
Copyright  Liz Greene, Astrodienst AG and  Astro*Intelligence AG. Version 2.11

RELATIE HOROSCOOP
Een psychologische analyse
voor William Prince Of Wales

en Catherine Princess Of Wales

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich,  www.astro.com / order@astro.com



RELATIE HOROSCOOP
voor  William Prince Of Wales

en  Catherine Princess Of Wales
Nr. 6212.502-26

Astrologische interpretatie en tekst van Liz Greene
Programmering van Alois Treindl

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright Liz Greene, Astrodienst AG and Astro*Intelligence AG. Version 2.11



Astrologische interpretatie en tekst

van Liz Greene

Programmering 

van Alois Treindl

Illustraties

Maf Räderscheidt

Version 2.11  28 februari 2023

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright  Liz Greene,  Astrodienst AG  and  Astro*Intelligence AG.



Relatie Horoscoop
voor  William Prince Of Wales
en  Catherine Princess Of Wales van Liz Greene

INHOUDSOPGAVE

I.  Inleiding

De alchemie van de relatie

II.  Wat u samenbrengt

Een eerste blik   *   Een romanticus en een filosoof

Gevoelens en hartstochten   *   Pas op, licht ontvlambaar   *   In de
spiegelgalerij   *   De lente in het hoofd   *   Vloeibare lava

Het mentale   *   Het scherpen van de geest   *   Turbomotor   *   Zo-
lang er leven is, is er hoop

Uitdaging en conflict   *   Cursus gewichtheffen   *   Manipulatie en
hartstocht   *   Kookpunt

III.  De essentie van uw relatie

Uw relatie als een onafhankelijk wezen   *   Een relatie met een vu-
rig hart   *   Wapenstilstand leren sluiten   *   Uitdaging versus hui-
selijk comfort

Uw relatie en uzelf   *   Uw gevoelens en hartstochten worden ge-
raakt   *   Geen tijd om u te vervelen   *   Zomerzon   *   Thuis
voelen   *   Uw creatieve expressie wordt geprikkeld   *   Grenzen
vervagen   *   Ook u kunt om het leven lachen   *   U wordt geraakt
op diep niveau   *   Zelfverdediging

Uw relatie en uw partner   *   De gevoelens van uw partner worden
ook diep geraakt   *   Naar de boksschool   *   Iemand om op te
steunen    *    Lastige  emoties    *    Uw  partners  creatieve  gaven
worden geactiveerd   *   Goed voedsel   *   Wie ben ik?   *   Moed
en vertrouwen

3tp  as6212.502-26



Relatie Horoscoop
voor  William Prince Of Wales
en  Catherine Princess Of Wales van Liz Greene

IV.  Welke diepere lagen de relatie in u activeert

Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf   *   De vechter
en de minnaar   *   De fallus als macht

Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner   *   Waarheid
als hoogste goed   *   Dogma en fatsoen

V.  Tot slot

Appendix

Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop   *   Astrologische tech-
niek   *   Literatuur

4tp  as6212.502-26



Relatie Horoscoop
voor  William Prince Of Wales
en  Catherine Princess Of Wales van Liz Greene

HOOFDSTUK I

INLEIDING

De alchemie van de relatie

     "De ontmoeting van twee persoonlijkheden is als het samenvoe-
gen van twee verschillende chemische substanties: vindt er een ver-
binding plaats, dan zijn ze beide veranderd."
                                   - C.G. Jung

     Als we een taart willen bakken, wegen we eerst de juiste hoeveel-
heden van de afzonderlijke ingrediënten af - bloem, boter, eieren,
suiker, melk. Als deze dan op een bepaalde manier worden gemengd
en bij een bepaalde temperatuur worden gebakken, ontstaat er iets
volkomen nieuws. De chemische samenstelling van de ingrediënten
heeft zich onherroepelijk gewijzigd. De taart ruikt anders, oogt an-
ders en smaakt anders dan elk van de afzonderlijke ingrediënten die
we er vóór het bakken hebben ingedaan. En door een wonderbaar-
lijk proces, dat een scheikundige misschien wel zou kunnen ver-
klaren maar dat de bakker van de taart zelf meestal niet begrijpt,
heeft  er  een  verandering  plaatsgevonden  die  wel  tovenarij  lijkt.
Sommige ingrediënten geven, op de juiste wijze verwerkt, een ver-
rukkelijk resultaat. Bij andere ingrediënten is het resultaat welis-
waar te eten, maar niet echt bijzonder. En bij weer andere, die in het
kookboek misschien fantastisch klinken, krijg je een van die misbak-
sels die je doen besluiten de volgende keer maar liever een ander
recept te proberen. En het is nog wonderlijker dat de een de ene
taart heerlijk vindt en de andere vreselijk, terwijl het bij andere
mensen weer net andersom is - en niemand weet eigenlijk precies
waarom.

