stor
vægt  på  intellektuel  begavelse,  og  som  resultat
heraf kan du komme til at forråde dine egne behov
og miste kontakten, ikke alene med, hvad der måtte
være rigtigt for dig rent personligt, men tillige med,
hvad der måtte være rigtigt for andre. Da du har op-
mærksomheden rettet mod det generelle adfærds-
mønster, kan du nemt overse væsentlige behov i dig
selv, som kan veksle fra den ene situation til den
anden. Din emotionelle natur er stærk, ubearbejdet
og ekstremt sensitiv; og den kan i perioder kaste
dig  ud  i  depressivt  lune,  tilstande  af  uforklarlig
irritabilitet eller vrede, eller følelser af ensomhed
og melankoli, som du er ude af stand til at analy-
sere eller forklare. Endvidere vil du kunne overse
en anden side af det hjertets domæne, som du er så
bange for: de mystiske følelser af længsel efter at
give slip og opleve et uendeligt kosmos fuldt af
kærlighed  og  afklaring.  Personlig  kærlighed  og
mystisk længsel er tæt forbundne i dig, og hvis du
kan finde mod til at afbalancere dine stærke men-
tale evner med en større åbenhed over for din egen
menneskelighed, vil du opdage, at intime relationer
kan åbne dørene ind til noget af en større og dybere
karakter - ikke blot kærlighed til én anden person,

4PHN  as.6212.502-2



Psykologisk horoskopanalyse
af Liz Greene for Bruce Springsteen

men kærlighed til mennesker og til livet selv. Du
har oparbejdet en omhyggeligt kontrolleret, objek-
tiv og tolerant personlighed og er ekspert i at forstå
andres synspunkter. Men denne ydre facade er sær-
deles skrøbelig, og du må bruge betydelig energi på
at  holde  skansen,  mens  dine  virkelige  følelser
bobler under overfladen. Din vurdering af dit emo-
tionelle liv er muligvis fordrejet og alt for negativ,
og  måske  har  dine  forældres  normer,  som  du
voksede  op  under,  bidraget  til  din  barske  for-
dømmelse af alt det i dig, som ikke er perfekt eller
ideelt. I det lange løb ville du blive langt mere lyk-
kelig og tilfreds, såfremt du kunne lade andre se og
opleve din store emotionelle sensitivitet og dybde.

     En af de mere kreative metoder, du kunne be-
nytte dig af i forsøget på at komme på bedre talefod
med dine egne følelser, er at være villig til at give
dig selv mere tid og plads til at udtrykke dine følel-
ser ad kanaler, som du er tryg ved - f.eks. ved at
skrive, male billeder af dine stemninger og emotio-
nelle tilstande, arbejde med ler, eller udtrykke følel-
serne i musik eller dans. Disse meget personlige
interesseområder, anvendt udelukkende med hen-
blik på din egen forståelse og ikke rettet mod noget
publikum, kan hjælpe dig til større viden om dig
selv og til at indse, at dine følelser er lige så betyd-
ningsfulde og gyldige som dine ideer. Prøv at sige
nej, når du mener nej, for tankens tyranni over dine
virkelige behov, i form af begreber som "burde" og
"skulle", kan udelukkende føre til en akkumulation
af had og vrede over ustandselig at skulle være et
civiliseret og fornuftigt menneske. Først og frem-
mest  har  du  brug  for  at  lære  kærlighed  til  og
medfølelse  med  dig  selv,  for  ellers  kan  dine
humane   og   demokratiske   idealer   ikke   finde
grobund i dit faktiske liv. Da du altid søger at forstå
tingene ud fra et så tolerant og klart perspektiv som
muligt, besidder du en enestående evne til at finde
mening og betydning i dine egne personlige pro-
blemer, som kan have relevans for andre og for de
menneskelige livsvilkår i almindelighed - og du har
således store evner at tilbyde andre, såfremt du kan

lære at konfrontere dig med dit eget hjerte uden
frygt.

                                      - - -

          III.  KARAKTER OG SKYGGE

     En  af  de  mest  betydningsfulde  indsigter  ind-
vundet af dybdepsykologien har været afsløringen
af, at mennesket besidder en dobbelt natur og inde-
holder en bestemt polaritet mellem et bevidst og et
ubevidst  selv.  Der  er  det  individ,  du  kender  -
"Jeg'et" som tænker, føler og handler på tilvante
måder, og som du identificerer som dig selv. Og
der er et andet skjult individ - skyggesiden - som
indeholder din personligheds mindre acceptable og
mindre udviklede aspekter, og som kæmper for at
blive værdsat i dit liv samtidig med, at den bringer
forstyrrelse i din selvtilfredse ego-forestilling. Sam-
spillet mellem den bevidste og den ubevidste side af
dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer
sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i for-
hold  til  det  pres  og  de  udfordringer,  du  møder.
Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit
indre drama, som vil blive beskrevet i de følgende
afsnit, udgør selve den energikilde, der forsyner dit
liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst. Der
findes andre egenskaber i dig - medaktører, der
blander sig med og kommer i konflikt med hoved-
aktørerne, og som således gør dig til det unikke in-
divid, du er. I de tilfælde, hvor disse markerer sig
stærkt  i  dit  horoskop,  har  vi  includeret  en  be-
skrivelse af dem også. Den skildrede historie, med
dens  komplicerede  vekselvirkning  mellem  lys  og
skygge, fremstiller således det, der i virkeligheden
menes med individuel skæbne.

En evigt ungdommelig ånd præger billedet

     Uanset din faktiske alder er der en side af dig,
der aldrig ældes. Livet er for dig en stedse uafsluttet
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roman, hvor hvad som helst kan befinde sig om-
kring det næste hjørne; og selvom du har påtaget
dig betydelige verdslige ansvar, bærer du dem med
lethed, for du har altid en fornemmelse af, at det på
en eller anden måde alligevel ikke er det egentlige,
men kun en øvelse - mens dine indre, uudtømmeli-
ge potentialer stadig ikke er fuldt udfoldede. Du er
således tilbøjelig til at leve en slags midlertidig til-
værelse,  aldrig  helt  tilfreds,  aldrig  helt  til  stede.
Denne måde at se tilværelsen på som en række af
trin frem mod en ukendt fremtid gør dig rastløs i
ordets bedste og værste betydning. Du vil aldrig slå
dig ned i stagnerende selvtilfredshed og drømme
om din ungdoms herlighed, for du bærer din ung-
dom med dig indeni og vil livet igennem være åben
for forandring og nye ideer. Men du er også tilbøje-
lig til at lade de projekter og mennesker bag dig,
som begynder at kede dig, og har derfor tendens til
at gå din vej, før frugterne af dit arbejde er synlige;
for marken ved siden af forekommer dig altid lidt
grønnere. Det er bedre at rejse ud end at ankomme -
i hvert fald set med dine øjne.

Smag for overdrivelse

     Du afskyr grænser af enhver art, for du er en
vandringsmand, der kræver ubegrænsede horison-
ter. I samme øjeblik dine materielle omstændighe-
der lukker af for det fjerne syn af vejen, der fortsæt-
ter i det uendelige, vil du sandsynligvis stikke af,
åndeligt om ikke fysisk, for du er ikke særlig god til
den dybe forpligtelse og magter den kun, hvis din
partner eller arbejdssituation giver dig masser af
frihed til at komme og gå, som det passer dig. Der
er noget meget presserende over dette krav om fri-
hed, for du er på et dybt niveau overbevist om, at
du er berettiget hertil, uanset hvad det måtte koste
andre. Der er dog ellers ikke noget herskesygt over
din person, og du er en generøs, varmhjertet og
støttende ven. Men du hader at føle dig bundet, for
din endeløse imagination kan kun fungere med en
åben  dør  foran  og  bag  dig.  Af  samme  grund
brænder du sjældent broerne bag dig i personlige

forhold, efter at de er ophørt, og er tilbøjelig til at
samle på "eks'er" - uden tvivl til stor ærgrelse for
den, der deler dit nuværende liv. Du bryder dig hel-
ler ikke om verdslige rutiner og foretrækker, at an-
dre gør rent efter dig; og dette udspringer af din
hemmelige tro på, at du er en begavet og kreativ
sjæl med en unik vision, som ikke burde bebyrdes
med sådanne trivialiteter. Du elsker at dvæle ved
det,  du  opfatter  som  de  meningsfulde  og  betyd-
ningsfulde ting i tilværelsen. Du er tilstrækkeligt
opportunistisk til, på den pænest mulige måde altid
at sørge for, at de rette menesker dukker op i dit liv
på netop de rigtige tidspunkter, så de kan forsyne
dig med trædesten på din vej frem, uanset hvorhen.
Det er meget sandsynligt, at du vil slippe godt fra
en så skamløs opportunisme og tillige blive elsket
for din vision og dit gode held. Du er et af den slags
mennesker,  det  er  umuligt  at  finde  usympatisk  i
længere  tid  ad  gangen,  fordi  du  indeholder  så
megen medfødt charme, varme og vitalitet; dog kan
du lejlighedsvist blive forfærdelig egoistisk og er
ofte fuldkommen ligeglad med andres følelser. Men
ethvert kreativt sind må indeholde et stænk af stor-
hedsvanvid  for  overhovedet  at  kunne  skabe;  for
hvordan skulle man ellers kunne tro tilstrækkeligt
på sig selv til overhovedet at gå i gang?

