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KAPITEL  I

INDLEDNING

Forholdets alkymi

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

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

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

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

HVAD FØRER OS SAMMEN

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

1. Indledende beskrivelse

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

Romantiker og filosof

     Du er selv i besiddelse af et flygtigt, fantasifuldt og romantisk
temperament og vil derfor uundgåeligt føle dig tiltrukket af din part-
ners veludviklede forestillingsevne og intuition. I nærer begge en
stor forkærlighed for farve, eventyr og liv, og I kan på hver jeres
måde bidrage til forholdet med en form for spænding, mening og
udsyn. Ingen af jer er specielt interesseret i at spille rollen som for-
nuftig stabilisator i forholdet, og derfor kan resultatet nu og da blive
kaotisk - det vil i hvert fald ikke gøre samlivet kedeligt. Du vil også
føle dig tiltrukket af din partners intellektuelle evner og nærer for-
modentlig dyb beundring for, hvad du opfatter som hendes større
evne til at tænke perspektivrigt, objektivt og struktureret. For selv er
du nemlig en langt mere subjektiv natur med tendens til at reagere
på de fleste situationer på en yderst personlig, umiddelbar og ofte
emotionel måde. Catherine har til gengæld brug for din varme, din
entusiasme  og  dit  modspil  til  at  hjælpe  sig  med  at  bløde  sin
medfødte emotionelle tilbageholdenhed op, for hun føler sig sikkert
umådelig kejtet i sit følelsesmæssige selvudtryk. I komplementerer
således på skønneste vis hinanden på de områder, hvor den anden
nogle gange føler sig utilpas eller hæmmet.

     Din  store  beundring  for  din  partners  intellektuelle  evner  kan
imidlertid også være ledsaget af en betydelig vrede over hendes til-
syneladende emotionelle kølighed og utilnærmelighed. Samtidig kan
hun føle, at dine stærke følelser og yderst personlige reaktioner nu
og  da  er  en  anelse  for  overvældende  eller  pågående.  Men  er  I
nænsomme og forsigtige, så kan din partner lære meget af dig med
hensyn til at udtrykke følelser og optræde spontant, og du kan lære
meget af hende vedrørende upartiskhed, adskilthed og et mere ob-
jektivt syn på tilværelsen.

2. Krop og følelser

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

Nærkontakt af tredje grad

     Der vil højst sandsynlig opstå en meget stærk lidenskab, samt
nogle anfald af intens irritation imellem dig og Catherine. Hendes
emotionelle respons på dig består i en højspændt og hidsig blanding
af begær og irritation, og overgangen mellem vrede og passion kan
nemt blive temmelig flydende. Det er, som om din partner både øn-
sker at "vinde" dig som objekt for sit begær og lave dig om, så du
passer til hendes forestillinger. Du kan derfor nogle gange føle dig
voldsomt begæret og andre gange temmelig forslået og tyranniseret.
Men du er også selv i stand til ubevidst at være umådelig provoke-
rende og kalde på hendes begær, for derpå at gøre eller sige netop
det, du ved vil få ham til at fare i flint. Du har brug for din partners
idealisme og lidenskabelige overbevisning og føler dig varmet og
opildnet af hendes følelser. Men der er noget ved dit umådelige
behov for følelsesmæssig nærhed, som ikke udelukkende tiltrækker
Catherine, men som også får hende til at strides med dig. Du vil ofte
kunne føle, at der bliver kostet rundt med dig, men du må dog selv
bære din del af ansvaret herfor, for du opildner sommetider også
selv til skænderi, så du har ingen grund til selvmedlidenhed eller til
at indgyde din partner skyldfølelse. Der bølger en stimulerende og
ophidsende højspænding imellem jer, og kan I begge bevare den
humoristiske sans, så kan I formodentlig undgå nogle af energiens
mere aggressive og teatralske udløsninger.

Et spejlkabinet

     Catherine er fuldkommen fortryllet af dit udseende, din stil og
energiske og individualistiske udtryksmåde. Du synes at aktivere en
intens romantisk drøm om den ideelle kærlighed i hende, og hun
kan, i hvert fald for en tid, tro, at du er blottet for fejl og mangler.
Selv føler du dig til gengæld opmuntret af hendes beundring og føler
dig mere attraktiv, speciel og magnetisk i hendes selskab. Men til
trods for den temmelig eksalterede og magiske følelse, du bibringer
Catherine, bliver hun nok nødt til at tydeliggøre grænsen mellem sin
egen  drøm  og  sin  faktiske  partner.  Hvis  hun  idealiserer  dig  for
stærkt, kan hun senere blive unødigt skuffet og desillusioneret over
din menneskelige karakter, eller hun kan gribe til en formildende,
undvigende eller bedragerisk adfærd for at behage dig og holde
drømmen  levende.  Uanset  hvor  prosaisk  du  hidtil  har  anset  din
partner  for  at  være,  så  kan  du  lære  meget  om  hendes  hang  til
romantik, såvel som om dit eget behov for at blive idealiseret; og så
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længe I sørger for at holde fødderne på jorden, kan I nyde de op-
højede følelser mellem jer og stadig finde jeres daglige kontakt giv-
tig og tilfredsstillende.

Forårsfornemmelser

     Den seksuelle tiltrækning mellem dig og Catherine er formodent-
lig meget intens, og ingen af jer ligger på den lade side i forsøget på
at fremskynde opfyldelsens time. Der er stof i jer til en romantisk
roman, og i de første stadier af forholdet vil I sandsynligvis være
meget forelskede og opfyldt af et stort begær efter hinanden. For dig
synes din partners ynde, høflighed og civiliserede adfærd at være
indbegrebet af alt, hvad der er elskeligt og ønskværdigt, og det er
højst sandsynligt, at du, åbenlyst eller i det skjulte, har indledt for-
holdets seksuelle kontakt med et fuldendt frieri i den gode gamle
stil. For Catherine er du den ideelle kæreste, som gør, at hun føler
sig attraktiv, værdsat og elsket, og hun er især fascineret af din in-
telligens, dit vid og din redelighed. Hendes beundring giver næring
til din personlige styrke og selvtillid, mens dit begær til gengæld
styrker hendes fornemmelse af selvværd. Uanset hvad jeres forhold
måtte udvikle sig til, så vil de erotiske og romantiske følelser formo-
dentlig bølge højt (i hvert fald for en tid), for I føler jer begge til-
trukket af den andens seksuelle stil og har en instinktiv fornemmelse
for, hvordan I kan behage og glæde hinanden.

Smeltet lava

     Du har en vis evne til at vække nogle meget intense og måske
ligefrem stærkt besidderiske følelser i din partner, og det ville være
en  fejl  at  undervurdere  den  tiltrækning,  I  udøver  på  hinanden.
Catherine fascineres af dine emotionelle dybder, og omfanget af
denne fascination kan virke temmelig truende på hende - især hvis
hun er uvant med denne form for emotionel og seksuel intensitet.
Selv tørster du efter hendes lidenskab, for den giver dig næring og
får dig til at føle dig ønsket, elsket, sikker og tryg. Men ingen men-
nesker bryder sig om at miste kontrollen over sig selv, heller ikke
din partner; du bør derfor være opmærksom på, at hun måske ube-
vidst kan gribe til nogle særdeles manipulerende spil, som gør dig
usikker og jaloux, for derved at genskabe sin følelse af kontrol og
magt i forholdet. Jo større forståelse du udviser over for disse dybe
forsvarsmekanismer, og jo mere åbent og lydhørt du kan diskutere
dem med hende, desto mindre er risikoen for, at du kommer til at
føle dig undermineret, manipuleret eller overvældet af de intense
emotionelle understrømme, der løber imellem jer. Trods den lette
eller mere uafhængige omgangstone, I til daglig måtte udfolde sam-
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men, så er der noget, der rører på sig dybt nede under overfladen i
jeres forhold, og det er vigtigt, at I begge både respekterer og værd-
sætter dette noget; for hvis I begynder at lege julelege, så vil I begge
blive forbrændt.

3. Sjæl og ånd

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

En skærpelse af intellektet

     Energiniveauet er meget højt i den mentale udveksling mellem
dig og Catherine, for hendes betænksomme måde at forfølge sine
ønsker på indvirker stærkt på hele din tankegang og mentale indstil-
ling. Det er, som om din partners energi indgyder dig ny, mental
vitalitet og perspektiv. Din egen analytiske måde at forstå og ud-
trykke dig på hjælper til gengæld hende til at reflektere mere over
sine handlinger, og det får hende til at vende sig mod nogle in-
teresser og mål, som passer til jer begge to. Denne positive udveks-
ling af kommunikation og stimulation kan også rettes imod et fælles
kreativt projekt eller et fælles arbejdsområde, eftersom I kan gøre
hinanden mere realistiske og praktiske i omgangen med ideer og
planer. Og selvom I kan skændes, så vil I dog stadig stimulere og
interessere hinanden og indgyde hinanden ny energi.