     Relaties tussen mensen zijn nog veel raadselachtiger dan wat er
in de oven met een taart gebeurt. Een scheikundige kan nog ver-
anderingen waarnemen in de moleculaire structuur van eieren en
bloem, maar een psycholoog zal onze interactie met anderen nooit
tot een wetenschappelijke formule kunnen terugbrengen. In de kern
van iedere relatie leeft een groot mysterie. Nooit zullen we volledig
kunnen verklaren waarom we nu juist met deze ene persoon samen
zijn en niet met die andere. Toch is het principe in wezen hetzelfde
als bij het taartbakken. Men neme als ingrediënten twee afzonder-
lijke mensen. Men voege ze samen in de mengkom van een intieme
relatie. Men voege er nog een snuf intellectuele uitwisseling bij, als-
mede de druk van de tijd en de dagelijkse gang van zaken, dan nog
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een scheut idealisme en een mespunt inspiratie, men roere nog een-
maal krachtig en zette het geheel in de oven - de oven van seksuele
verlangens, emotionele behoeften, conflicten - , en door een wonder-
baarlijke alchemie ontstaat er dan een nieuw wezen, met een eigen
levenskracht, intelligentie en visie, en een eigen identiteit, die vol-
komen anders is dan de beide mensen die het hebben voortgebracht:
uw relatie.

     Nog raadselachtiger is het effect dat dat nieuwe wezen heeft op
het karakter en de ontwikkeling van de betrokken personen. Op zijn
best laat het transformerende effect van de relatie de beide personen
groeien en bloeien. Op zijn slechtst lijden beiden eronder. Ook kan
de relatie voor de ene partner heel gezond zijn, terwijl de ander hem
weliswaar  aangenaam  kan  vinden,  maar  er  niet  wel  bij  vaart.
Sommige mensen brengen het slechtste in ons naar boven, andere
mensen het beste. En dat hoeft niet per se verband te houden met
hoe een partner ons behandelt. Bepaalde zwakheden kunnen ons bij
de ene persoon met medelijden vervullen, terwijl we voor diezelfde
zwakheden bij een ander alleen maar minachting of woede kunnen
voelen. In de ene relatie kunnen we onze talenten en vaardigheden
helemaal uitleven, terwijl ze in een andere relatie maar niet aan bod
lijken te komen, ook al onderneemt in geen van beide gevallen de
partner daadwerkelijk iets om ons te stimuleren of tegen te werken.
Soms kan zelfs een diepe liefde tussen twee mensen niet voorkomen
dat het zelfvertrouwen en het enthousiasme bij de een of bij allebei
geleidelijk aan wordt ondermijnd. Soms blijven mensen die nooit
goed bij elkaar hebben gepast en elkaar ongelukkig maken op raad-
selachtige wijze hun hele leven bij elkaar. Anderen worden onver-
klaarbaar uit elkaar gedreven, ook al hebben ze nog zoveel gemeen,
zijn ze nog zo diep aan elkaar gehecht en proberen ze nog zo op-
recht om de relatie in stand te houden. Veel relaties mislukken door
onbedoelde destructieve daden van beide partners, terwijl inzicht en
gemeenschappelijke inspanning de relatie hadden kunnen redden of
zelfs  radicaal  veranderen.  Ook  zijn  er  veel  relaties  die  ondanks
zulke inzichten of inspanningen op onverklaarbare wijze gewoon
niet werken. Elke relatie bestaat uit talrijke "ingrediënten", bewuste
en onbewuste. Hoe diepgaand we onszelf en onze partner ook ana-
lyseren, soms zullen we moeten accepteren dat er in onze relatie-
patronen een grotere of hogere intelligentie aan het werk is. Wat
echter ook de aard en het verloop van een relatie moge zijn, als er -
zoals Jung het uitdrukt - "een verbinding plaatsvindt", zullen beide
mensen daarna nooit meer zijn als voorheen.
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HOOFDSTUK II