Idealisme og vision kæmper imod enhver
form for autoritet

     Du nyder at sparke til alt, hvad der forekommer
dig sat, rigidt eller antikveret. Dette kan gøre dig til
en fjende af autoriteter, og din brogede fortid er
uden tvivl fuld af småepisoder, hvor du på en eller
anden  måde  er  raget  uklar  med  de  herskende
myndigheder.  Skønt  tiden  har  bibragt  dig  større
selvkontrol og tolerance, har den dog ikke mindsket
din tro på din ret til frihed på et meget fundamentalt
niveau. Du hader at blive behandlet som et barn af
despotiske forældre, også selvom din opførsel lej-
lighedsvist  er  rent  ud  barnagtig.  Du  har  en  pro-
gressiv og visionær tankegang og forkaster hykleri,
snæversyn og konventionelle roller - især seksuelle
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roller. Din holdning til tilværelsen indeholder en
ejendommelig blanding af romantik og kynisme -
romantisk fordi du er perfektionist og tror på, at li-
vet kan være bedre og mere meningsfuldt (hvilket
betyder, at du aldrig vil affinde dig med en situation
for  tryghedens  eller  den  konventionelle  morals
skyld), og kynisk fordi du ikke nærer nogen særlig
tiltro til tingenes bestandighed, især på hjertets om-
råde (hvilket betyder, at du aldrig vil tillade dig selv
at have alt for megen brug for andre mennesker).
Du ejer en bidende, ironisk sans for humor over for
alt, undtagen dig selv; du kan således være lidt for
stolt og nærtagende m.h.t. dit eget image. Så trods
dine liberale ideer kan du vise betydelig intolerance
især  over  for  mere  konservative  mennesker,  der
ikke forstår din tankegang og din livsstil. Du er
altid en anelse foran dit samfund, og de ting, du tror
på,    vil    utvivlsomt    blive    almindeligt    socialt
accepterede inden for de næste ti-tyve år - men til
den tid er de forlængst begyndt at kede dig, og du
vil have forladt dem til fordel for noget andet. Du
er sandt visionær og har et bredt og universelt livs-
syn. Men pas på ikke at opfatte dig selv som et mis-
forstået geni, for du kan reagere brysk og utålmo-
digt, hvis dine evner ikke vinder umiddelbar aner-
kendelse eller dine kreative tilbud ikke værdsættes
på markedet.

En forestilling om livet som en endeløs
række af muligheder

     Dine  betydelige  imaginative  og  intellektuelle
evner kombineres således med en rastløs, omskifte-
lig personlighed og producerer dermed en af tilvæ-
relsens evigt omvandrende ånder. Dette skal dog
ikke tages alt for bogstaveligt, for du har lige så
meget brug for en vis materiel stabilitet i tilværel-
sen, som alle andre, og vil især kunne have gavn af
at eje dit eget hjem - som det sted, hvor du kan
trække dig tilbage i uforstyrrethed og udfolde din
egen smag og stil. Men du er en vandringsmand i
den indre betydning af ordet, for du tilegner dig
erfaringer og går så videre for at opsøge nye, på

evig jagt efter noget - og det er noget og ikke, som
du måske tror, nogen - der varsler skæbnens bud, et
tegn fra oven, en tilkendegivelse af, at du omsider
er ankommet. Det mest sandsynlige er dog, at du
aldrig nogensinde ankommer, for dit unikke talent
er tillige dit unikke problem: du fortrækker at være
på farten. Selvom du kan have vanskelige tider med
selvdisciplin,  forpligtelser,  ansvar  og  autoriteter,
finder du aldrig livet kedeligt, for du ser ny lær-
dom, vækstmuligheder og hemmelige tegn overalt;
og det lykkelige ved sådanne iagttagelser er, at så-
fremt du kan lære at holde ved meget noget længe
nok til at gøre det færdigt, vil du kunne skabe både
vedkommende og spændende, kreative produkter,
der kan bekræfte din fornemmelse af din egen helt
særlige skæbne.

En skjult side med forkærlighed for
traditionelle værdier

     I  modsætning  til  din  oplyste,  rastløse  og  op-
rørske, bevidste personlighed, findes der en anden
hovedperson  i  dit  indre  psykiske  drama.  Denne
figur indeholder alle de egenskaber, du har ude-
lukket fra dine værdinormer og din ydre opførsel
med  det  formål  at  bibeholde  den  intellektuelle,
emotionelle og fysiske frihed, du tørster efter. Din
skyggeside er betydeligt mere konventionel, kon-
servativ og traditionel, end du måske bryder dig om
at indrømme; og hvis du ærligt prøver at gennem-
skue de uforholdsmæssigt negative reaktioner, du
sommetider kan udvise, når du konfronteres med
sådanne egenskaber i andre mennesker og sociale
institutioner, vil du måske ane en skjult sympati i
dig selv med sådanne mere gammeldags værdier.
Problemet er, at du tilstræber at være en rebel, en
fremsynet, unik individualist; og hvis du skal inte-
grere din skygge, bliver du nødt til at forlige dig
med et selvbillede, der ikke er nær så skinnende,
fortryllende  og  stereotypt.  Men  din  evne  til  at
producere noget lødigt med dine visioner og dine
talenter, afhænger fuldstændig af en sådan integra-
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tion;  og  endnu  vigtigere,  du  har  brug  for  denne
skjulte side af dig selv for at føle dig levende.

Behov for at acceptere dødelighedens græn-
ser

     Din  evigt  ungdommelige  ånd  med  dens  liv-
lighed, rastløshed og originalitet afbalanceres såle-
des af en lige så betydningsfuld, men skjult side af
dig  selv,  som  er  langsommere,  mere  jordnær,
mindre veltalende og betydeligt mere traditionel og
ordinær. Du frygter for at udfolde denne skyggeside
over for andre, dels fordi dens værdinormer er så
forskellige fra dine egne, og dels af angst for at
blive forkastet og betragtet som kedelig og ordinær.
På grund af dit ubehag ved konfrontationen med
virkelige, materielle udfordringer, flygter du ind i
en  verden  af  muligheder  og  lever  i  en  drøm  af
stadig forventning: "Når jeg blir stor...". Men meget
af denne flugt er blot en maskering af din frygt for
nederlag og inkompetence i verdens øjne. Du er et
begavet  og  vidtskuende  individ,  der  absolut  er  i
stand til at udrette noget ekstraordinært. Men du får
brug for at acceptere nogle af dagliglivets regler og
begrænsninger, herunder dine egne behov; for livet
vil, når alt kommer til alt, ikke gøre nogen undta-
gelse af dig. Uanset hvor talentfuld og særpræget
du er, vil du blive udsat for de samme konflikter,
den  samme  angst  og  de  samme  behov  -  -  især
behov for sikkerhed og tilhørsforhold - som dine
medmennesker.  Først  når  du  er  i  stand  til  at
acceptere dine egne begrænsninger, vil du kunne
opnå langt større indre afklaring.

Stærke emotionelle behov ligger skjult i
skyggen

     Der findes en anden dimension af denne mørke
side af din ellers så uafhængige og rastløse, emotio-
nelle natur. Denne side af din karakter kommer til
udfoldelse,  såsnart  du  bliver  dybt  og  nært  in-
volveret i et andet menneske; og den indeholder
alle de karaktertræk, du har udelukket fra dine be-

vidste  værdinormer  og  din  adfærd  for  at  kunne
bevare følelsen af frihed. Da du har tendens til at
undertrykke dine egne emotionelle behov, vil du
sandsynligvis møde dem via dine kærester og part-
nere, som forekommer dig besidderiske, afhængige,
ekstremt følsomme over for det mindste tegn på af-
visning og ligegyldighed, og tilbøjelige til at be-
nytte sig af emotionel afpresning for at bevare din
konstante  opmærksomhed.  Men  disse  egenskaber
tilhører faktisk din egen skygge. Du frygter dine
følelsers intensitet og dybde, for indrømmelsen af
dem  kunne  gøre  dig  sårbar  over  for  fortræd  og
ydmygelse, og alt for megen afhængighed kunne
fange dig i en fælde, så din imagination og højtfly-
vende ånd ikke længere vil kunne ånde frit. Men
medmindre du integrerer din skygge, vil du aldrig
være i stand til at opnå det kærlighedsfyldte for-
hold, du higer så stærkt efter; og de lette erstat-
ninger vil måske ikke altid være lige nemme at op-
nå, efterhånden som tiden går.