En turbomotor

     Der er et tydeligt slægtskab mellem dig og Catherine, ikke alene
med hensyn til seksuel stil, men også i den måde I forfølger jeres
mål på. Energien imellem jer er tilbøjelig til at virke harmonisk i
stedet for konfliktskabende, og det er højst sandsynligt, at I vil ønske
jer de samme ting på de samme tidspunkter og søge at opnå dem på
samme måde. Det lover godt, ikke bare for jeres fysiske samvær,
men det gør det også muligt for jer at samle ressourcerne i nogle
fælles arbejdsprojekter og fælles kreative mål. I vil kunne arbejde
sammen og stimulere hinandens ambitioner og motivation - i hver
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fald så længe I sørger for at have hver sit selvstændige autoritetsom-
råde. Din instinktive diplomatiske måde at forfølge dine mål på
komplementerer på en fin måde din partners forfinelse, og som par
kan I formodentlig opnå meget af det, I ønsker, hvad enten I arbejder
for personlig sikkerhed og tilfredsstillelse eller for en mere ideali-
stisk sag. Den positive energi imellem jer puster seksuelt liv i jer
begge og aktiverer tillige jeres vilje og kampånd. Det betyder også,
at I nu og da kan strides om, hvem der skal bestemme. Men selv i
stridsspørgsmål er I præget af en fælles forståelse, og denne måde at
"lukke dampen ud" på, som kan optræde i ny og næ, ændrer ikke
ved jeres fundamentale indbyrdes overensstemmelse.

Hvor der er liv, er der håb

     Din medfødte kompleksitet og sensitivitet vækker din partners
generøse, ja ligefrem ædle følelser. Uden at du behøver at gøre
noget for det, får du hende til at ønske at yde sit bedste i jeres for-
hold, og du vækker hendes optimisme med hensyn til fremtiden, ud-
vider hendes horisont og indgyder hende større tiltro til sig selv og
sine egne muligheder. Du påvirker hende åndeligt såvel som følel-
sesmæssigt, og forholdets præg af venskab og gensidig opmærk-
somhed gør jer begge til bedre mennesker. Catherine på sin side
bringer vision og mening ind i din tilværelse, for hendes frodige
fantasi  og  medfølende  respons  over  for  andre  giver  dig  en  for-
nemmelse af, at livet er større, mere omfattende og langt mere in-
teressant  i  hendes  selskab.  I  kalder  nogle  meget  forfinede  og
idealistiske følelser frem i hinanden, tillige med en stærk spirituel
fornemmelse af, at livet dybest set er godt og vil vide at tage vare på
sig selv. Og selvom dette nu og da kan gøre jer næsten for formfuld-
endte, for storslåede og overmodige, så vil det også sikre, at for-
nemmelsen af morskab, eventyr og håb kun sjældent vil svigte jer,
når I er sammen.

4. Konflikter og udfordringer

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

Balanceret styrke

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

Lidenskabernes politik

     Der er et element i tiltrækningen mellem dig og Catherine, som
det vil kræve stor selvbevidsthed at omgås kreativt, og som, hvis I
virkelig kan arbejde med det og påskønne det, kan forvandle jer
begge meget dybtgående. Din egen fundamentale natur - især din
medfølelse for og indføling i andre - er uhyre fascinerende for din
partner og udøver en næsten hypnotisk magt over hende, hvorfor
hun sandsynligvis vil få nogle meget intense og måske for hende
ukendte følelser, herunder stærk lidenskab, jalousi og et ønske om
total besiddelse af dig. Det er nogle meget primitive følelser, som
med deres dybde og intensitet kan overraske jer begge, og hvis
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Catherine er uvant med den slags følelser, kan hun reagere med at
dissociere sig fra dem for at få større kontrol over sig selv og jeres
forhold.

     Lidenskaber gør alle mennesker sårbare, og de kan derfor afsted-
komme  nogle  meget  ubehagelige  forsvarsmekanismer.  Den  mest
typiske er en ubevidst manipulation, der udøver kontrol over dig
gennem subtil tilbageholdelse af kærlighed og hengivenhed, hvor-
ved du føler dig manipuleret med og bliver ængstelig og usikker.
Denne form for bagholdsangreb foregår imidlertid ikke med vilje
eller ud fra ondsindede motiver; du vil dybt i disse reaktioner kunne
få øje på din partners dybe tilknytning og afhængighed, og du vil
kunne opnå større selvtillid og selvværd gennem hendes kærlighed
ved at undlade at deltage i disse spil. Formodentlig føler du også stor
loyalitet og generøsitet over for hende. Og hvis også din partner er i
stand til at erkende og undgå disse former for taktisk spil (der ho-
vedsagelig skyldes angst), så kan jeres dybe indbyrdes tiltrækning få
en forvandlende effekt på jer begge og åbne op for en rigere og
dybere dimension af livet og kærligheden.

På kogepunktet

     Selvom den seksuelle tiltrækning mellem dig og Catherine for-
modentlig vil være ret kraftig (i hvert fald i starten), så har jeres kon-
takt et skjult element af katten-efter-musen, som peger henimod et
langt mere omfattende tema imellem jer. Du vækker i lige så høj
grad din partners begær gennem din ophøjethed og fjernhed, som
gennem de egenskaber hun beundrer, for denne uopnåelighed kalder
på hendes mest primitive jagtinstinkt. Din tankedybde og beherske-
de kommunikation virker enormt dragende på hende og udfordrer
hendes ønske om at forstå og analysere den menneskelige adfærd.

     I starten vil dette uopnåelige eller utilgængelige element hos dig
vække din partners lidenskab, og der vil optræde en kraftig seksuel
kemi imellem jer. Men jo mere hun presser på for at få dig til at give
sig det, hun ønsker, desto større og mere underfundig modstand vil
hun blive mødt med. Efterhånden kan hun derfor blive i stigende
grad rasende og frustreret, og måske indser du ikke, i hvor høj grad
du selv fremprovokerer denne vrede på grund af din ubevidste frygt
for det, du oplever som hendes langt større styrke og selvtillid. Hvad
enten du er bevidst om det eller ej, så er du bange for at blive
domineret af Catherine, og da der er en side af hende, der godt kan
lide at dominere, kan du jo have en vis grund til ængstelse. Sandsyn-
ligvis oplever du også en ubehagelig blanding af stor beundring og
dyb misundelse over for hende.
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     Der kan udvikle sig en særdeles frustrerende magtkamp mellem
jer, hvis du undlader at kikke på din egen part i problemet, og så-
fremt Catherine mistolker din skjulte modarbejdelse som bevidst
kulde eller ondskab, for du føler jo alt andet end kulde over for
hende. Men hendes tilbøjelighed til at reagere med vrede og et ønske
om at såre til gengæld kan være et vanskeligt element for jer at
tackle. Og dette element i jeres indbyrdes tiltrækning kan i aller-
højeste grad skabe problemer, hvis I begge er ubevidste om de kræf-
ter, der er sat igang, for det kan med tiden udvikle sig til ægte
bitterhed og en ubehagelig vane med at modarbejde hinanden på
nogle ekstremt sårende måder - især på det seksuelle område. Men I
kan også begge forsøge at bruge den spændte atmosfære til at lære
noget om jer selv og om hinanden, for med en vis indsats og gen-
sidig kærlighed kan det blive en umådelig kreativ energi, der kan
hjælpe med at helbrede din egen skjulte mindreværdsfølelse og bi-
bringe din partner langt større tålmodighed, tolerance og forståelse
for menneskelig skrøbelighed.
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KAPITEL  III

KERNEN I JERES FORHOLD

1. Jeres forhold som en selvstændig enhed

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

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

     Grundtonen i forholdet mellem dig og Catherine er vitalitet. Den
rå, dynamiske energi, der opstår imellem jer, har mange forskellige
facetter og kan antage mange forskellige skikkelser. Nogle af dens
kanaler kan være umådelig kreative og levende; men energiens om-
skiftelige natur kan også afstedkomme skænderier, kappestrid, ja
ligefrem vold, såfremt ingen af jer er villige til at påtage jer ansvaret
for det, I skaber sammen. På en eller anden måde føler I jer begge
mere levende, når I er sammen. I synes at have en fornemmelse af,
at livet er spændende, at det giver jer uanede muligheder, og at blot I
samler kræfterne om jeres fælles mål, så findes der ikke det, I som
par ikke kan opnå. Det er sandsynligt, at dette forhold vil vække
ambitioner til live i jer begge, uanset at ingen af jer måske har været
synderlig ambitiøse eller fremadskuende tidligere, og I kan begynde
at lægge planer for fremtiden og arbejde for nogle mål, som I måske
tidligere i livet end ikke ville have opdaget, at I ønskede.