WAT U SAMENBRENGT

     Wanneer we ons tot iemand aangetrokken voelen, is dat zelden zo
simpel als we ten tijde van de eerste fascinatie wellicht menen. Mis-
schien bewonderen we iemands knappe gezicht, diens gevoelvolle
blik, mooie lijf of gracieuze manier van bewegen. Of we voelen ons
aangetrokken tot het gevoel voor humor van die persoon, de intelli-
gentie, de persoonlijke uitstraling of het zelfvertrouwen. Maar wat
we ook van die ander het eerst ervaren, het is slechts het topje van
een heel grote en veelgelaagde ijsberg. U en Catherine zijn twee
afzonderlijke individuen, twee volkomen verschillende "scheikundige
eenheden" en elk van u brengt een eigen persoonlijkheid binnen in
de alchemie van uw relatie, met eigen unieke gaven, eigenschappen
en conflicten. Maar wat is nu de bijzondere aantrekkingskracht?
Wat heeft u samengebracht? George Bernard Shaw, die aan het eind
van zijn leven heel cynisch stond tegenover relaties, heeft verliefd-
heid eens omschreven als de misplaatste overtuiging dat de ene per-
soon werkelijk van de ander verschilt. De meesten van ons zullen het
daarmee niet eens zijn, tenzij we door slechte ervaringen diep en
misschien wel ziekelijk verbitterd zijn geraakt. Mensen zijn immers
uniek en niet onderling inwisselbaar. Tussen u en Catherine bestaat
een unieke wisselwerking. Op sommige gebieden begrijpt u elkaars
aard misschien instinctief en past u goed bij elkaar. En daarom
voelen we ons vaak ook aangetrokken tot die ander: die lijkt datgene
te belichamen wat we het meest bewonderen en nodig hebben. Toch
zal er in uw relatie, zoals in alle relaties, naast aantrekkingskracht
onvermijdelijk  sprake  zijn  van  wrijvingen  en  tegenstellingen,  en
moeten u en uw partner zich neerleggen bij een zekere mate van
aanpassing en compromis om als paar te kunnen functioneren. En
op een dieper niveau kunt u bij elkaar uitermate gevoelige onbe-
wuste zaken raken, zodat er emoties en reacties loskomen die u bei-
den verbaasd doen staan. "Maar dat heb ik nooit van haar ge-
weten," zegt u later misschien. Of misschien wist u het eigenlijk wel,
maar was uw instinctieve weten in de roes van het eerste begin op
de achtergrond geraakt.

1. Een eerste blik

     We zullen eerst kijken naar wat u bij elkaar heeft gebracht. In dit
eerste overzicht ziet u misschien dat u wordt aangetrokken door een
temperament dat u al eerder in andere relaties bent tegengekomen.
Dat komt omdat wij allemaal in de ander datgene zoeken waarvan
we het gevoel hebben dat we het zelf missen, en als de ene relatie
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ons dat niet heeft kunnen geven, zullen we het in de volgende relatie
opnieuw zoeken. Maar de band met uw partner is uniek, want u en
Catherine zijn individuen met een wisselwerking die u alletwee uit-
eindelijk sterk kan veranderen.

Een romanticus en een filosoof

     Omdat u over een licht ontvlambaar, fantasievol en romantisch
temperament  beschikt,  zult  u  zich  onweerstaanbaar  aangetrokken
voelen tot de eveneens grote verbeeldingskracht van uw partner en
haar intuïtieve instelling. U heeft een zelfde soort gevoel voor kleur,
avontuur en levenslust. Beiden draagt u op uw eigen manier bij aan
opwinding en zingeving in de relatie, en aan het gevoel dat de toe-
komst voor u openligt. Geen van u voelt zich van nature geroepen
om de rol van de verstandige, stabiliserende partner te spelen. Het
resultaat mag dan soms chaotisch zijn, saai zal men uw leven samen
waarschijnlijk niet kunnen noemen. Ook voelt u zich aangetrokken
tot de intellectuele gaven van uw partner.