Problemer med jalousi og besiddertrang

     Selvom du måske hader at indrømme det, ja bare
erkende  det,  er  du  faktisk  et  ekstremt  jaloux  og
besidderisk menneske. Dine emotionelle behov er
langt dybere og mere intense, end du i alminde-
lighed viser; og hvor der findes en så magtfuld til-
knytning, vil der uundgåeligt også findes besidder-
trang.  Sædvanligvis  er  det  dig,  der  beklager  dig
over partnerens jalousi, og du har tilbøjelighed til
helt ubevidst at skabe trekanter og tvinge to andre
mennesker ind i tvekamp om dig for siden at blive
rasende, når den ene af dem bliver vred over det.
Du plejer at erklære, at intet menneske kan eje et
andet; og det mishager dig at skulle gøre rede for
din tid eller få dine handlinger begrænset af forplig-
telser over for andre. Alligevel prøver du i al hem-
melighed på at sætte dig på dem, der står dig nær,
for du ønsker, at de helt skal tilhøre dig og være
konstant for hånden afhængigt af dine egne behov.
Af samme grund lukker du aldrig døren til over-
ståede forhold, idet du erklærer, at der ingen grund
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er til, at du skulle forventes at opgive et venskab,
blot fordi din nuværende partner er jaloux; men i
dit stille sind nyder du fantasien om, at du stadig
også  ville  kunne  få  denne  anden,  såfremt  du
ønskede det.

     Det vil altså sige, at du på et meget dybt niveau
har brug for at have magt over dem, du holder af,
fordi du frygter den magtesløshed, der stammer fra
dine egne intense følelser. Hvis den, du elsker, op-
førte sig lige så flirtende ustabilt som du selv, eller
udbad sig den samme absolutte frihed, som du gør
krav på, ville du være i stand til meget voldsomme,
emotionelle udbrud. Du har tendens til at beskytte
dig selv mod dine egne dybder simpelthen ved at
foregive en vis ligegyldighed. Når alt kommer til
alt er det hele jo alligevel bare midlertidigt. Men
måske burde du prøve det af engang. Din skygge
sidder inde med nøglen til din egen dybe og varige
kærlighedsevne, og du kunne trænge til at blive i
stand til at udtrykke den mere ærligt. Sandsynligvis
var du i din barndom dybt knyttet til din mor, og
det er lige så sandsynligt, at hun uforvarende brugte
din hengivenhed til at tilfredsstille sit eget behov
for emotionel støtte. Du er derfor bange for at få
din  kærlighed  til  et  andet  menneske  brugt  som
magtmiddel, hvorfor du vender det hele på hovedet
og ubevidst kommer til at gøre det samme mod
dem, der holder af dig. Men måske er det ved at
være på tide, at du forlader din mor og mere frit ud-
folder det, du virkelig er: en dynamisk og kreativ
ånd, der tillige er i besiddelse af stærke emotionelle
og sensuelle begær og et dybt behov for et vedva-
rende og nært forhold til et andet, helt specielt men-
neske i dit liv.

Den skjulte frygt for ensomhed

     Du er inderst inde langt mere bange for ensom-
heden, end du lader til. Du bryder dig ikke om at
blive ejet af nogen og har tendens til at bruge en
masse tid på at finde måder at slippe bort fra krav
fra  kærester,  partnere  og  materielle  forpligtelser.

Den eneste grund til, at du er i stand til at gøre
dette, er imidlertid, at der som regel sidder én i bag-
grunden og venter tålmodigt på dig, én der giver
dig den kærlighed og det venskab, som beskytter
dig mod enhver dybere oplevelse af isolation. Og
din skyggeside længes efter at smelte sammen med
en anden, at blive taget vare på lige som et barn i
beskyttende forældres favn. Det er uden tvivl van-
skeligt for dig at udtrykke denne skygge, for det
ville gøre dig mere sårbar, end du ville finde beha-
geligt;  og  faktisk  har  du  allerede  oplevet  denne
form for total afhængighed i din barndom, hvor den
formodentlig ubevidst blev brugt af en ulykkelig og
overbeskyttende mor til at knytte dig nærmere til
hende. Da du er usædvanlig følsom over for andres
smerte, er du nem at få til at føle dig forpligtet; men
da du hader at føle dig forpligtet, bliver du rasende
mod dine kære, der får dig til at føle sådan, i stedet
for at indse, at det er din egen emotionelle modta-
gelighed, der sætter dig i denne situation. Derfor
maskerer du din egen skjulte afhængighed og sen-
sitivitet ved at vige tilbage fra andres afhængighed.
Du  er  et  særdeles  sympatisk  menneske,  der  ofte
prøver at virke mere hårdhudet, end du i virkelig-
heden er, og du er nem at manipulere med, fordi du
aldrig er ubetinget ærlig over for dig selv. Din blide
og afhængige skygge kan bidrage meget til din til-
værelse, for den spejler din evne til indføling og
omsorg. Men jo bedre du skjuler den, desto større
bliver dine blinde pletter.

Betydningen af at acceptere hjertets trang

     Din skjulte skyggeside har således tendens til at
invade dine personlige forhold og lejre sig omkring
emner  som  besiddertrang,  behov,  forpligtelse  og
frygt for ensomhed. Hvis du synes, at det altid er
dig, der må forlade diverse forhold, fordi du føler
dig kvalt eller fanget i en fælde, eller du bestandig
beklager  dig  over  for  en  længerevarende  partner
over, at du ønsker dig mere plads og frihed, så prøv
at kikke på, hvad det mon er, du selv ubevidst gør
for at skabe problemet. Du har en rig og kompleks
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personlighed,  som  forbinder  et  usædvanligt,  in-
tellektuelt og imaginativt spillerum med en intens
og  lidenskabelig,  emotionel  natur;  og  da  begge
disse  sider  tilhører  dig,  fortjener  de  begge  at
komme til udtryk og blive levet ud. Eftersom du
frygter afhængighed så meget, er du tilbøjelig til at
projicere din egen skyggeside over på dine partnere
og kærester, ja selv på dine børn og dine arbejds-
kolleger; og når du får fornemmelsen af, at nogle af
disse kræver for meget af dig, er du tilbøjelig til at
svare igen med en kulde og flygtighed, som er eks-
tremt sårende. Og hvad værre er, en sådan reaktion
har tendens til at trække netop den usikre besidder-
trang frem i andre, som du erklærer, du foragter så
dybt; for hvis du til stadighed holder et andet men-
neske hen i usikkerhed om din kærlighed og støtte,
vil vedkommende næsten altid blive bange, usikker
og krævende. Således tvinger du andre til at leve de
kræfter ud, du ikke vil anerkende hos dig selv. Men
din betrængte skygge er ikke negativ. Den gør dig
menneskelig, den giver dig hjerte. Hvis du ikke var
andet end evigt ung, fuld af lysende idealer og van-
drelyst,  ville  du  være  et  hårdhudet  og  ufølsomt
væsen; men heldigvis eksisterer sådanne væsener
kun i myterne. Der skal ikke herske nogen tvivl om
styrken af din funklende og kreative ånd. Men du er
også gjort af kød og blod og har brug for at lade an-
dre mærke det engang imellem. Ikke alle ligner din
mor, og ikke alle, du elsker, vil bruge deres viden
imod dig og aftvinge dig løfter, du ikke kan holde.
Ingen andre end du selv kan eje din sjæl - en for-
mulering, du mener at forstå, men som du dog har
brug for virkelig at begribe ved at tillade én, der
står dig nær nok, at prøve.

Et par andre betydningsfulde karaktertræk

     De egenskaber, der hidtil er blevet beskrevet,
udgør  i  deres  fundamentale  modsætningsfyldthed
hovedtemaet for din indre historie. Foruden disse
figurer  findes  der  et  par  andre  indbyrdes  mod-
stridende skikkelser antydet i dit fødselshoroskop,

som formodentlig vil være genkendelige i dit liv.
Disse skikkelser vil kort blive beskrevet i de føl-
gende afsnit.