     På grund af din forkærlighed for det dramatiske, din insisteren på
rigtigheden af dine egne værdinormer, og din modvilje mod at gå på
akkord med dine idealer vedrørende livet og kærligheden, vil du an-
tagelig reagere umådelig positivt på den dynamiske energi, der præ-
ger dit forhold til Catherine. Du ønsker, at kærligheden både skal
være et eventyr og en kreativ søgen, og dette forhold kan netop for-
syne dig med en sådan udfordring på grund af dets iboende vitalitet
og dets krav om, at I udvider jeres horisont og uddyber jeres syns-
felt. De dramamatiske situationer og kriser, som med mellemrum
uvægerlig vil opstå, vil antagelig ikke skræmme dig, for du har smag
for det arketypiske og ejer tilstrækkelig indre styrke til at klare det
hele,  lige  med  undtagelse  af  det,  Goethe  engang  kaldte  "for-
nærmelsen  ved  en  almindelig  skæbne".  Og  fordi  jeres  forhold
lægger så stor vægt på vækst og kreativt udtryk, vil det formodentlig
afstedkomme noget helt ekstraordinært i jeres liv.

     Men du og din partner kalder også et temmelig trodsigt og ag-
gressivt element frem i hinanden, for det udgør en del af kernen i
jeres indbyrdes relation.

     Andre mennesker vil muligvis ikke i begyndelsen fornemme den
kraft  og  kompleksitet,  der  findes  i  forholdet  mellem  dig  og
Catherine, for over for omverdenen har I, bevidst eller ubevidst,
tendens til at projicere et billede ud af det ideelle, smukke og harmo-
niske par. Der er noget ved jeres fremtoning og stil, som giver ind-
tryk af ynde, æstetisk sans og en samhørighed, som du og Catherine
måske langtfra selv føler på det pågældende tidspunkt, men som
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gennemtrænger den atmosfære, I som par skaber udadtil. Forholdets
persona kan faktisk få jer begge til at blive mere opmærksomme på
områder som klædedragt og personlig fremtræden, og hvad enten I
er klar over det eller ej, så vil I komme til at omgive jer med en aura
af høflighed og god gammeldags charme. Du og din partner vil ikke
være tilbøjelige til at lufte jeres problemer for andre, undtagen dem,
der står jer allernærmest, så stærk er den næsten formelle atmosfære
af  god  opførsel,  som  forholdet  udstråler.  Bliv  derfor  ikke  over-
raskede,  hvis  andre  mennesker  tager  fejl  af  forholdets  virkelige
dybde og har et mere overfladisk billede af jeres bånd, end I selv
har.

     Den energi, der stimulerer jer begge til at yde en større indsats
sammen, gør jer også hver især opmærksomme på jeres egne indivi-
duelle ønsker, og I kan således blive usædvanlig bevidste om jeres
gensidige forskelligheder og opleve nogle voldsomme sammenstød i
løbet af jeres samvær. Sommetider kan det nå kogepunktet, og det
kan se ud, som om I ikke kan lade være med at ryge i totterne på
hinanden. Dette kan resultere i, at du og Catherine bruger en masse
kostbar energi, ikke på at forfølge fælles mål, men på at prøve at
banke hinanden på plads - følelsesmæssigt, verbalt eller sågar fysisk.
I vil opdage nye sider af jer selv via dette forhold, for det får jer
begge til at ønske at slås for det, I mener er rigtigt. Nøglen må være
at finde nogle ting, som I begge tror på, og så arbejde på at kæmpe
for disse ting i fællesskab ude i verden i stedet for at slås indbyrdes.
De fleste sammenstød, såvel som de bedste af jeres fælles bestræbel-
ser, vil antagelige optræde i forbindelse med jeres vidt forskellige
emotionelle og seksuelle behov og selvudtryk. Selvom du og din
partner ofte kan komme på kant og være vildt uenige om, hvem der
har ret, og hvis fejl det hele er, så stimulerer jeres forhold i virkelig-
heden jer begge til at definere mere præcist, hvem I selv er. Den
dynamiske energi i jeres bånd presser jer til at lære at hævde jer,
selvom I forståeligt nok måske indimellem længes efter noget, der er
en lille smule mere kedsommeligt og fredeligt. Det kan godt tage
nogen tid, før I får lært at håndtere denne stærke energi, især hvis I
har en forudfattet mening om, at sande elskende aldrig skændes.
Men ethvert forsøg fra jeres side på at samle kræfterne og kanalisere
de brændende lidenskaber imellem jer ind i nogle konkrete mål vil
bibringe jer større tilfredsstillelse ved selve udfordringen og gevin-
sten, og færre slag i form af konstante sammenstød.

Våbenhvilens kunst

     Faren ved denne kraftige energi imellem jer er, at såfremt den
ene af jer føler sig tyranniseret eller trådt under fode af den anden, så
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kan I miste den oprindelige uoverensstemmelse af syne, og det ene-
ste, der da betyder noget, er nedkæmpelsen af fjenden. En form for
blind, dyrisk aggression kan nu og da dukke op imellem jer, og I kan
muligvis blive lidt skræmte over den intense følelse af at ville vinde
for enhver pris. I kan selvfølgelig anklage hinanden, men i virkelig-
heden er det forholdets egen energi, der vækker denne aggressive
naturkraft til live i jer. Selvom den rent fysiske vold aldrig behøver
at optræde imellem jer, så findes der andre, mere subtile former for
vold eller tvang, som I måske ubevidst vil tage i anvendelse over for
hinanden, herunder visse former for emotionel grusomhed og under-
minering af hinandens selvtillid gennem malplaceret kritik eller af-
visning. Dette udgør naturligvis forholdets mørkeste aspekter, og du
og Catherine kan selv sikre, at de aldrig bliver aktuelle. Men det vil
være vigtigt for jer begge to, at I er så ærlige som overhovedet mu-
ligt med hensyn til de måder, I prøver at dominere hinanden på. For
uanset hvor vrede I kan blive på hinanden, så er I angiveligt sam-
men, fordi der findes en gensidig kærlighed og respekt imellem jer,
og  ingen  form  for  uoverensstemmelse  kan  retfærdiggøre  anven-
delsen af vold eller tvang i et forhold. Hvis I bruger mere tid på at
slås end på at være sammen, så var det måske bedre at skilles frem-
for at gribe til tyranniske metoder for at få jeres vilje. Du og din
partner bør derfor tænke meget over, hvordan I kan bruge kam-
pånden i jeres forhold konstruktivt, fremfor at hengive jer til en alt-
fortærende kæmpebrand. Jeres bedste aktiv består i jeres evne til at
tænke objektivt - tænk over, hvad der sker inden i jer selv, og også
over det faktum, at I har at gøre med en selvstændig energi, der er
opstået imellem jer, og ikke nogen stædig og umedgørlig partner,
hvis vilje skal brydes med alle midler.

Udfordringer kontra behagelighed

     Selvom jeres forhold er præget af en dynamisk og stærkt udfor-
drende energi, indeholder det også et andet element, som kan hjælpe
med at stabilisere båndet imellem jer på det emotionelle plan. For-
holdet indeholder nemlig et stærkt behov for sikkerhed og tryghed,
følelsesmæssigt som materielt, og dette behov kræver at blive værd-
sat og udtrykt ved siden af den mere brændende og fremadskuende
energi. Disse to meget forskellige energier kan synes gensidigt at
udelukke hinanden, og til tider vil du og din partner da sikkert også
kunne føle, at I ikke er i stand til at finde et fælles ståsted midt
imellem dem. I kan udvise en form for emotionel sik-sak-kurs, hvor
I enten kæmper for at skabe et varmt og hyggeligt hjemmeliv midt i
alle skænderierne og forstyrrelserne, eller I kan energisk prøve at
forfølge nogle mål i verden og samtidig i al hemmelighed tørste ef-
ter en smule ro og fred. Det er faktisk muligt at få begge dele; men
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der kan gå nogen tid, før I lærer at tackle de modsætningsfyldte ele-
menter i jeres relation.

     De områder, hvor du og Catherine har størst mulighed for at
komme til at nyde følelsen af tryghed og nærhed gennem den emo-
tionelle atmosfære i jeres forhold, vil have at gøre med alle slags
kreative bestræbelser, I måtte foretage i fællesskab (herunder såvel
børn som kunstneriske aktiviteter), samt alle former for fritidsin-
teresser eller fornøjelser, f.eks. rejser, der tillader jeres forhold at in-
deholde glæde og eventyr såvel som spændinger og vanskeligheder.
Det er af vital betydning, at du og din partner kan foretage jer ting i
fællesskab,  som  simpelthen  er  fornøjelige  uden  at  være  kon-
kurrencebetonede  eller  rettede  mod  et  bestemt  formål.  Dette  vil
skabe en større grad af emotionel nærhed imellem jer og beskytte jer
imod forholdets mere stormfulde aspekter.