     Waarschijnlijk koestert u grote bewondering voor haar in uw
ogen grotere objectiviteit, en haar logisch en gestructureerd denken.
U bent van nature veel subjectiever. U heeft de neiging in de meeste
situaties te reageren op een hoogst persoonlijke, directe en vaak
emotionele manier. Op haar beurt heeft Catherine behoefte aan uw
warmte, enthousiasme en openheid om aangeboren reserve te ont-
dooien, want het kost uw partner waarschijnlijk veel moeite om haar
gevoelens te uiten. Zo vormt u beiden een uitstekende aanvulling
voor de ander op de terreinen waar die zich soms minder goed thuis
of geremd voelt. Maar naast bewondering voor de verstandelijke
gaven van uw partner kunt u wrok kunt voelen om haar ogenschijn-
lijke koelte en ontoegankelijkheid, terwijl zij op haar beurt uw sterke
emoties en hoogst persoonlijke reacties soms als te veel of te op-
dringerig  ervaart.  Maar  met  een  beetje  moeite  en  zorg  kan  uw
partner  veel  van  u  leren  over  het  uiten  van  gevoelens  en  over
spontaniteit,  terwijl  u  weer  veel  van  haar  kunt  leren  over  ob-
jectiviteit, en hoe u elkaar de ruimte kunt laten en een minder ge-
kleurde kijk op het leven kunt ontwikkelen.

2. Gevoelens en hartstochten

     De invloed die u en Catherine op elkaar hebben wordt het duide-
lijkst zichtbaar in de manier waarop u elkaars emoties en begeertes
aanwakkert. Een dergelijke activering van hartstocht en gevoel hoeft
niet  altijd  aangenaam  of  harmonieus  te  zijn.  Maar  zelfs  als  er
sprake is van conflict, geeft dat uw relatie wel kracht en energie.
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Pas op, licht ontvlambaar

     Waarschijnlijk is er tussen u en Catherine sprake van vlagen van
felle hartstocht èn van hevige irritatie. Haar emotionele respons op u
is een bruisend mengsel van begeerte en ergernis. De grens tussen
woede en hartstocht wordt in uw relatie makkelijk overschreden. Het
lijkt wel alsof uw partner u wil "veroveren" als een felbegeerd lust-
object, en u tegelijkertijd wil omvormen tot het ideaalbeeld dat zij
van u heeft. De ene keer voelt u zich misschien intens begeerd, en de
andere keer meer op uw kop gezeten. En u kunt onbewust zeer
provocatief zijn: eerst haar begeerte opwekken en vervolgens precies
datgene zeggen of doen wat haar kwaad maakt. U heeft behoefte aan
uw  partners  idealisme  en  haar  hartstochtelijke  meningen,  en  u
koestert zich in de warme gloed van haar gevoel. Maar er is iets in
uw extreme behoefte aan intimiteit dat Catherine zowel aantrekt als
irriteert. U heeft misschien vaak het gevoel dat u onverdiend de
wind van voren krijgt. Misschien is het goed als u inziet dat u mede-
verantwoordelijk bent voor die conflicten, in plaats van medelijden
te krijgen met uzelf en te proberen uw partner op te zadelen met een
schuldgevoel. Er is sprake van een opwindend soort energie tussen u
die als een krachtige seksuele stimulans werkt. Als het u beiden lukt
uw gevoel voor humor te bewaren, kunt u de meer agressief thea-
trale uitingen van deze overmaat aan energie waarschijnlijk wel ver-
mijden.

In de spiegelgalerij

     Uw partner wordt echt betoverd door uw uiterlijk, stijl en uw
energieke en individualistische uitstraling. U maakt kennelijk een
uitermate romantisch beeld van de ideale liefde in haar wakker. Zij
kan, tijdelijk tenminste, werkelijk het gevoel hebben dat u volmaakt
bent. U voelt zich op uw beurt gesterkt door haar bewondering, en u
wordt zich in haar gezelschap sterker bewust van uw aantrekkelijk-
heid en magnetische uitstraling. Maar ondanks de nogal verheven
gevoelens die u in Catherine wekt, is het misschien goed dat ze
duidelijk het verschil inziet tussen haar droom en uw realiteit. Als ze
u te veel op een voetstuk zet, raakt ze uiteindelijk onnodig teleurge-
steld door uw menselijke tekortkomingen. Of ze vervalt in smeken
en bidden, of in list en bedrog om u koste wat kost te plezieren en
het sprookje in stand te houden. Misschien heeft u uw partner altijd
als nuchter beschouwd, maar u kunt veel leren over haar hang naar
romantiek. En zolang u met beide benen op de grond blijft staan,
kunt u blijven genieten van de hooggestemde gevoelens tussen u
beiden zonder het gevoel te verliezen dat ook het alledaagse samen-
zijn bevredigend en aangenaam kan zijn.
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De lente in het hoofd