Loyalitet over for individuelle værdier

     Du lader ingen andre diktere dig, hvem du skal
være, eller hvad du skal bruge dit liv til; for du
lever ud fra en fast overbevisning om, at din indivi-
dualitet er hellig. Selvom du nyder andre menne-
skers selskab og nemt tiltrækker dem på grund af
din personlige vitalitet, er du fuldstændig ude af
stand til i længere tid ad gangen at gå på kompro-
mis m.h.t. dine idealer og din handlefrihed for at
tilfredsstille andre - end ikke dem du elsker mest.
Du hader at få din frihed beskåret af regler, der er
blevet udformet af horden for horden. Du elsker at
være anderledes og nærer betydelig foragt for dem,
der lever deres liv som får og prøver at kopiere et
forbillede, der er blevet tilbudt dem af medierne
eller reklamen. Du ønsker at få fred til at udtrykke
dig på din egen måde; men i stedet for at indgå de
små, nødvendige kompromiser udadtil, som kunne
sikre dig fred til at forfølge din egen livsstil, har du
tendens til med en vis charmerende arrogance at
kræve,  at  verden  indretter  sig  efter  dig.  Overra-
skende nok gør den det ofte, i det mindste i de
cirkler, hvor du selv færdes, for du er i besiddelse
af tilstrækkelig intelligens og karakterstyrke til at
lyde overbevisende, selv når du er urimelig.

     Fordi du er så loyal over for din indre vision, vil
du sandsynligvis ikke blot synes og føle dig an-
derledes; du vil også kunne yde en væsentlig ind-
sats,  formodentlig  gennem  kreativt  arbejde,  som
virker ansporende på andres fantasi, eftersom det
vækker deres egen længsel efter at definere sig som
individer. Dette er psykologien bag "stjernen", hvad
enten det drejer sig om en skuespiller, en forfatter,
en politiker, en maler eller en anden person, der
synes at eje en større vision og et længererækkende
blik, og som legemliggør et eller andet livsmål, an-
dre kan forme sig efter. Selvom du måske aldrig
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opnår den store berømmelse, har du inden for dine
egne  erhvervsmæssige  og  personlige  cirkler  en
betydelig indflydelse på andre, simpelthen fordi du
er uafhængig af dem m.h.t. ideer og værdinormer.
Dette giver dig magt, for du er din egen. Før eller
siden vil tilværelsen dog nok udfordre dig m.h.t.
din  skjulte,  ubevidste  afhængighed  af  det  selv-
samme kollektiv, som du forholder din identifika-
tion for at kunne forfølge din egen private drøm;
for der findes ingen, der er i stand til at være så
ihærdigt original og individualistisk hele tiden.

Skjult afhængighed af andres positive
meninger

     I kontrast til din stærke individualitet findes der
en anden figur i dit indre psykiske drama, som du
har været nødt til at udelukke fra dine bevidste vær-
dinormer og opførsel for at kunne forblive dig selv,
forpligtet på din egen unikke vej i livet. Din skyg-
geside, som du almindeligvis undertrykker, er vold-
somt  optaget  af,  hvad  andre  mener  om  dig;  for
denne  figur  er  en  langt  mere  afhængig  og  langt
mindre klart afgrænset personlighed end den, du er
vant til. Det er den, der i al hemmelighed bestandig
driver dig til at opsøge andres billigelse og værd-
sættelse - selv når sidstnævnte ytrer sig som mod-
stræbende   respekt   eller   ligefrem   fordømmelse
(hvilket du opfatter som en kompliment, fordi det
er mere flatterende end at blive overset).

     Dette behov for andre mennesker strækker sig
lige fra almindelig socialitet - behov for at høre til
og blive værdsat blandt netop de mennesker, du så
ofte afviser som uoriginale og kedelige - til en dyb,
ubevidst forbindelse med det kollektivt ubevidste,
hvoraf du som enhver anden er en del. Din person-
ligheds  skyggeside  virker  som  en  kraftig  under-
strøm i havet, idet den trækker dig ud imod andre i
kraft af et behov for at få din identitet og dine kre-
ative evner anerkendt og værdsat, selvom du det
meste af tiden foregiver at være ligeglad med an-
dres meninger, medmindre de er af en standard, der

matcher  med  din  egen.  Alt  i  psyken  arbejder  i
polariteter, og hele individualitetsområdet, som er
så vigtigt for dig og er et mål i sig selv gennem hele
dit liv, kan kun betragtes i lyset af sin modsætning -
tilslutningen til gruppen og lighederne fremfor for-
skellene mellem mennesker. Du ville ikke være i
stand til at indtage et så individualistisk standpunkt
uden at have noget at stille din vision op imod; men
dette noget ligger inde i dig selv og er den del af
dig,  hvor  du  ligner  alle  andre.  Eller  sagt  mere
mystisk, den ER alle andre. Hvis du kan acceptere
dette  og  leve  en  smule  mindre  defensivt,  vil  du
kunne bruge dit store, kreative potentiale til at ud-
trykke ideer og synspunkter, der berører alle, og
som ikke blot er en vred og oprørsk demonstration
af at være anderledes.

     I dit fødselshoroskop bliver forskellige væsentli-
ge temaer beskrevet, og der findes yderligere et par
karaktertræk, som ligeledes spiller en vigtig rolle i
din historie. Disse figurer vil kort blive omtalt i de
følgende afsnit.

Længslen efter perfektion

     Skønhed, orden og perfektion inden for alle om-
råder - ideer, genstande og menneskelig udveksling
- er for dig en nødvendig del af tilværelsen. Du
higer efter pæne, rene og velordnede omgivelser
såvel som pæne og velordnede venner, elskere og
partnere; og hvis du kunne få det, som du vil have
det, ville livet selv være pænt og rent og velordnet,
for du føler ængstelse og ubehag ved alt, hvad der
er usselt, råt og sjusket. Platon skrev, at 95% af
kosmos styres af Fornuften og de sidste irriterende
og  genstridige  5%  af  Kaos.  Når  du  bliver  kon-
fronteret med de sidste 5% (som har en modbydelig
tendens til at snige sig ind på dig til trods for dine
anstrengelser), er du tilbøjelig til enten at vende
ryggen til dem og ignorere dem eller gå igang med
at rydde op.
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     Du  tiltrækkes  formentlig  af  smukke  filosofier
såvel som af smukke mennesker, og du har brug for
at tro på en ultimativ orden såvel som muligheden
af forbedringer. Er du kunstner, vil du være util-
freds med alt, hvad du laver, og bestandig stræbe
efter  en  fejlfri  gengivelse  af  din  egen  ulastelige
indre vision; og selvom du ikke har kunstnerisk be-
skæftigelse, men arbejder med tal, teknologi eller
forskning (som i dine hænder bliver kreative be-
skæftigelser), udfolder du et kunstnerblik over for
alt, hvad du ser, og måler helt automatisk livets fæ-
nomener i forhold til dit sindbillede af, hvad de
kunne og burde være, blot man kunne slippe af med
de dér 5%.

     Du bryder dig ikke om at opholde dig på dybe,
mørke steder og stødes af det, der er alt for prim-
tivt, medmindre det optræder i form af et erotisk
møde, som indeholder sin egen skønhed midt i den
tilsyneladende grovhed. Selvom du ikke er nogen
dominerende type, bryder du dig ikke om at blive
behersket af andre eller af dine egne modstridende
følelser, der nu og da har det med at bryde igennem
kælderdøren og forstyrre dit velordnede liv. En dag
vil livet dog udfordre dig med henblik på de over-
sete 5% - det mørke og kaos, som bestandig und-
drager sig din forståelse og dine forsøg på renselse
- for selvom orden og skønhed behersker din indre
verden, er du som alt andet levende en del af natu-
ren og derfor delvis dyrisk. Men selv når du kon-
fronteres med dette vanskelige emne, vil du formo-
dentlig behandle dig selv ud fra en fast tro på for-
nuften og på forstandens og balancens ultimative
sejr.

Lidenskaber og instinktive behov ligger
skjult

     I modsætning til din subtile, forfinede og sær-
deles æstetiske natur findes der en skjult side af dig,
som indeholder alle de mere uslebne egenskaber,
som du har udelukket fra dine bevidste værdier og
adfærd for at kunne bevare skønheden, harmonien

og ordenen i din livsstil. Din skyggeside er en hel
del mere plump, end du er, og fuld af rå liden-
skaber, aggressioner og vitalitet. Det er meget van-
skeligt  at  forbinde  sådanne  egenskaber  med  din
umådeligt stilfulde og intellektuelle holdning til til-
værelsen, for du afskyr alt, hvad der er råt og grimt.
Men intet menneske, og det gælder også dig, kan
nogensinde blive fuldkomment, og det, du til tider
kalder grimt og uværdigt, kan vise sig at indeholde
egenskaber, som du har hårdt brug for. Din skygge-
side kan tilbyde dig en barskhed og en robusthed,
som du ofte mangler på grund af din skrøbelige og
verdensfjerne sensitivitet.