     Det stærke behov for tryghed i jeres forhold vil sandsynligvis
vække nogle dybere behov til live i jer og kalde på det indre barn,
der længes efter tryghed og nærhed; og du og din partner får brug
for at finde den sarte balance mellem dette behov for at høre til og
den stærke uafhængighedstrang, som jeres forhold ligeledes fremel-
sker i jer begge gennem sin lidenskabelige og udfordrende energi.
At undertrykke den ene af disse to fundamentale sider af jeres for-
hold ville afstedkomme store problemer. For stor vægt på trygheds-
behovet, på bekostning af den mere dynamiske side af jeres relation,
kan resultere i følelsen af at være fanget i en fælde og kvalt, og det
ville afstedkomme megen vrede, mange skænderier og mange magt-
kampe. For stor vægt på jagten på de ydre mål i tilværelsen og på
den  individuelle  autonomi  imellem  jer  kan  resultere  i  emotionel
frustration og sult, hvilket vil kunne afstedkomme masser af emotio-
nelle manipulationer og julelege, eftersom I hver især i det skjulte
ville forsøge at opnå det fra den anden, som I har brug for. Kom-
binationen af faktorer i jeres forhold er imidlertid rig og potentielt
set uhyre gavnlig, for den byder på udfordringer og inspiration såvel
som på tilfredshed og fred.

     Der er én ting, du og Catherine sandsynligvis aldrig vil opleve i
dette forhold, og det er kedsomhed. Der er alt for stærke energier til
stede i jeres forhold til, at I kan slå jer ned i stagnerende hjemlig
hygge. Til gengæld vil I begge have brug for nogle ekstra portioner
tolerance og humor, for de to vanskeligste ting, dette forhold afsted-
kommer i jer, er for det første en overbevisning om, at I hver især
har absolut ret, og for det andet en tendens til at gøre mindre affærer
til en kamp på liv og død. Jorden vil formodentlig ikke gå under,
selvom I må male væggene i huset grønne i stedet for blå. De spæn-
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dende forskelle imellem jer, som jeres forhold så markant gør jer op-
mærksomme på, kan danne brændstof for en stærk og vedholdende
seksuel tiltrækning og en umådelig kreativ udvidelse af jeres tilvæ-
relse, for I vil kunne anvende begge jeres afgrænsede og talentfulde
personligheder på et hvilket som helst mål eller projekt, I måtte være
fælles om. Såfremt du og din partner nu og da kan lære at nedlægge
våbnene og nyde den elektriske strøm, der løber imellem jer, så vil I
få det største udbytte af forholdets dynamiske energi. Men hvis I øn-
sker  et  forhold  som  mellem  et  gammelt  forelsket  ægtepar  med
masser af føjelighed i form af "Ja min kære, som du vil", så vil I
næppe have heldet med jer.

                                                   - - -

2. Forholdet og dig

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

Vækkelse af hjerte og lidenskaber

     Dit forhold til Catherine vil antagelig berøre visse sider af din
personlighed meget stærkt, herunder først og fremmest din emotio-
nelle og instinktive natur. Den måde, dine lidenskaber, dine behov
og følelser, din seksuelle respons og din indre fornemmelse af selv-
værd og elskelighed bliver vakt til live på - sommetider lykkeligt,
sommetider via konflikter - vil øge den uhyre forvandlende effekt,
jeres forhold har på dig.

Ikke ét kedsommeligt øjeblik

     Vitaliteten og lidenskaben i jeres forhold har en udpræget evne til
at påvirke og vække dine følelser. Måske finder du det ikke ude-
lukkende behageligt, især ikke hvis du ønsker fred for enhver pris.
Men du vil i høj grad føle det opkvikkende, for dine følelser vil blive
bragt til live på en måde, de aldrig er blevet det før. Til tider kan du
måske føle, at forholdet kører for stærkt for dig, eller at dets in-
tensitet forstyrrer din emotionelle sjælefred. Men sandsynligvis vil
du også føle dig seksuelt langt mere levende og mere opmærksom
på dit eget behov for fysisk hengivenhed og nærhed. Og du vil
måske føle dig opmuntret til at søge efter større stabilitet og vedhol-
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denhed i form af en eller anden form for fælles hjemmeliv. Der vil
utvivlsomt komme tidspunkter, hvor du ville ønske, at det hele var
en anelse mere prosaisk og banalt. Men selvom du nu og da kan
blive udmattet af i den grad at få dine følelser stillet på højkant, så
vil du dog aldrig komme til at kede dig eller ende med at stagnere i
jeres forhold.

Sommer og solskin

     De særlige romantiske og erotiske kvaliteter i jeres bånd vil anta-
gelig have en kraftig indvirkning på din fornemmelse af din egen
individuelle identitet. Da du formodentlig vil føle dig dybt elsket,
modtaget og påskønnet, vil du opleve dig selv mere kreativ og mag-
netisk, og du vil nære større tillid til din evne til at udtrykke dig over
for  omverdenen.  Uanset  hvilke  vanskeligheder,  der  måtte  opstå
imellem dig og din partner, så ejer dette parforhold evnen til at gøre
dig til en meget mere autentisk person; og hvordan forholdets frem-
tid så end måtte tegne sig, så vil du sandsynligvis altid bevare for-
nemmelsen af, at det bidrager positivt til din tilværelse.

Hjemlig hygge

     Kærligheden og den fysiske hengivenhed i jeres forhold har en
enormt  positiv  effekt  på  dit  følelsesliv  og  bibringer  dig  en  for-
nemmelse af tryghed, tilfredshed og personlig lykke. Du vil antage-
lig føle dig "hjemme" i jeres forhold, uanset hvilke konflikter du og
Catherine end måtte opleve; og din følelse af selvværd vil, sammen
med din tro på, at du er værd at elske, blive styrket betydeligt af den
ægte varme og påskønnelse, du oplever imellem jer. Dit behov for at
blive elsket og for at høre til bliver kraftigt aktiveret, og det er sand-
synligt, at du vil få begge behov opfyldt i dette parforhold; og den
dybe  tilfredsstillelse,  du  antagelig  vil  føle,  udgør  en  af  de  mest
positive sider ved jeres bånd.

En anspore til kreativt udtryk

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

     Der hviler et magisk og uhåndgribeligt skær over jeres parfor-
hold, som du til tider kan have temmelig svært ved at håndtere, fordi
det forvirrer dig i din følelse af, hvem du selv er. Du er ganske sær-
ligt følsom over for forholdets flyvske løfter, fordi de afspejler dine
egne værdier i en mere ophøjet og idealiseret form; men du kan
nemt miste forbindelsen med din egen individuelle identitet og kan
derfor have brug for at finde en mellemvej mellem nogle urokkelige
personlige grænser og så en decideret opgivelse af dine egne person-
lige mål. Der vil antagelig blive lukket op for dit hjerte og dit kre-
ative udsyn igennem dette parforhold, og du vil, i kraft af forholdets
magiske indvirkning, kunne få mange positive følelser og intuitioner
med hensyn til dine fremtidige muligheder. Forholdet kan ligefrem
synes at tilbyde dig en art mystisk mening eller livsformål, og via
dets indflydelse vil du kunne opleve nogle meget dybe glimt af en
enestående og meget speciel skæbne. Men du bør nok prøve at holde
hovedet koldt med hensyn til dig selv og din vej videre frem, for den
romantiske idealisme i jeres relation kan have en undergravende, så-
vel som en inspirerende indvirkning på din vilje og fornemmelse af
livskraft. Hvis du er loyal over for dine egne værdier og visioner, så
vil du undgå megen skuffelse og desillusionering og stadig kunne
nyde magien.

Du kan også være entertainer

     Den ekspansionstrang og dynamiske energi, der præger jeres for-
hold, udløser dit eget behov for at udvide din horisont, og du vil
sikkert gradvist blive mere og mere opmærksom på de ulevede po-
tentialer i dit liv. Forholdets effekt på dig vil derfor delvist bestå i en
vækkelse af en betydelig rastløshed hos dig og en stimulation af din
fantasi og af din tro på dine egne fremtidige muligheder. Det er vig-
tigt, at du tager denne påvirkning alvorligt, for noget af det mest kre-
ative, dit forhold til Catherine vil kunne tilbyde dig, vil være at åbne
op for dine kreative evner og vække dig til åndeligt liv. Du må imid-
lertid også handle i overensstemmelse med disse intuitive glimt, hvis
du skal gøre dig håb om, at din fremtidsvision skal blive til virke-
lighed. Der er tillige en humor og en tolerance til stede i jeres rela-
tion, som kalder på din egen humor og på din evne til at le ad tilvæ-
relsen; og du vil muligvis opleve, at du føler dig mere gavmild og
mere ægte tolerant, end du har gjort sammen med andre før i tiden.
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Dybe lag bliver aktiverede i dig

     Dit forhold til Catherine har imidlertid en kraftig indvirkning på
de dybereliggende og mere ubevidste lag af din psyke og kan afsted-
komme dybtgående og ofte varige forandringer i din holdning, dit
syn  på  tilværelsen  og  din  selvforståelse.  På  grund  af  den  kom-
plicerede effekt forholdet har på dig, vækker det måske ikke altid en
lige  positiv  respons  i  dig;  ingen  mere  dybtgående  forandringer
finder sted uden konflikter, og du vil muligvis ikke altid bryde dig
om det, du opdager om dig selv. Men er du villig til at vedkende dig
forholdets betydning og dets evne til at helbrede gamle sår og gøre
dig til et mere helt menneske, så vil du også være i stand til at drage
næring fra hidtil ukendte ressourcer i dig selv og finde frem til de
mest kreative måder at forholde dig til den forvandlingsproces på,
som forholdet med stor sandsynlighed vil fremkalde - med eller uden
dit samtykke.