     De seksuele aantrekkingskracht tussen u en Catherine is waar-
schijnlijk zeer intens, en u zult beiden de daad snel bij het woord
willen voegen. Uw band is heel romantisch. Vooral in het begin van
de relatie zult u hevig verliefd op elkaar zijn. Met haar gratie, hoffe-
lijkheid  en  voorkeur  voor  het  beschaafde  belichaamt  uw  partner
voor u alles wat het liefhebben en begeren waard is. Waarschijnlijk
bent u, al of niet openlijk, degene geweest die de seksuele kant van
de  relatie  is  begonnen  met  een  ouderwetse  hofmakerij.  Voor
Catherine bent u de ideale liefdespartner die haar het gevoel geeft
aantrekkelijk en begerenswaardig te zijn, en met name uw intelligen-
tie, esprit en hoffelijkheid spreekt haar enorm aan. Haar bewonde-
ring geeft u kracht en zelfvertrouwen, terwijl uw begeerte haar ge-
voel van eigenwaarde sterkt. Hoe de relatie verder ook mag ver-
lopen, de erotische en romantische gevoelens zullen waarschijnlijk
hoogtij vieren (tijdelijk in ieder geval), want u voelt zich beiden ook
aangetrokken door de seksuele stijl van de ander, en voelt intuïtief
aan hoe u de ander kunt laten genieten.

Vloeibare lava

     U kunt bijzonder intense gevoelens en misschien zelfs obsessies
in uw partner wakker roepen. Het zou een vergissing zijn de band
tussen u te licht op te vatten. Catherine wordt gefascineerd door uw
mysterieus diepe gevoelsaard, en de kracht van haar fascinatie kan
nogal bedreigend voor haar zijn - vooral wanneer zo'n emotionele en
seksuele intensiteit nieuw voor haar is. U hunkert naar haar harts-
tocht, want die voedt en sterkt u, en geeft u het gevoel begerens-
waardig, geliefd en veilig te zijn. Maar niemand heeft graag het ge-
voel dat hij de controle verliest, ook uw partner niet. Het zou goed
zijn als u er zich van bewust was dat zij, om het gevoel te houden de
relatie nog enigszins in haar greep te hebben, onbewust haar toe-
vlucht kan nemen tot allerhande manipulaties door u bijvoorbeeld
jaloers of onzeker te maken. Hoe meer begrip u kunt opbrengen voor
deze diepgewortelde verdedigingsmechanismen, en hoe opener en
vriendelijker u daarover met haar kunt praten, hoe minder u zich
waarschijnlijk   ondermijnd,   gemanipuleerd   of   overweldigd   zult
voelen door de intens emotionele onderstroming in uw relatie. Hoe
luchthartig u oppervlakkig gezien ook met elkaar om mag gaan, er-
gens in de diepte zijn tussen u processen aan de gang die u alletwee
zult  moeten  respecteren.  Want  als  u  spelletjes  met  elkaar  gaat
spelen, speelt u met vuur en kunt u zich beiden pijnlijk verbranden.
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3. Het mentale

     U en Catherine hebben een dynamische uitwerking op elkaar.
Niet  alleen  omdat  uw  gevoelens  en  hartstochten  worden  aange-
wakkerd, maar ook omdat de relatie u beiden stimuleert en verruimt
op het verstandelijke en geestelijke vlak. Een dergelijke intellectuele,
spirituele en creatieve stimulans kan soms wel eens een aantasting
van reeds bestaande opvattingen betekenen, en dat kan tot menings-
verschillen en conflicten leiden. Maar uiteindelijk betekent het dat u
elkaars begrip en visie verruimt, en dat er bij elk van u talenten en
vaardigheden tot ontwikkeling kunnen komen die in het verleden niet
of nauwelijks aan bod zijn geweest.

Het scherpen van de geest

     De mentale uitwisseling tussen u en Catherine is heel intensief,
want de logisch bedachte wijze waarop zij te werk gaat om te krij-
gen en te bereiken wat zij wil, stimuleert uw ideeën en opvattingen.
Het is alsof de energie van uw partner u op het mentale vlak nieuwe
levenskracht en nieuwe perspectieven geeft. De analytische manier
waarop u zichzelf begrijpt en uitdrukt, helpt haar op haar beurt beter
na te denken over haar handelen, en haar energie en daadkracht te
richten op doelstellingen en interesses die met uw beider ideeën
stroken.   Deze   soepele   stroom   van   communicatie   en   mentale
stimulans zou u ook kunnen gebruiken bij gezamenlijke creatieve
ondernemingen  of  gezamenlijke  beroepsinteresses.  Want  u  helpt
elkaar ook om realistischer en praktischer te zijn en uw ideeën te
funderen. En zelfs tijdens ruzies vindt u elkaar waarschijnlijk nog
stimulerend en interessant.