     Hvis du kan give denne skjulte side af dig selv
friere adgang til din dagligdag, vil du opdage, at du
får større glæde af livet. Og hvad der måske er
endnu  vigtigere,  din  skygge  kan  give  dig  større
selvtillid inden for de områder af tilværelsen, hvor
du plejer at føle dig akavet - dit seksuelle udtryk og
dit fysiske værd. Du forsøger bestandig at rydde op
i din psyke og forskønne den, så du har muligvis
brug for at opdage, at den dyriske side af dig har sin
egen skønhed og sit eget værd. Det er yderst træt-
tende bestandig at skulle opføre sig, som om man
stod  på  en  marmorsokkel,  og  det  er  lige  så  ud-
marvende at forvandle sin levende psyke til et geo-
metrisk mønster. Din skygge sidder inde med nøg-
len til evnen til at slappe af og nyde tilværelsen, an-
dre og dig selv, som I er, inclusive diverse fejl og
mangler.

                                      - - -
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              IV.  FAMILIEBAGGRUND

Familiemyter og psykologisk arv

     Skønt du er et individ, er du udsprunget af en
familiær baggrund. En familie er som en levende
organisme    og    indeholder    visse    arvemæssige
karakteristika,  som  er  blevet  overleveret  gennem
generationer. Den indeholder ligeledes et særligt
sæt psykologiske dynamikker, et emotionelt klima,
som har udgjort den allerførste jordbund, hvori din
medfødte individualitet har søgt rodfæste i barn-
dommen. Du indeholder derfor visse indre psykiske
strukturer, myter og holdninger til livet, som du har
erhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske
muld. Med andre ord, og for at vende tilbage til
metaforen om teatret, så er figurerne i dit indre
drama unikke, men de bærer på en familiær arv.

     Astrologien kan ikke fortælle os om den fysio-
logiske arv. Men den kan fortælle os en hel del om
den psykologiske arv, der løber gennem slægten på
samme måde som rødt hår eller blå øjne. Psykolo-
gisk  nedarvning  af  dybt  rodfæstede  holdninger
finder ofte sted på skjulte, ubevidste niveauer, som
de  enkelte  familiemedlemmer  er  uvidende  om.
Familiemyter bevæger sig ned gennem generatio-
nerne lige så sikkert som specifikke ansigtstræk. Et
eksempel   på   en   familiemyte   kan   være:   "Alle
mændene i vores slægt har været selvhjulpne og
succesrige."  Eller:  "Alle  kvinderne  i  vores  slægt
har været skuffede over deres mænd." Myter som
disse behøver ikke blive udtalt, endsige erkendt, for
de vandrer fra den ene generation til den næste via
det ubevidste, og de meddeles på en mangfoldighed
af subtile, nonverbale måder. Det drengebarn, der
fødes ind i slægten af "succesrige" mænd, vil såle-
des arve et særligt sæt forventninger, som han vil
reagere på alt efter sin egen natur og indre karak-
ter. Og det pigebarn, der fødes ind i slægten med de
"skuffede kvinder", vil arve visse holdninger over
for parforholdet, som vil påvirke hende senere i

livet, såfremt hun forbliver ubevidst om dette indre
manuskript.

     Da din familiebaggrund er en integreret del af
din livshistorie, afspejles den i dit fødselshoroskop.
Astrologien kan give særdeles nyttige indsigter i
dette område af tilværelsen, for afhængigt af, hvor
bevidst du er med hensyn til samspillet mellem din
egen natur og din familiære arv, vil du have større
eller mindre valgfrihed i livet. Også dine forældre
er hver især afbildet i dit horoskop, skønt de ikke
ligner  virkelige  tredimensionale  mennesker,  men
snarere billeder, der personificerer et bestemt tema
eller  bestemte  holdninger.  Disse  forældrebilleder
afspejler, hvordan du personligt opfatter mor og
far, hvordan de fungerer som strukturer i din egen
psyke, og hvorledes de understøtter eller modarbej-
der  udfoldelsen  af  dit  eget  indre  drama.  Den
familiære   baggrunds   magt   bør   aldrig   under-
vurderes, for den er ikke blot fortid. Den er en le-
vende  realitet  i  hver  eneste  af  os.  Som  digteren
Rainer Maria Rilke engang skrev: "Tro aldrig, at
skæbnen  er  andet  og  mere  end  en  fortætning  af
barndommen."

Billedet af faderen i en mands horoskop

     Faderen er ikke blot en virkelig person. Han er
tillige et symbol på en indre struktur eller syns-
vinkel, hvorigennem du relaterer dig til livet. Det
billede af din far, som findes aftegnet i dit fødsels-
horoskop, beskriver derfor tre forhold.
     For det første er det et subjektivt billede af de
egenskaber, du oplevede som mest fremherskende i
dit forhold til din far - eller den, der havde rollen
som din far i dine første leveår.
     For det andet er det et symbol på, hvad det ma-
skuline repræsenterer for dig, for din far var den
første mand i dit liv og har derfor en stærk ubevidst
indflydelse på, hvordan du udtrykker din egen ma-
skulinitet, og på hvordan du forholder dig til andre
mænd.
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     For det tredje er det et billede på dine egne
indre  faderegenskaber:  den  måde,  du  ordner  og
strukturerer dit liv på, den måde, du opstiller og
forfølger dine mål på, hvordan du realiserer dine
muligheder i tilværelsen, hvordan du udtrykker din
vilje og giver den retning, og måden, hvorpå du
formulerer dine egne etiske normer og idealer; og
allersidst, din måde at være far på over for dine
egne børn.

Oplevelsen af emotionel fremmedgørelse

     Det subjektive billede af din far, som er aftegnet
i dit fødselshoroskop, er både potent og ambivalent.
Dit forhold til ham var præget af en følelse af frem-
medgørelse - enten på grund af fysisk adskillelse,
eller fordi du oplevede hans personlighed som alt
for reserveret, intellektuel, kølig eller ligegyldig til,
at du kunne komme ham nær. Han har uden tvivl
entusiastisk opmuntret din mentale udvikling, mens
han  har  distanceret  sig  fra  dit  emotionelle  og
fysiske behov for ham, og du kan derfor på et dybt
personligt niveau have følt dig afvist. Hans høje
normer med hensyn til præstation og perfektion og
hans mangel på interesse for dine almindelige men-
neskelige behov - især kærlighed og varme - har
udøvet en stærk ubevidst indflydelse på dine egne
værdinormer.

Kompensation i form af høje idealer

     Din oplevelse af din far var således ikke særlig
varm eller imødekommende over for din instinktive
natur i din barndom, selvom du som en slags kom-
pensation har arvet de høje idealer og længslen ef-
ter viden og intellektuel udmærkelse, som udgør en
enormt  kreativ  dimension  af  din  personlighed.
Dette distancerede, idealistiske faderbillede ligger
inden i dig selv og giver dig betydeligt udsyn og
originalitet. Men du må passe på ikke at identificere
dig med din fars høje idealer i en sådan grad, at du
begynder at skamme dig over at være menneskelig,
at fejle nu og da eller give udtryk for emotionelle

behov, som din far ville have fundet ubehagelige  -
ikke på grund af noget tegn på uværdighed hos dig,
men på grund af hans egen frygt. Din kærlighed til
den kreative tankes klare, vidtstrakte verden kan
bringe dig langt i livet, og du ejer en enestående
evne til distanceret og objektiv observation af til-
værelsen og stor indsigt i menneskelig adfærd. Det
kreative potentiale i dette kølige, åndfulde faderbil-
lede inden i dig selv er meget stort; men det bør ud-
foldes  inden  for  rammerne  af  dine  egne  indivi-
duelle, menneskelige værdinormer.

     Foruden dette dominerende billede findes der en
anden figur aftegnet i dit fødselshoroskop, som gør
din oplevelse af din far yderligere kompliceret.