At lære Kung Fu

     De elementer af aggression, lidenskab og konkurrenceånd, som
findes i jeres parforhold, vil sandsynligvis afstedkomme en meget
kompliceret reaktion hos dig. Der er områder af din personlighed,
hvor du, sådan som det sker for alle mennesker, er blevet såret eller
hæmmet i din barndom, og hvor du derfor har lært at udvikle et selv-
forsvar, som beskytter din sårbarhed og bibringer dig en følelse af
kontrol med tingene. Der eksisterer imidlertid en meget pågående
kraft imellem jer, ikke bare som en del af den seksuelle side af jeres
parforhold, men indeholdt i dets energi i det hele taget, og denne
kraft vil kunne dukke op i form af ødelæggende skænderier eller al-
vorlige prøvelser for din personlige vilje og autoritet. Det kan nemt
få dig til at føle, at du bliver angrebet og såret, og at du ikke slår til.
Du vil kunne opleve disse følelser på det seksuelle plan, men det er
ikke blot et spørgsmål om seksualitet; der er snarere tale om, at for-
holdets lidenskaber og intensitet gør, at du føler dig truet og ude af
kontrol med din egen tilværelse. Af en eller anden grund kan du
sammen med Catherine have sværere ved at tackle de konflikter,
som måske i et andet forhold ville fremkalde en mindre prikken re-
aktion hos dig. Til gengæld vil dine egne forsvarsværker kunne få
dig til at lukke af over for store dele af forholdets lidenskaber og
energi, og det vil kun gøre ondt værre. Det kan være vigtigt, at du
bliver i stand til at betragte denne dynamik som en måde at over-
vinde gamle sår og blokeringer i din egen personlighed på, i stedet
for blot at anklage forholdet eller din partner for at såre dig; for kan
du anvende din angst som et redskab til at undersøge dine egne dybt
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rodfæstede adfærdsmønstre inden for forholdet, så vil du også være i
stand til at frigøre dig for megen indre angst og mange hæmninger.

                                                   - - -

3. Forholdet og din partner

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

Også din partners hjerte bliver antændt

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

At lære krigskunst

     Den dynamiske side af jeres forhold har en vis evne til at stimule-
re din partners personlige energi og lidenskab, både seksuelt og i
forbindelse med hendes effektivitet og selvtillid i jagten på sine mål
i tilværelsen. Hendes erotiske følelser vil antagelig blive kraftigt
opildnede, men det samme gælder hendes utålmodighed og kon-
kurrenceånd - måske i en sådan grad, at det vil overraske hende, så-
fremt hun før i tiden har været et relativt selvberoende og fredsom-
meligt menneske. Hvis Catherine render ind i frustrationer eller van-
skeligheder med at få det, hun ønsker sig, enten fra forholdet eller
fra livet i det hele taget, så vil hun kunne blive opfarende, impulsiv
og  insisterende,  ja  måske  ligefrem  trættekær.  Ud  fra  en  generel
betragtning er denne vækkelse af hendes lidenskaber en uhyre posi-
tiv ting, som vil bibringe hende en umådelig seksuel opmuntring og
fyre op under hendes fysiske vitalitet og følelse af potens i tilværel-
sen. Men det er altsammen lidt for let fængeligt, og hun bør nok lære
at acceptere enkelte "brandslukningsgreb". Forholdet kan heller ikke
love hende, at hun får alle ønsker opfyldt; det aktiverer blot din part-
ners personlige begær på en meget gennemgribende måde og gør
hende mere opmærksom på sine egne behov på en ny og spændende
måde. Følgelig bør hun være vågen og nyde inspirationen, samtidig
med at hun bevarer en vis portion tålmodighed og objektivitet.
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Én at støtte sig til

     Din partner vil antagelig føle sig tryg, stabiliseret og følelses-
mæssigt tilfredsstillet gennem jeres forhold, for forholdets emotio-
nelle atmosfære er i naturlig harmoni med hendes egne følelsesmæs-
sige behov. Catherine vil sandsynligvis føle sig meget hjemme, for
selvom hun måske ikke før i tiden har beskæftiget sig ret meget med
sine egne behov, så vil hun nu modtage en forfinet følelsesmæssig
næring og kan slappe af og være sig selv på en måde, som kan have
været umulig i tidligere forhold. Den respons, som jeres forhold
giver  på  hendes  følelsesmæssige  behov,  vil  bibringe  hende  en
følelse af lykkeligt og behageligt hjemmeliv, og det er sandsynligt,
at hun vil nære ønske om at stabilisere jeres forhold ved, at I flytter
sammen og måske ligefrem danner familie sammen. Selvom der kan
være sammenstød og konflikter på andre områder af jeres forhold, så
kan din partners dybe følelse af tryghed og ro bibringe hende til-
strækkelig styrke til, at hun kan tackle de vanskeligheder, der måtte
opstå.

Dragerne kommer

     Der er noget ved den måde, jeres forhold præsenterer sig for om-
verdenen på, og den måde, andre reagerer på det på, som fremkalder
nogle dybt foruroligede følelser hos din partner. Måske truer for-
holdet nogle gamle familiære bindinger og tvinger hende ud i en
følelsesladet  konflikt;  og  karakteren  af  denne  konflikt  kan  kalde
nogle særdeles primitive følelser frem i hende, herunder især en
tendens til besiddertrang. Hvis Catherine hidtil har opfattet sig selv
som et relativt uhildet og rationelt menneske, så kan hun blive over-
rasket og faktisk temmelig ubehageligt til mode ved sin egen følel-
sesmæssige intensitet, og hun vil kunne reagere ved at gribe til nogle
meget manipulerende metoder for at genskabe følelsen af, at hun har
kontrol over sin tilværelse. Især vil hun ubevidst kunne skabe nogle
situationer, hvor hun på en eller anden måde spiller jeres forhold ud
imod omverdenen og presser sig selv ud i en selvskabt konflikt, som
åbner op for nogle dybereliggende og langt mere komplicerede pro-
blemer i hendes egen psyke. Din partner vil uundgåeligt lære en hel
del omkring sin egen emotionelle natur i kraft af dette forhold og
især i kraft af den virkning, det har på andre mennesker; og kan hun
afstå fra rollespil og diverse julelege, så vil det kunne berige hendes
liv enormt i kraft af den store indsigt, det bibringer hende.
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En aktivering af din partners kreative evner

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

Sund kost

     Den emotionelle varme og gensidige kontakt, som jeres forhold
indeholder, kan komme til at fungere som udløsningsfaktor for din
partners kreative selvudtryk og fornemmelse af individuel egenart.
Jeres forhold forsyner Catherine med en støtte og en tryghed, som
tillader  hende  at  føle  større  selvsikkerhed  og  større  personlig
ægthed; og fordi hun oplever, at hendes værdier og personlige iden-
titet bliver værdsat og bekræftet i jeres forhold, så vil hun i højere
grad være i stand til at forfølge nogle kreative mål i livet. Uanset
hvilke  konflikter  der  måtte  opstå  i  forholdet  mellem  dig  og
Catherine, så udgør forholdet en art hjem for din partner, for dets
særlige emotionelle atmosfære er i harmoni med hendes egen natur
og bibringer hende en følelse af næring og rodfæstethed, som hun
vil have meget svært ved at undvære.