Turbomotor

     U en Catherine vertonen een duidelijke verwantschap in seksuele
stijl en in de wijze waarop u uw doeleinden najaagt. Uw energieën
op  deze  terreinen  zullen  waarschijnlijk  meer  harmoniëren  dan
botsen,  en  vermoedelijk  zult  u  ongeveer  tegelijkertijd  hetzelfde
willen, en op een zelfde manier. Dat is gunstig voor uw lichamelijke
relatie, maar ook voor samenwerking op allerlei ander gebied, in be-
roep, hobby, sport of kunst. Als u samen iets onderneemt, stimuleert
u elkaar tot betere prestaties - zolang elk van u maar zeggenschap
houdt over een eigen gebied. De aangeboren diplomatieke manier
waarop u afgaat op uw doel, gaat uitstekend samen met uw partners
verfijning, zodat u gezamenlijk veel van wat u wilt kunt bereiken, of
dat nu om zekerheid of vervulling gaat op het persoonlijke vlak of
om een meer idealistisch doel. De positieve uitwisseling van energie
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tussen u beiden betekent niet alleen veel seksuele vitaliteit, maar
sterkt ook uw wil, daadkracht en competitiedrang. Dat betekent dat u
ook wel eens met elkaar om de voorrang kunt strijden. Maar zelfs bij
zo'n wedkamp is sprake van wederzijds begrip, het is meer een soort
stoom afblazen en het verstoort de basisharmonie tussen u beiden
niet wezenlijk.

Zolang er leven is, is er hoop

     Uw  aangeboren  complexiteit  en  sensitiviteit  wekken  bij  uw
partner grootmoedige, ronduit nobele gevoelens. Zonder dat u daar
uw best voor hoeft te doen, wekt u in haar de wens het beste van
haarzelf voor de relatie in te zetten. Ook maakt u in haar een op-
timisme over de toekomst wakker. U verruimt zijn horizon en geeft
haar een groter vertrouwen in zichzelf en haar mogelijkheden. Het
lijkt wel alsof u behalve haar gevoel ook haar geest aanspreekt. De
vriendschap en het wederzijdse respect in uw band maken u allebei
tot een beter mens. Catherine brengt op haar beurt visie en zin in uw
leven, want haar rijke verbeeldingskracht en medeleven met anderen
geven u het gevoel dat het leven met haar groter, ruimer en in-
teressanter is. U brengt verfijnde en idealistische gevoelens bij elk-
aar naar boven, evenals de diepe spirituele overtuiging dat het leven
in wezen goed is en loopt zoals het lopen moet. Al kan dit u beiden
soms misschien wat te hoogdravend maken, het is ook zeker zo dat u
zelden het gevoel zult hebben dat het u aan plezier, avontuur of hoop
ontbreekt.

4. Uitdaging en conflict

     Zoals uit de uitleg hierboven blijkt, hebben u en Catherine in veel
opzichten een positief en stimulerend effect op elkaar. Zelfs als er
sprake is van wrijving, is dat eerder prikkelend dan drukkend. Maar
in elke relatie is ook sprake van dieperliggende niveaus. De onbe-
wuste wisselwerking tussen twee mensen kan heel anders zijn dan
wat ze bewust ervaren. Men zou kunnen zeggen dat u in de huiska-
mer openlijk een toneelstuk opvoert, maar dat er in de kelder nog
een heel ander, veel verontrustender drama plaatsvindt - waarvan
dan af en toe de zwaveldampen langs de keldertrap omhoog komen
drijven om de activiteiten daar in de war te schoppen. De onbewuste
angsten en afweermechanismen die u bij elkaar oproept, kunnen bij
tijd en wijle naar de oppervlakte van uw gezamenlijk bestaan komen
en daar pijnlijke problemen veroorzaken die u aanvankelijk mis-
schien niet begrijpt. Maar als u bereid bent de motieven en ge-
voelens  te  verkennen  die  onder  uw  dagelijks  bewustzijn  leven,
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kunnen deze conflicten bij u allebei tot meer inzicht, groei en mede-
leven leiden.