En behersket og emotionelt hæmmet figur

     Manglen på et varmt og støttende forhold til din
far har efterladt dig med en dyb følelse af sårethed
og afvisning. Måske har din far været fysisk fra-
værende i din barndom; eller han var alt for optaget
af sit arbejde, eller emotionelt set for tilbagehol-
dende til at være i stand til at involvere sig i et
åbenlyst kærligt forhold til dig. Du kan have haft
følelsen af at blive kritiseret eller udsat for alt for
høje forventninger fra hans side, hvilket har gjort
dig usikker på dit eget værd. Det billede af din far,
som  er  aftegnet  i  dit  fødselshoroskop,  er  kom-
pliceret, for der er mange positive egenskaber, som
kan komme til udfoldelse gennem det. Men først vil
du være nødt til at konfrontere dig med dine sande
følelser over for din far og lære at holde hans psyki-
ske vanskeligheder adskilt fra din følelse af selv-
værd. Måske er du ikke helt klar over, i hvor høj
grad denne mangel på et emotionelt støttende for-
hold har såret dig - især hvis din far tilbød dig op-
muntring af materiel eller intellektuel art. Men du
udtrykker  utvivlsomt  din  skjulte  sårethed  ved  at
rette den vrede, du føler mod din far, mod autori-
tetsfigurer og traditionelle institutioner i den ydre
verden, samtidig med at du søger at opnå anerken-
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delse fra andre mennesker, der i lige så høj grad
personificerer faderprincippet for dig.

Udviklingen af selvberoenhed

     Det mere positive aspekt af din oplevelse af din
far ligger i en dyb følelse af selvtilstrækkelighed og
selvberoenhed.  For  selvom  du  er  blevet  skubbet
ufrivilligt  ind  i  denne  selvberoenhed,  er  det  en
værdifuld  egenskab,  som  repræsenterer  et  af  de
mest  kreative  karaktertræk  i  dit  fødselshoroskop.
Faderen inden i dig er som den far du oplevede i
den ydre verden, da du var barn - måske noget til-
bagetrukket og reserveret, men i stand til at møde
livets udfordringer, realistisk med hensyn til ver-
dens indretning og alt andet end naiv med hensyn
til menneskelige begrænsninger. Du har brug for at
lære at sætte pris på denne side af dig selv, for det
vil hjælpe dig med at undgå at skulle lede efter
"gode" fadererstatninger i den ydre verden - for nu
da du er voksen, vil ingen kunne give dig den fæd-
rene kærlighed, du ikke fik tildelt som barn. Men
en villighed til at være far for dig selv kan derimod
medføre en solid udvikling af dine evner, såvel som
en dybere forståelse for det menneske, du så tidligt
i livet følte dig fremmed for.

Billedet af moderen i en mands horoskop

     Ligesom   faderen   er   moderen   ikke   blot   en
person.  Hun  er  også  et  symbol  på  et  essentielt
princip i tilværelsen og på en indre dynamik eller
synsvinkel, hvorigennem vi relaterer os til livet. Det
billede af moderen, der er aftegnet i dit fødsels-
horoskop,  beskriver  derfor  tre  forhold.  For  det
første er det en subjektiv beskrivelse af de egen-
skaber, der var mest fremherskende i dit forhold til
din mor. Mange af disse kender du allerede, men
nogle  kan  være  overraskende,  fordi  de  afspejler
ikke alene hendes ydre adfærd, men tillige hendes
indre liv - den side af hende, som var uudtrykt, og
som derfor havde stor magt i sin virkning på dig.
For det andet er moderbilledet i dit horoskop et

portræt af, hvad det feminine repræsenterer for dig
- hvordan du oplever kvinder, og hvordan du for-
holder dig til de emotionelle og instinktive sider af
din egen personlighed. Og for det tredje er det et
billede af dine egne moderegenskaber - for mænd
er også i besiddelse af moderlige egenskaber - din
evne til at give næring til og drage omsorg for dig
selv og andre, din følelse af tryghed og tillid til
livets essentielle godhed, og din evne til at flyde
med  tid  og  omstændigheder  og  instinktivt  vide,
hvornår du skal vente og klogt acceptere de situati-
oner, livet bringer.

Dygtighed og kompetence

     Det subjektive billede af din mor, som er af-
tegnet  i  dit  fødselshoroskop,  viser  en  begavet,
alsidig og velartikuleret kvinde. Selvom din mor
måske ikke var så heldig at få lov til at udvikle sine
mentale evner gennem en god uddannelse, var hun
formodentlig ikke desto mindre i besiddelse af en
medfødt hurtighed og intelligens, som gjorde ind-
tryk på dig som barn. Gennem denne side af din
mor har du lært at sætte pris på mental begavelse;
og hvis din mor var i stand til at gøre brug af sine
egne evner og dyrkede en karriere, hvor hun kunne
udfolde dem, har du fået den bedst mulige opmunt-
ring til at udvikle dine egne intellektuelle potentia-
ler.

     I det tilfælde, at din mor ikke havde nogen kana-
ler for sit naturligt nysgerrige og aktive sind og var
bundet af den verdslige rutine, har du uden tvivl
alligevel været klar over hendes evner; men du har
tillige  været  underlagt  hendes  stærke  ubevidste
behov for, at du i dit liv skulle realisere den bega-
velse, hun ikke var i stand til fuldt at udfolde i sit
eget. Du bliver nødt til omhyggeligt at holde dine
egne intellektuelle interesser adskilt fra din mors, så
du ikke undervurderer dine egne højst individuelle,
intellektuelle kvaliteter eller tvangspræget kæmper
for  at  opnå  en  succes  på  akademiske  eller  in-
tellektuelle områder, som hun måtte have ønsket,
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men som måske ikke er nogen sand afspejling af
dine egne værdier og talenter.

Frustrationerne ved ubenyttede in-
tellektuelle evner

     Som et mindre sympatisk træk ejede din mor
sandsynligvis også en stærkt kritisk indstilling, for-
årsaget  af  hendes  mentale  hurtighed;  og  du  har
måske  lært  at  frygte  hendes  verbale  giftigheder.
Dette er især sandsynligt, hvis hendes egne mentale
evner forblev uudviklede eller frustrerede. Et skarpt
og begavet intellekt, som ikke får anden føde end
den daglige tilværelses verdslige rutine, kan hurtigt
blive gnavent og bidende af ren og skær kedsom-
hed. Det er muligt, at din mor var intellektuelt bed-
re udrustet end din far, også selvom han måske var
i besiddelse af akademiske kvalifikationer; og hun
kan have savnet en sand mental fælle i sit ægteskab
til at udforme sine ideer og stimulere sin tænkning.
Du bør være opmærksom på din fintfølende sen-
sitivitet  over  for  verbal  kritik  fra  andre,  for  ved
roden af de vanskeligheder, du oplevede i forbin-
delse med din mors kritiske tunge, ligger der et fint
intellekt, som du har arvet, og som du vil kunne ud-
vikle i forbindelse med mange potentielt frugtbare
karriereområder i dit eget liv.

     Der er endnu en figur aftegnet i dit fødselshoro-
skop, som på en vis måde er i modstrid med den
oplevelse af din mor, som hidtil er blevet beskrevet.

Skjult bedrøvelse og desillusionering

     Uanset, hvor stærk og ubundet din mor har fore-
kommet dig, bar hun rundt på en dyb, indre bedr-
øvelse og desillusionering, fordi hun formodentlig
måtte ofre sine egne romantiske drømme, emotio-
nelle behov og kreative potentialer for at tage sig af
sin familie. Der er en side af din mor, som måske
ikke  var  synlig  i  hendes  adfærd,  men  som  ikke
desto mindre påvirkede dig stærkt - en romantisk
og barnlig ånd, der var dybt skuffet over tilværel-

sen, men som sandsynligvis kun kom til udtryk i
form af en bittersød melankoli. Der hviler et skær
af det forfulgte offer over din mor, og enhver tilsy-
neladende hårdhed eller kulde hos hende kan meget
vel have været et forsvar mod tabet af alle hendes
drømme.

Spolerede romantiske drømme

     Da du har arvet denne idealistiske og romantiske
ånd, er det vigtigt for dig at være bevidst om denne
side af din mor, for ellers kan du blive smittet af
hendes skuffelse og kan komme til at frygte den
blidere, mere trængende og romantiske dimension
af dig selv, fordi den kan lede dig ind i afhængig-
hed og skuffelse. Der er intet negativt ved at eje en
romantisk  drøm  om  samhørighed,  og  i  virkelig-
heden er det en gave, som gør din personlighed rig,
blid  og  fantasifuld.  Og  det  hænder  endog,  at
drømme bliver til virkelighed. Men du har brug for,
måske med en vis barsk klarhed, at iagttage, hvor
din mor, af egne ubevidste årsager, foretrak rollen
som  martyr  eller  offer,  afviste  personlig  ansvar-
lighed   og   manipulerede   sig   frem   til   andres
medlidenhed, fordi hun ikke oplevede den totale
sammensmeltning med andre, som hun i al hemme-
lighed higede efter. Din mor foretog frie valg i sit
liv, om ikke i valget af omstændigheder så dog i sin
holdning til omstændighederne, og tabet af hendes
romantiske drøm skyldtes måske i højere grad hen-
des vægring ved at acceptere andres menneskelige
begrænsninger   end   det   forhold,   at   romantiske
drømme skulle være falske. Du bør være opmærk-
som på din egen ubevidste tilbøjelighed til at undgå
emotionel afhængighed af andre af frygt for at ende
som din mor - hvis essentielle elendighed kan have
været skjult bag et barsk og praktisk ydre.