Øvelse i selvdefinition

     Jeres forhold har en vis evne til at få din partner til at føle, at hun
er dybt ansvarlig for dets liv og fortsættelse. Catherine kan til tider
føle, at hun bærer hele vægten af forholdet på sine skuldre, for de
begrænsninger og vanskeligheder, der præger det, både definerer og
frustrerer hendes fornemmelse af, hvem hun selv er. På den anden
side bliver hendes følelse af styrke, kraft og individuelt værd lige-
ledes aktiveret af jeres forhold, og hun drager næring fra dets udfor-
dringer, fordi de fremkalder en dyb følelse af forpligtelse og tilknyt-
ning i hende. Dette bibringer din partner en følelse af sikkerhed og
tryghed og gør hende også opmærksom på hendes egen evne til at
udvise  loyalitet  og  generøsitet.  Men  samtidig  har  forholdet  en
tendens til at modarbejde hendes personlige mål og kræver af hende,
at hun går på akkord med sin egen vilje og sine egne formål for at
understøtte og opretholde forholdet. De problemer og forpligtelser,
Catherine bliver stillet overfor, kan blokere for hendes egen person-
lige udvikling på en eller anden måde. Men selvom hun til tider kan
føle sig utrolig begrænset, så er jeres forhold faktisk med til at
definere  hende  som  person,  give  hende  større  dybde  og  større
realisme, tålmodighed og autencitet. Hvis din partner er i stand til at
bære vægten af forholdet, så vil det hjælpe hende til at skabe en
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mere solid fornemmelse af personlig autoritet og effektivitet i tilvæ-
relsen; for paradoksalt nok vil det være gennem hendes eget frie
valg af tilpasning til forholdets begrænsninger, at Catherine mest
ægte kan realisere sig selv.

Mod og selvtillid

     Din partners følelse af motivation og effektivitet i tilværelsen vil
antagelig blive kraftigt opmuntret af den kreative energi i jeres for-
hold. På en eller anden måde synes forholdets livgivende kræfter at
inspirere Catherine til større mod og større vilje til at forfølge sine
personlige mål på en måde, som hun sandsynligvis aldrig tidligere
har oplevet. Hendes lidenskaber vil antagelig også blive vakt, sam-
men med hendes temperament; og hun vil muligvis opdage, at hun
er en langt mere egenrådig og kappelysten person, end hun gik og
troede. Den seksuelle stimulation udgør også en side af forholdets
indvirkning på din partner, men denne omfatter dog mere end som
så; i virkeligheden er her højst sandsynlig tale om, at Catherine vil
opdage sin egen styrke, beslutsomhed og energi. Og selvom jeres
indbyrdes skænderier i perioder kan være temmelig stridbare, så vil
jeres forhold bevare evnen til at få hende til at føle, at hun er mere
levende, mere dynamisk og har mere styr på sin egen tilværelse.
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KAPITEL  IV

AKTIVEREDE INDRE TEMAER

1. Dit basale indre reaktionsmønster

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

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

Krigeren og elskeren

     Uanset hvad du bevidst definerer som "maskulint", så findes der
en forestilling inden i dig om manden som kriger og mester og som-
metider aggressor. Dette billede bliver kraftigt aktiveret gennem dit
forhold til Catherine. I mytologien bliver det skildret bedst i form af
helte som Herakles eller Theseus, der kæmper med drager og for-
svarer de svage og forsvarsløse. Sommetider, når disse helte mister
kontrollen og går amok, tromler de alle andre ned, som kommer i
vejen for dem. Denne ufølsomme egensindighed er således også et
aspekt af denne heltefigur. Hvad enten du er bevidst om dette gamle
og arketypiske billede på manddommen eller ej, så indeholder du
ikke desto mindre en udpræget konkurrencelyst og en stærk vilje til
at sejre. Denne potente styrke udgør en del af din indre psykiske
struktur, også selvom du måske forsøger at fornægte den. Det er
imidlertid uhyre vigtigt, at du har en vis bevidsthed om den og kan
fremskaffe nogle positive kanaler at udfolde den igennem. Det mest
kreative aspekt ved denne indre forestilling er den modige kampånd,
den indgyder dig, og evnen til at være trofast og loyal over for dine
egne værdier og visioner, uanset om resten af verden billiger dem
eller ej.

     Der er et stærkt element af den ædle ridder i dit indre manddoms-
billede. Denne figur indeholder drømme og poetiske visioner for-
uden en dristig kampånd, og den forsyner dig med nogle æres- og
idealbegreber, som du kan stræbe imod. Denne ridderlighed hos dit
indre mandsbillede kan gøre dig noget kompromisløs og utålmodig
over for det, du betragter som svaghed - især hos dig selv. Og selv-
om du muligvis ikke bevidst identificerer dig med dette traditionelle
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mandsideal, så vil din partner antagelig kunne fortælle dig en hel del
om, hvor stædig og selvretfærdig du kan blive, når du føler din magt
truet eller dine idealer kompromitterede. Problemet med at prøve på
at være heltemodig hele tiden, og da især såfremt du er ubevidst om
det, er, at du kan blive fanget i din egen stolthed. Stædig stolthed ud-
gør nemlig bagsiden af denne magtfulde indre figur, og den vil for-
modentlig gøre sig kraftigt gældende i de konflikter, der måtte opstå
i dit forhold til Catherine, for det er uhyre vanskeligt for dig at ind-
rømme, at du har begået en fejl, har lavet noget makværk eller har
udvist almindelig menneskelig svaghed.

     Du har formodentlig trukket på nogle andre positive egenskaber
eller ressourcer i dig selv for at opnå en slags tillid til dig selv som
mand. Men nogle af disse ressourcer kan, uanset hvor værdifulde de
end måtte være i sig selv, udgøre en slags kompensationer for en
indre forvirring eller usikkerhed og kan derfor ikke forsyne dig med
det mod, som du for alvor har brug for for at være ægte.

Fallisk magt

     En af de mest basale egenskaber hos helten i myten er hans
succes hos kvinderne (han får altid den, han ønsker, uanset styrken
hos sine rivaler). Den falliske kraft hos dette mandsbillede er umis-
kendelig. Erobringen, hvad enten den gælder en modstander eller et
objekt for begæret, er den heroiske maskulinitets adelsmærke. Men
en tvangsmæssig erobring er det imidlertid ikke, ej heller et gen-
tagent  mønster  med  kærlighedstrekanter,  hvor  man  enten  skal
bekæmpe en rival eller selv er genstand for to rivalers begær. Der
synes at eksistere en kompliceret problematik i dit indre omkring dit
behov for at bevise din egen maskulinitet igennem seksuelle ero-
bringer - de være sig virkelige eller forestillede i fantasien.

     Men det bagvedliggende dilemma her er ikke blot et spørgsmål
om erotiske erobringer. Det består i en konflikt imellem frihed og
tilknytning, og en genspejling af noget inden i dig, som ikke ønsker
at se din verden af muligheder og potentialer blive begrænset af for
stærke bånd til ét forhold. Det er muligt, at noget af den samme frie
omvandrende ånd fandtes hos din far, selvom han muligvis ikke har
været i stand til at leve den ud inden for rammerne af sit familieliv.
Hvis denne energi ikke får afløb gennem nogle kreative kanaler, så
omsætter den sig ofte i kærlighedsfantasier (udlevede eller ej) som et
symbol på friheden og den dramatiske spændingstilstand. Det er
blevet hævdet, at Don Juan i virkeligheden slet ikke brød sig om
kvinder; de tjente udelukkende som bevis på hans maskuline potens,
som han bestandig var nødt til at få bekræftet, fordi han ikke følte
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den indvendigt. Din egen indre rastløshed er noget, du bliver nødt til
at kæmpe med, for den er et aspekt af den kampgejst og erobrings-
ånd, som udgør selve kernen i din maskuline karakter. Og riddere og
mytologiske helte bliver nu engang ikke hængende derhjemme for at
slå  græsset  og  klippe  hækken.  Men  måske  vil  den  uendelige
horisont, du søger, snarere være kunstnerens og seerens fremfor den
flirtende erobrers. Hvis du oplever, at din indre rastløshed begynder
at skabe problemer imellem dig og Catherine, så bør du nok kikke
din tilværelse lidt nærmere efter i sømmene for at finde ud af, om
den nu også indeholder tilstrækkeligt med kreative muligheder til at
udfordre din fantasi.

     Uanset, hvilke konflikter du således måtte opleve bevidst med
hensyn til, hvad det er, der konstituerer styrke og magt, så sidder du
inde med et stærkt behov for at gøre erobringer og for at hævde din
egen individualitet i verden. Jo mere ærligt du er i stand til at leve
denne ånd ud, desto mere afslappet vil du blive i dit personlige sam-
liv med din partner. Men jo mere du tager afstand fra dine egne selv-
hævdende instinkter, desto større sandsynlighed er der for, at du vil
komme til at føle dig domineret af andre; og dette vil uundgåeligt
gøre dig dominerende og kontrollerende i jeres parforhold som en
slags kompensation for din almindelige følelse af impotens i tilvæ-
relsen. I visse kredse er begreber som "magt", "autoritet" og "præsta-
tion"  blevet  umoderne,  fordi  de  har  fået  en  negativ  ideologisk
biklang. Men den arketypiske forestilling om stridsmanden og me-
steren er ikke nogen social opfindelse. Den er lige så gammel som
tiden selv, og udgør det mest grundliggende billede på maskulinitet,
den  menneskelige  fantasi  nogensinde  har  skabt.  Hvis  den  bliver
hæmmet i dig, så kan den afstedkomme den velkendte misundelse:
"Hvis jeg ikke kan få det, så skal du heller ikke have det", sammen
med en surhed, der kan ødelægge enhver dybere evne til at føle
glæde ved tilværelsen. Hvis dine aggressioner løber løbsk på bekost-
ning af dine menneskelige relationer, så skyldes det formentlig, at du
prøver på at kompensere for en dyb indre følelse af impotens. Men
er du i stand til at leve med denne potente ånd på en afbalanceret
måde, så vil du for bestandig sidde inde med en enormt effektiv
styrke - i dit personlige liv såvel som i din ydre tilværelse.