Cursus gewichtheffen

     Uw partner roept tamelijk tegenstrijdige gevoelens in u wakker.
Er is zeker sprake van aantrekking en bewondering, en van sterk be-
schermende gevoelens voor haar die maken dat u haar wilt steunen,
helpen en leiden. Maar ook voelt u zich vermoedelijk, al of niet be-
wust,  schuw  of  onbeholpen  bij  haar  in  uw  ogen  zoveel  grotere
spontaniteit. Er zit ook iets van de liefhebbende ouder en het be-
gaafde en aanbeden kind in uw wisselwerking met Catherine. Het is
een ingewikkelde mengeling van liefde en afgunst, bescherming en
kritiek. Het is mogelijk dat u het weggestopte kind in uzelf op uw
partner projecteert. Op de een of andere manier herinnert zij u aan
wat u graag had willen zijn, en aan de oude kwetsuren en teleurstel-
lingen uit uw vroege kindertijd die u daarvan hebben weerhouden.
Door uw partner steun en geborgenheid te bieden probeert u tegelij-
kertijd uw eigen wonden te helen. Die geborgenheid en genezing
kunnen een diepe en blijvende band tussen u scheppen. Maar uw
moeite met het spontaan naar buiten brengen van wie u bent, kan u
ook tot afwerend, veeleisend of ongewild kritisch gedrag drijven. U
kunt uw partner een sterk gevoel van stabiliteit en kracht geven, en
dat kan haar creatieve fantasie meer vorm en inhoud geven. Maar er
kunnen ook tijden zijn dat u zelf graag kind wilt zijn, en even niet de
rol wilt spelen van de wijze ouder die op alles een antwoord heeft.

Manipulatie en hartstocht

     In de aantrekkingskracht tussen u en Catherine schuilt iets dat
veel zelfkennis vergt, wil u er positief mee om kunnen gaan. Als het
u echter lukt het op juiste waarde te schatten, en ermee te werken,
kan het u beiden op een heel wezenlijk niveau transformeren. Uw
wezenlijke  aard  -  en  met  name  uw  gevoelens  en  meeleven  met
anderen - boeit uw partner in hoge mate. Zij kan daarbij bijzonder
intense en misschien ook wel ongebruikelijke gevoelens ervaren,
zoals grote hartstocht, jaloezie, en de wens u volledig te bezitten.
Dat zijn primitieve gevoelens die u beiden kunnen verrassen door
hun intensiteit. Als Catherine dergelijke krachtige emoties niet ge-
woon is, kan haar reactie zijn dat zij zich ervan losmaakt om zich-
zelf en de relatie beter onder controle te houden. Hartstocht maakt
mensen kwetsbaar.

     Kwetsbaarheid kan een aantal minder prettige afweermechanis-
men voortbrengen. De meest karakteristieke vorm van die verdedi-
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ging is een bijzonder manipulatieve (zij het onbewuste) vorm van
gedrag waarmee zij macht over u uitoefent. Ze kan u op subtiele wij-
ze genegenheid onthouden, iets waardoor u zich gepakt kunt voelen,
en dat u angstig en onzeker kan maken. Maar dat zijn tactieken die
niet bewust of uit boosaardigheid gehanteerd worden. U kunt er uit
aflezen hoe sterk uw partner aan u gehecht is. Zonder aan dit soort
spelletjes mee te doen, is het toch mogelijk aan haar liefde een
groter zelfvertrouwen te ontlenen. Ook voelt u zich waarschijnlijk
heel loyaal en edelmoedig jegens haar. Als uw partner zelf haar
manipulaties (die voor het grootste deel uit angst voortkomen) kan
herkennen en vermijden, zult u beiden merken dat de intensiteit van
uw onderlinge band een transformerend effect heeft op de persoon-
lijkheid van u allebei. U zult er een rijke en diepe dimensie van het
leven en de liefde mee aanboren.

Kookpunt

     Hoewel de seksuele aantrekkingskracht tussen u en Catherine
waarschijnlijk heel sterk is (tenminste in het begin), heeft uw relatie
toch iets van een stiekem kat-en-muis-spelletje. Dat wijst erop dat er
iets veel ingrijpenders in gang is gezet. U wekt om uw afstandelijk-
heid en terughoudendheid evenzeer uw partners begeerte als om de
andere eigenschappen die zij in u bewondert. Want juist die ontoe-
gankelijkheid maakt het primitieve jachtinstinct in haar wakker. De
diepgang van uw geest is samen met uw terughoudende manier van
verwoorden voor haar buitengewoon aantrekkelijk, een uitdaging
voor haar wens om het gedrag van de mens te begrijpen en te ana-
lyseren.