                                      - - -
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                     V.  PARFORHOLD

     Relationer er noget af det mest mystiske, beri-
gende og frustrerende i al menneskelig erfaring.
Såvel astrologien som psykologien belærer os om,
at intet af det, der forekommer i et forhold mellem
mennesker,   er   tilfældigt   -   hverken   forholdets
begyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets
afslutning. Men astrologien kan ikke udtale sig om,
hvorvidt du er "skabt" til at få et godt eller et dår-
ligt ægteskab, eller hvorvidt du bør slå dig sammen
med en Krebs eller en Skytte. Dit fødselshoroskop
beskriver dine indre karaktertræk og således også
hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangs-
forestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i
dit forhold til andre. Du kan ikke blive en anden
eller returnere dit fødselshoroskop med begæring
om et nyt sæt karaktertræk. Men du kan være mere
eller  mindre  bevidst;  og  du  har  altid  lov  til  at
betragte dine egne problemer, at tage dig af de
behov, som er dit eget ansvar og ikke dine for-
ældres, og at reagere kreativt på både glæde og
smerte.

     De  følgende  afsnit  beskriver  dine  holdninger,
behov og typiske adfærdsmønstre i tætte relationer
til andre. Denne beskrivelse er udformet i henhold
til din omgang med kvinden i dit liv. Såfremt du er
involveret i et nært forhold til én af dit eget køn, vil
du dog erfare, at de samme holdninger, behov og
adfærdsmønstre   også   gælder   her.   Uanset   din
seksuelle smag så er du dig selv - og det er din
indre natur, der i sidste instans dikterer retningen
for dit kærlighedsliv.

Kunsten at adskille kvinder fra mor

     Din   tilbøjelighed   til   at   forelske   dig   i   en
idealiseret fantasifigur fremfor i en virkelig kvinde
er årsagen til din bestandige utilfredshed i dine for-
hold - også selvom du har evnet at holde sammen
på et konventionelt ægteskab i mange år. Du har
tendens til at fascinere kvinder på grund af din flyg-

tighed og vision, og du vil hyppigt kunne udsættes
for at være andres ufrivillige jagtobjekt. Men du er
alvorligt skræmt af dine egne emotionelle behov og
frygter den afhængighed og sårbarhed, et nært for-
hold kan udløse; så du kæmper imod din egen evne
til  intens  kærlighed,  idet  du  projicerer  de  egen-
skaber over på din partner, som i virkeligheden er
din   egen   tendens   til   at   være   besidderisk   og
krævende. Prøv at lade være med at fornægte dine
egne følelser; for den kvindetype, du tiltrækkes af,
er sædvanligvis én med et stort hjerte og en dyb
forståelse, og du vil ikke i al evighed kunne lave
numre med sådan en kvinde ved at foregive, at du
er mere hårdhudet, end du i virkeligheden er. Ikke
alle kvinder ligner din mor, og ikke alle vil forsøge
at binde dig og manipulere med dig og opsluge din
sjæl,  såsnart  du  udtrykker  enkle,  menneskelige
behov.

Behovet for emotionel ærlighed

     Du vil kunne drive næsten en hvilken som helst
kvinde til usikker og besidderisk adfærd, hvis du
holder din hengivenhed tilbage på det kritiske tids-
punkt, eller hvis du spiller den ene kvinde ud mod
den  anden.  Dette  afspejler  ikke  kvinders  uhel-
bredelige grådighed, men er snarere en afspejling af
din egen indre konflikt. Hvis du virkelig ønsker at
være fri for at forpligte dig, så prøv at være ærlig
nok til at leve med den beslutning og hold op med
at holde kvinder for nar. Hvis du ønsker et ægte-
skab  eller  et  loyalt,  monogamt  forhold,  så  vær
modig nok til at konfrontere dig med dine egne pro-
blemer, fremfor at ville både blæse og have mel i
munden; for som Konfutse har sagt: Den, der vil
både blæse og have mel i munden, ender med at
gøre sig selv til grin.

Skjulte understrømme under kærlighedens
overflade

     Der synes at hænde dig ting i dit personlige liv,
som du tilsyneladende ikke er herre over, og som
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volder dig dyb smerte eller frustration. Hvadenten
du er blevet påtvunget tab eller adskillelse eller er
tilbøjelig til at involvere dig i kvinder, der er langt
vanskeligere  og  mere  komplicerede,  end  du  for-
ventede, er det vigtigt, at du forstår dine egne kær-
lighedsbehovs sammensatte natur; for sommetider
har du et alt for naivt eller forenklet syn på parfor-
holdet. Noget inden i dig higer efter oplevelsen af
dybde   og   transformation   gennem   kærligheden,
noget der almindeligvis ikke er indeholdt i den kon-
ventionelle definition af emnet; og på trods af dig
selv fascineres du af mere dybsindige kvinder, som
har måttet kæmpe i livet, og som vil udfordre dig
og  tvinge  dig  til  at  udforske  de  skjulte  under-
strømme, der arbejder under overfladen i ethvert
parforhold.  Kort  sagt,  du  har  behov  for  at  blive
mere  opmærksom  på  kærlighedens  ubevidste  di-
mensioner, som er emnet for mangfoldige russiske
romaner og græske tragedier, og som er fulde af
mørke  og  mere  primitive  emotioner  såsom  had,
besiddertrang,  misundelse  og  ønsket  om  at  have
magt  over  den  elskede.  Disse  mere  primitive
facetter af det menneskelige hjerte er ikke patologi-
ske; men de tilhører afgjort heller ikke æventyrud-
gaven á la at leve lykkeligt til sine dages ende;
ejheller hører de hjemme i nogen form for højsindet
sociologisk vision, der ikke tager de menneskelige
lidenskabers mere bestialske dimensioner i betragt-
ning. Dine følelser er i besiddelse af stor dybde, og
din  kærlighed  er  ikke  altid  pæn,  venlig,  kon-
ventionel eller altruistisk. Hvis du ikke kan kon-
frontere dig med nogle af disse rige faceter af dig
selv og give dem udtryk, kan du ubevidst komme
til at vælge kvinder, som lever dem ud for dig - og
som vil ende med at gøre dig ondt. Prøv at være
mere skarpsindig og forfinet, såvel i din definition
af kærligheden som i arten af parforhold du indgår i
dit liv. Du vil ikke finde modellen for den form for
parforhold, du har brug for, i Alt for Damerne eller
i politiske pjecer.

Lidenskaberne vækkes ved udfordringer

     Du kan som alle andre indimellem have tilbøje-
lighed  til  idealiserede  forestillinger  om  kærlig-
heden; men du er ikke tilstrækkeligt romantisk til at
kunne  ignorere  dit  behov  for  udfordringer,  kon-
flikter og et lejlighedsvist gedigent skænderi i dine
nære relationer. Noget i dig bliver kun seksuelt op-
tændt,  når  du  møder  en  kvinde,  som  kan  tage
kampen op med dig, og som ikke tillader dig at do-
minere hende; for selvom du reagerer positivt på
skønhed og harmoni, reagerer du i endnu højere
grad på lidenskaber, og en af de primære ingredien-
ser i lidenskaberne er kampen. Du gør derfor klogt i
at tilpasse dig dette behov i livet, for hvis du i for
lang tid forsøger at holde kærligheden på en alt for
glat, fredsommelig og behagelig kurs, vil du sikkert
opleve, at kærligheden fortsat er til stede, men at
begæret forsvinder, blot for at dukke op et andet
sted. Du har brug for ærligt og åbent at give udtryk
for  din  glæde  ved  at  forsøge  at  dominere  din
kvinde, for du er temmelig selv-centreret i kærlig-
hedsanliggender og finder ingen nydelse ved kom-
promiser; men du har også brug for at acceptere
den  kendsgerning,  at  såfremt  du  har  den  rette
partner, vil hun tage kampen op. Måske burde du
have et af den slags forhold, hvor hyppig højtråben,
smadring af tallerkener og smækken med dørene
kan høres til stor fornøjelse for naboerne. Du vil
opdage, at det øjeblikkelig genopretter interessen
og tiltrækningen, såfremt den skulle være begyndt
at aftage med årene og familiariteten.