2. Din partners basale indre reaktionsmønster

     Catherine  indeholder  ligeledes  nogle  billeder  og  reaktions-
mønstre, som bliver aktiveret i jeres forhold. Din partner er derfor
ligeså modtagelig for forholdets forvandlende kraft, og selvom det
nu  og  da  kan  afstedkomme  konflikter  og  ubehagelige  selverken-
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delser, vil hun ligesom du selv kunne opleve nogle dybe og positive
forandringer som følge af jeres forhold.

Den sandhedselskende

     Uanset hvad din partner som kvinde bevidst måtte definere som
"maskulint", så findes der et billede i hendes indre, som besidder
stor  magt  og  autoritet,  nemlig  den  arketypiske  forestilling  om
manden som hersker og lovgiver og, i den mere dunkle udgave, som
tyran. Denne forestilling bliver kraftigt aktiveret i hende gennem
forholdet til dig. I mytologien bliver forestillingen om manden som
lovgiver bedst skildret i form af de forskellige gudekonger, som
f.eks. titanen Kronos, der herskede i den Gyldne æra, eller Jahveh i
det  Gamle  Testamente,  som  gav  Moses  Lovens  Tavler.  Disse
guddomme personificerer det menneskelige behov for at opbygge og
omgive sig med struktur, disciplin og en absolut lov af såvel en
indre som en ydre karakter. Her er tale om "moralske" billeder i den
forstand, at de definerer, hvad der er "rigtigt", dvs. understøttende
for et organiseret og velfungerende samfund. Disse figurer kan dog
også være ubarmhjertige diktatorer, som udraderer enhver, der mod-
sætter sig deres vilje. Din partner vil kunne projicere dette magtfulde
billede over på mændene i sit liv og kan have nogle komplicerede
problemer omkring den maskuline autoritet (og sit eget behov for
magt) på grund af nogle tidlige erfaringer med disse kvaliteter i for-
holdet til sin far. Det mest kreative aspekt af dette potente indre bil-
lede består i den indre styrke, disciplin og sejhed, det tilbyder hende,
samt en evne til at udholde alle nok så store vanskeligheder for at nå
sine mål.

     Den magt, som din partners indre billede udøver, er imidlertid
ikke kun materiel. Det besidder stor emotionel dybde og en betyde-
lig indsigt i andre menneskers motiver og adfærd. Det giver hende
evnen til enten at forandre andres liv på en positiv måde eller at
manipulere med dem på en negativ måde. Det er muligt, at din part-
ners  far  besad  en  tilsvarende  form  for  magt,  som  han  dog  ikke
brugte kreativt, men derimod til at udøve kontrol over sin familie
ved hjælp af skjulte og måske ligefrem destruktive midler såsom
emotionel afpresning og tilbageholdelse af personlige følelser. Hvis
Catherine er ubevidst om dette komplicerede billedes virksomhed i
hende selv, så kan hun komme til at projicere dets mere negative
aspekter over på dig. I så fald vil hun sandsynligvis føle sig kontrol-
leret og manipuleret med - også selvom det i virkeligheden er hende
selv, der udøver et aktivt magtspil i jeres forhold. Da hun er bange
for at blive domineret, så vil hun også kunne forsøge at spille på
dine svagheder i stedet for at satse på din styrke, for det betyder, at
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hun selv kommer til at føle sig stærkere. Men uanset, hvor utiltalen-
de de eksempler på brug og misbrug af emotionel magt har været,
som din partner har oplevet som barn, så har hun brug for at lære at
udtrykke sit eget ønske om autoritet på en kreativ måde i stedet for
at  undertrykke  det  og  gøre  sig  selv  til  et  offer  eller  en  skjult
manipulator i sit forhold til dig. Det rette område for denne magtud-
øvelse er den ydre verden, hvor Catherine fortjener og også ejer
evnen til at indtage en position med et betydeligt ansvar.

     Det  verdslige  element  i  din  partners  indre  billede  på  mand-
dommen giver hende evnen til at være et handlingens og opbygnin-
gens menneske i den fysiske verden. Hun kan imidlertid have udvik-
let nogle negative associationer på denne form for verdslige bestræ-
belser, for det er muligt, at hun oplevede sin far anvende økonomisk
magt til at kontrollere familien med. Eller hun kan have følt, at hen-
des forhold til faderen blev ødelagt eller vanskeliggjort af dennes
optagethed af sine verdslige ansvarsområder. Da Catherine deler sin
fars verdslige egenskaber, så kan hun også selv som voksen forsøge
at anvende den materielle verden til at forsvare sig imod at blive
følelsesmæssigt såret, idet hun kan udvikle sig til en "arbejdsnarko-
man"  eller  et  meget  kontrollerende  menneske,  fordi  hun  selv  er
bange for at blive kontrolleret. Din partner er i besiddelse af en psy-
kisk sejhed, snuhed og et stort behov for selvberoenhed, og hun ville
egne sig til at udfolde disse egenskaber i et arbejdsliv, som kan bi-
bringe hende en vis økonomisk belønning og anerkendelse. Men hun
har brug for at afbalancere dette i forhold til sine behov som kvinde.
Hendes barndomsoplevelser kan have lært hende, at den, der har
pengene, har magten, og hun vil ufrivilligt enten kunne kaste dig ud
i rollen som den begrænsende faderfigur, der holder magtens tøjler i
kraft af din kontrol med pengene, eller kaste sig selv ud i rollen som
moder jord og forsørger for en afhængig og inkompetent partner.
Men ingen af delene er særlig konstruktivt eller stemmer overens
med virkeligheden. Catherine kan kun blive lykkelig, såfremt hun
udfolder både sine instinktive behov og sin stærke, autoritative side i
en eller anden form for gensidig balance.

Anstændighed og dogmer

     Autoritet kan også komme til udtryk gennem ideer. Der er en side
af din partners indre billede på manddommen, som er dybt optaget
af spørgsmålet om moralsk og etisk autoritet, dvs. uomtvistelige
sandheder og karakteren af rigtigt og forkert i absolut forstand. Dette
gør Catherine til et eftertænksomt menneske med et dybt behov for
at finde og formulere de sandheder, der kan forsyne hende med en
basis, ud fra hvilken hun vil kunne træffe sine beslutninger i livet.
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Det kan imidlertid også indimellem give hende en moraliserende,
påståelig og usmidig tankegang.

     Alt for faste overbevisninger kan uhyre nemt glide ud i dogmatis-
mens og intolerancens hængedynd. Det er muligt, at Catherine som
barn  oplevede  dette  mere  dunkle  eksempel  på  mental  magt  og
autoritet hos sin far. Måske holdt faderen sig for fast til nogle moral-
ske  eller  politiske  værdinormer  på  bekostning  af  andre,  lige  så
væsentlige synsvinkler. Eller der kan have eksisteret nogle ubevidste
og uudtalte forventninger til Catherine om at udvikle en eller anden
form for overmenneskelig fuldkommenhed, som udelukkede hendes
følelsesmæssige og instinktive behov. Da din partner deler noget af
sin fars stærke tilbøjelighed til at søge efter absolutte intellektuelle
sandheder,  så  kan  hendes  indre  stemme  opstille  nogle  umulige
normer for hendes opførsel, som intet menneske ville være i stand til
at opfylde. Hvis Catherine er ubevidst herom eller har indoptaget
den mere negative udgave af denne tilbøjelighed, så vil hun kunne
nedvurdere sig selv som kvinde og som individ til fordel for nogle
snævre principper, som tillige gør hende intolerant over for dig og
ude af stand til også at lade dig være et almindeligt menneske. Din
partner ejer et stærkt behov for at tænke selvstændigt og formulere
sine egne meninger om livet, uafhængigt af dig. Men hun bør måske
arbejde lidt på at udvikle sin humoristiske sans, for hun kan også in-
dimellem blive fordømmende og intolerant, først og fremmest over
for sig selv.