                                      - - -
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         VI. VEJEN TIL INTEGRATION

     Som du har kunnet se af de foregående sider,
giver  dit  fødselshoroskop  et  detaljeret  og  dybt-
gående billede af mange aspekter af dit liv. Det er
også muligt at se horoskopet på større afstand og
bruge en teleskopisk synsvinkel fremfor en mikro-
skopisk - således at der fremkommer et fokuseret
overblik over spillet. I det følgende vil der blive
fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en be-
vidst indsats kan forbedre dine muligheder for at
opnå større harmoni mellem de forskellige dele af
dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i
psykologien  kaldes  ego'et  eller  "Jeg'et".  Den  fri
vilje includerer ganske vist ikke muligheden af at
blive en anden. Men den kan includere evnen til at
stå fast i midten af dit horoskop og føle dig i kon-
takt med de forskellige aspekter af din psyke, frem-
for at vandre omkring i blinde og føle dig magtes-
løs og forfulgt af indbyrdes modstridende strøm-
ninger og impulser i dig selv og i verden omkring
dig.  To  mennesker  kan  have  visse  astrologiske
mønstre, der ligner hinanden; men den ene bliver
kastet rundt af sine dæmoner som en lille båd uden
ror på et oprørt hav, mens den anden på en eller
anden måde forbliver personligt solid og virkelig
og derfor er i stand til at navigere båden klogt gen-
nem oceanets skiftende strømme.

Betydningen af en individuel kreativ indsats

     Du  vil  aldrig  blive  tilfreds  ved  blot  at  følge
flokken. Din dybeste tilfredsstillelse i livet vil opstå
af selv den mindste indsats, du gør, for at give det,
du skaber, præg af din egen kreative fantasi - uanset
hvad det er, du arbejder med. De kunstneriske fag
vil kunne forsyne dig med de bedste udtryksmidler
til sådan en individuel indsats - det være sig skrift,
maleri, teater eller musik - og selvom du ikke måtte
ønske at gøre disse bestræbelser til genstand for
økonomiske æventyr, har du brug for plads og tid i
dit liv til kreativt arbejde. Det er det vigtigste, du
kan gøre for dig selv, skønt der måske ikke vil være

nogen praktisk gevinst, du kan sætte i banken. Du
har brug for at opdage den mystiske kerne, der gør
dig unik og værdifuld, langt ud over og hinsides de
praktiske gøremål, du kan tilbyde andre. Og du vil
kun få en sådan fornemmelse af selvet ved at op-
dage dets prægning af de billeder og ideer, der ud-
springer af dit hjerte og din fantasi. Uanset hvor
store verdslige ansvar, du har påtaget dig, og uanset
hvor optaget du er af andres meninger, vil det af-
gørende for dig være at opsøge det, du virkelig el-
sker, på egen hånd og for din egen skyld. For uden
denne dybe værdsættelse af din egen sjæl, vil intet
andet i dit liv dybest set have nogen mening.

     Du har en stærk fornemmelse af personligt sær-
præg, som kan forsyne dig med energi og beslut-
somhed  i  udøvelsen  af  et  kreativt  arbejde.  Dit
behov for at føle dig uafhængig og anderledes kan
forekomme egocentrisk i andres øjne; men det er
nødvendigt at være egocentrisk for at kunne skabe
noget, for ellers ville du ikke i tilstrækkelig grad
værdsætte dine egne ideer og fantasier. Det, mere
kollektivt  orienterede  mennesker  måtte  betragte
som selvisk adfærd, er i virkeligt et stort aktiv i dig,
for  du  tror  på  din  ret  til  at  forfølge  dine  egne
drømme.

Betydningen af rødder og oprindelse

     Der er et område af tilværelsen, hvor ethvert for-
søg fra din side på at få indsigt i dine egne følelser
altid vil resultere i en øget fornemmelse af styrke
og selvrespekt; for dette område rummer såvel din
største sårbarhed som, paradoksalt nok, din størst
mulige styrke. Det er din barndoms ulykkelige kår,
du har brug for at udforske, for den ensomhed og
følelse af afvisning, du oplevede i en tidlig alder -
selvom det muligvis ikke skyldtes nogens bevidste
vilje til at såre - har gjort dig utryg, overfølsom og
usikker på andres troværdighed. Hvis du gemmer
dig  for  disse  oplevelser,  vil  du  altid  uafvidende
vende dig bort fra andre, maskere dine virkelige fø-
lelser og oprette forsvarsværker til at beskytte dig
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mod indbildte fremtidige afvisninger. Men hvis du
kan  konfrontere  dig  med  det,  der  lå  ved  begyn-
delsen af dit liv, med forståelse og medfølelse for
alle implicerede parter, inclusive dig selv, vil du
som  følge  heraf  kunne  fordrive  spøgelsets  magt
over dig - og den indre styrke og indsigt, du derved
opnår, vil siden altid være forhånden i konfronta-
tionen med en hvilken som helst udfordring, livet
måtte bringe dig.

     Så  noget  af  det,  du  frygter  mest  -  nemlig
emotionel fortræd, afvisning og ydmygelse - kan
blive den uforgængelige basis, hvorpå du kan op-
bygge en fornemmelse af tillid til værdien af din
kreative  vision.  For  ved  at  konfrontere  dig  med
dine emotionelle hæmninger og din frygt, og ved at
lære at fæste større lid til andre, vil du finde ud af
ærligt  at  lægge  dit  virkelige  selv  i  alt,  hvad  du
skaber. Du har brug for et kreativt medium for dine
ideer og din fantasi, enten via dit arbejde eller gen-
nem en hobby, du holder af. Men du vil ikke kunne
skabe noget, der virkelig tilfredsstiller dig, uden at
skulle afsløre noget af din sjæls inderste for andre.
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ASTROLOGISKE DATA BRUGT VED ANALYSEN:

navn: Bruce Springsteen (mand)

fødselsdato: 23. september 1949 lokaltid: 22:50 metode: Liz Greene
sted: Freehold, NJ (US) U.T.: 02+50 huse: Placidus
læng: 74w16 bred: 40n16 sid. tid: 22:03:23 8. maj 2023

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse

A Sol Vægt 0g43'27 slutningen af hus 4 direkte
B Måne Vægt 23g25'13 i hus 5 direkte
C Merkur Vægt 18g37'18 i hus 5 retrograd
D Venus Skorpion 11h03'34 slutningen af hus 5 direkte
E Mars Løve 10e31'05 i hus 3 direkte
F Jupiter Stenbuk 22j22'58 i hus 8 direkte
G Saturn Jomfru 12f16'52 i hus 4 direkte
H Uranus Krebs 4d53'23 i hus 1 direkte
I Neptun Vægt 14g22'50 i hus 5 direkte
J Pluto Løve 17e28'53 i hus 3 direkte
K Måneknude Vædder 17a20'52 i hus 11 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner
Ascendant Tvilling 22c49'44 Descendant Skytte 22i49'44
2.Hus Krebs 13d33'09 8.Hus Stenbuk 13j33'09
3.Hus Løve 4e14'06 9.Hus Vandbærer 4k14'06
Imum Coeli Løve 28e41'51 Medium Coeli Vandbærer 28k41'51
5.Hus Vægt 1g02'58 11.Hus Vædder 1a02'58
6.Hus Skorpion 12h23'12 12.Hus Tyr 12b23'12

Større aspekter
Sol Trigon Jupiter 8°19 Venus Sekstil Saturn 1°12
Sol Kvadrat Uranus 4°09 Venus Trigon Uranus 6°10
Måne Konjunktion Merkur 4°48 Venus Kvadrat Pluto 6°24
Måne Kvadrat Jupiter 1°01 Mars Sekstil Neptun 3°52
Måne Konjunktion Neptun 9°02 Mars Konjunktion Pluto 6°58
Måne Sekstil Pluto 5°56 Mars Trigon Måneknude 6°49
Måne Opposition Måneknude 6°03 Jupiter Kvadrat Neptun 8°00
Merkur Kvadrat Jupiter 3°46 Jupiter Kvadrat Måneknude 5°01
Merkur Konjunktion Neptun 4°14 Uranus Kvadrat Neptun 9°29
Merkur Sekstil Pluto 1°08 Neptun Sekstil Pluto 3°05
Merkur Opposition Måneknude 1°15 Neptun Opposition Måneknude 2°57
Venus Kvadrat Mars 0°32 Pluto Trigon Måneknude 0°08
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).
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