     Den  stærke  mentale  tilbøjelighed  hos  din  partners  indre  ma-
skuline billede bibringer hende også mange intellektuelle evner, og
tankens  verden  ligger  åben  for  udforskning  og  udvikling  foran
hende. Formodentlig opstod der nogle væsentlige spørgsmål om-
kring uddannelse og intellektuel kompetence i hendes barndom, og
den ene eller begge hendes forældre kan have næret store forvent-
ninger til hendes evner, idet vedkommende selv kan have været fru-
streret på dette område. Da kundskaber og lærdom betyder meget for
Catherine, så har hun brug for at konfrontere sig med disse muligvis
smertefulde spørgsmål omkring sin egen intellektuelle udvikling -
især hvis hun som barn kom til at føle sig intellektuelt utilstrækkelig
eller inkompetent eller havde sprogproblemer eller indlæringsvan-
skeligheder. Evnerne er hendes og fortjener at komme til udfoldelse.
Hvis hun projicerer dem over på dig, så vil hun kunne overidealisere
din intellektuelle formåen med en god portion misundelse og under-
minering af sit eget selvværd til følge. Catherine har måske følt, at
hendes far forventede at få et højt begavet barn, og sandsynligvis har
hun troet, at hun forfejlede målet. Men du er ikke nogen krævende
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forælder, og det er ikke rimeligt at lade disse problemer påvirke
jeres parforhold, når det faktisk er problemer, hun selv bør løse.

     På grund af den enorme styrke og autoritet, som din partners
indre manddomsbillede indgyder hendes karakter, så er det særlig
vigtigt, at hun udvikler et selvstændigt syn på dette aspekt af sit
indre  selv,  uanset  de  fremherskende  kollektive  normer  for  en
kvindes "rolle". Den arketypiske hjælpeløse kvinde er formodentlig
slet  ikke  din  partners  stil.  Men  det  modsatte  er  det  heller  ikke.
Militante ideologier har aldrig kunnet løse individuelle psykologiske
problemer, og de vil heller ikke løse hendes. Det indre billede, hun
bærer rundt på, er maskulint i den forstand, at det afspejler den selv-
hævdende og førende side af hendes egen natur. Men dette indre bil-
lede må leve og udfoldes igennem hende som kvinde, og hun har
derfor brug for at udvikle sin helt personlige holdning til denne
figur, på samme måde som hun ønsker at udvikle et personligt for-
hold til mændene i sin ydre tilværelse. Der findes ikke nogen ene-
herskende kollektiv norm - Catherine må selv finde sin egen. Hvis
hun undertrykker hele dette umådelige potentiale i sig selv på grund
af sin barndoms erfaringer med dets skyggesider, så vil hun uaf-
vidende indvendigt komme til at bære rundt på en stor vrede og
frygt for andre menneskers autoritet. Dette vil selvfølgelig kunne in-
fluere umådelig destruktivt på alle hendes forhold til andre, mænd
som kvinder, herunder også dig. Men at anklage sin far, dig som
hendes partner, samfundet eller mænd i al almindelighed vil ikke
hjælpe hende, for hun indeholder selv præcis det samme behov for
autoritet og magt og vil kunne udtrykke det på en særdeles manipu-
lerende og ubevidst måde. Men kan hun finde nogle kreative og
positive kanaler for denne magtfulde figur i sit indre og adskille den
fra de eventuelle fejltagelser, hendes far måtte have begået, så vil
hun også blive i stand til at udtrykke sig på en måde, som giver
hende selvtillid, tryghed, soliditet og magt over sin egen tilværelse.
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KAPITEL  V

KONKLUSION

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

Vedrørende Samlivshoroskopet

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

Hvis du ønsker at dele Samlivshoroskopet med Catherine, så kan du evt.
foreslå hende bestandig at huske at reformulere teksten under læsningen.
Hvis dette er for besværligt for dig eller for din partner, så er du velkommen
til at bestille en kopi af horoskopet, hvor teksten er vendt om, så den hen-
vender sig til Catherine og dermed refererer til dig som "partneren".
For at bestille det omvendte Relationshoroskop med teksten henvendt til
Catherine, bedes du sende en e-mail til order@astro.com og notere bestil-
lingskoden TPRN sammen med det fulde nummer på dit aktuelle Relations-
horoskop. Du finder dette nummer anført i nederste venstre hjørne på hver
side.
Denne anden rapport fås til stærkt reduceret pris (dog afhængigt af, hvilket
land du bestiller fra).

Den astrologiske teknik

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

Yderligere læsning

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

Af anden astrologisk litteratur vedrørende parforholdet kan vi anbefale

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

på dansk: "ASTROLOGI OG KÆRLIGHED" af Liz Greene: En underhol-
dende, men også dybsindig gennemgang af de tolv stjernetegn med henblik
på deres karakteristiske adfærd i parforhold.
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ASTROLOGISKE  DATA  BRUGT  VED  SAMLIVSHOROSKOPET

for  William Prince Of Wales  (mand)
fødselsdato  21. juni 1982 lokaltid: 21:03 U.T.: 20:03
i  Paddington, ENG (UK) Læng:  0w12  Bred:  51n32 sid. tid: 14:00:57

A Sol Krebs 0d06'22 i hus 7
B Måne Krebs 4d57'53 i hus 7
C Merkur Tvilling 8c58'09 i hus 5
D Venus Tyr 25b39'47 i hus 5
E Mars Vægt 9g12'19 i hus 9
F Jupiter Skorpion 0h29'21 i hus 9
G Saturn Vægt 15g30'26 i hus 9
H Uranus Skytte 1i29'40 i hus 11
I Neptun Skytte 25i32'37 i hus 12
J Pluto Vægt 24g09'40 i hus 9
L Sand MåneknudeKrebs 13d19'52 i hus 7
N Chiron Tyr 25b16'58 i hus 5

Ascendant Skytte 27i26'10
2.Hus Vandbærer 12k40'45
3.Hus Vædder 0a18'56
Imum Coeli Tyr 2b25'41
5.Hus Tyr 24b08'48
6.Hus Tvilling 11c15'50
Descendant Tvilling 27c26'10
8.Hus Løve 12e40'45
9.Hus Vægt 0g18'56
Medium Coeli Skorpion 2h25'41
11.Hus Skorpion 24h08'48
12.Hus Skytte 11i15'50

og  Catherine Princess Of Wales  (kvinde)
fødselsdato  9. jan. 1982 lokaltid: 19:00 U.T.: 19:00
i  Reading, ENG (UK) Læng:  0w59  Bred:  51n28 sid. tid: 02:12:00

A Sol Stenbuk 19j12'03 i hus 5
B Måne Krebs 18d41'33 i hus 11
C Merkur Vandbærer 6k14'05 i hus 6
D Venus Vandbærer 7k13'20 i hus 6
E Mars Vægt 10g27'52 i hus 3
F Jupiter Skorpion 7h16'24 i hus 4
G Saturn Vægt 21g50'29 i hus 3
H Uranus Skytte 3i07'46 i hus 4
I Neptun Skytte 25i27'57 i hus 5
J Pluto Vægt 26g48'55 i hus 3
L Sand MåneknudeKrebs 22d26'11 i hus 12
N Chiron Tyr 18b03'17 i hus 10

Ascendant Løve 19e59'31
2.Hus Jomfru 8f29'02
3.Hus Vægt 2g46'04
Imum Coeli Skorpion 5h17'31
5.Hus Skytte 14i47'08
6.Hus Stenbuk 21j19'10
Descendant Vandbærer 19k59'31
8.Hus Fisk 8l29'02
9.Hus Vædder 2a46'04
Medium Coeli Tyr 5b17'31
11.Hus Tvilling 14c47'08
12.Hus Krebs 21d19'10

Fælles Komposithoroskop  (hussystem Placidus, midtpunktsmetode)

A Sol Vædder 9a39'13 i hus 6
B Måne Krebs 11d49'43 i hus 9
C Merkur Vædder 7a36'07 i hus 6
D Venus Vædder 1a26'33 i hus 6
E Mars Vægt 9g50'05 i hus 12
F Jupiter Skorpion 3h52'53 i hus 1
G Saturn Vægt 18g40'27 i hus 12
H Uranus Skytte 2i18'43 i hus 2
I Neptun Skytte 25i30'17 i hus 2
J Pluto Vægt 25g29'17 i hus 1
L Sand MåneknudeKrebs 17d53'01 i hus 9
N Chiron Tyr 21b40'07 i hus 7

Ascendant Vægt 23g42'51
2.Hus Skorpion 25h34'53
3.Hus Stenbuk 1j32'30
Imum Coeli Vandbærer 3k51'36
5.Hus Fisk 4l27'58
6.Hus Vædder 1a17'30
Descendant Vædder 23a42'51
8.Hus Tyr 25b34'53
9.Hus Krebs 1d32'30
Medium Coeli Løve 3e51'36
11.Hus Jomfru 4f27'58
12.Hus Vægt 1g17'30
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