     Aanvankelijk wekt dit onbereikbare of ontoegankelijke in u uw
partners hartstocht, zodat er een krachtige seksuele energie tussen u
ontstaat. Maar hoe meer zij er bij u op aandringt om haar te geven
wat ze wil, hoe meer stille tegenwerking ze waarschijnlijk ontmoet.
Dat maakt haar misschien steeds kwader en gefrustreerder, terwijl u
niet beseft hoe u eigenlijk deze woede zelf in haar oproept met uw
eigen onbewuste angstgevoelens omdat zij in uw ogen zoveel sterker
en zelfbewuster is. Bewust of onbewust bent u bang dat zij u gaat
overheersen. Omdat ze inderdaad iets in zich heeft dat graag de baas
speelt, heeft u daar misschien ook wel reden toe. Ook voelt u ver-
moedelijk een lastige mengeling van diepe bewondering en intense
afgunst voor haar.

     Er kan een uit enorme frustratie geboren machtsstrijd tussen u
ontstaan als u uw eigen aandeel in het geheel ontkent, en als uw
partner uw stille tegenwerking aanziet voor opzettelijk dwarszitten
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of boosaardigheid. Uw partner laat u allesbehalve koud. Maar haar
neiging tot boosheid en de wens om terug te slaan kunnen voor u
heel  moeilijk  te  hanteren  zijn.  Dit  element  in  de  wisselwerking
tussen u beiden kan inderdaad heel lastig zijn als u zich geen van
tweeën bewust bent van de mechanismen die hier spelen. Want dan
kan er in de loop der tijd echte bitterheid ontstaan, en een vast
patroon van elkaar dwarszitten op een heel akelige manier - ook op
seksueel gebied. Maar er is ook een andere mogelijkheid: dat u deze
spanning gebruikt om uzelf en de ander beter te leren kennen. Want
met liefde en inspanning kan dit hele proces worden omgebogen tot
een bijzonder positieve energie, die heilzaam kan werken op uw
weggestopte minderwaardigheidsgevoelens en Catherine meer ge-
duld, tolerantie en begrip voor menselijke zwakheden kan geven.
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HOOFDSTUK III

DE ESSENTIE VAN UW RELATIE

1. Uw relatie als een onafhankelijk wezen

     In de symboliek van de alchemie ontstaat er een derde, nieuwe
eenheid  als  twee  stoffen  zich  verbinden.  De  relatie  die  u  en
Catherine samen scheppen leeft als een onafhankelijk iets met zijn
eigen bestaansrecht. Net als alle andere levende wezens heeft het
een eigen karakter, een eigen kenmerkende aard. Daarom kent uw
relatie ook een ontwikkelingsproces dat zich richt naar de wetten
van het eigen innerlijke wezen - net zoals een tomatenplant zich uit
een zaadje tot zichzelf ontwikkelt, en niet tot een appelboom. Deze
essentiële aard stemt waarschijnlijk maar ten dele overeen met het
ideaalbeeld dat u en uw partner van de relatie hebben. En het is
mogelijk dat u geen van beiden de ware essentie van uw relatie vol-
ledig begrijpt tot er voldoende tijd is verstreken, en u zowel op emo-
tioneel  als  intellectueel  niveau  heeft  ervaren  wat  u  samen  heeft
voortgebracht. Bovendien heeft dit raadselachtige wezen een per-
soonlijkheid die zich naar buiten toe heel anders kan tonen dan uw
eigen karakters. Wanneer vrienden, familieleden of collega's u ver-
tellen hoe ze u zien als paar, komt u misschien voor verrassingen te
staan omdat u zich niet bewust bent van de uiterlijke vorm van het
"wezen" dat u en uw partner samen hebben voortgebracht.

     Uw relatie is het produkt van de raadselachtige alchemie tussen
u beiden. Toch heeft geen van beiden de relatie volledig onder con-
trole. U kunt zich weliswaar sterker bewust worden van de kern-
punten waar het in uw relatie om gaat, maar u zult haar nooit hele-
maal naar uw hand kunnen zetten. Als de ingrediënten voor een
taart eenmaal gekozen, gemengd en gebakken zijn, moeten we de
aard van wat we hebben gemaakt aanvaarden. We kunnen wel be-
paalde veranderingen aanbrengen, er een lekker suikerlaagje over-
heen gieten bijvoorbeeld, en we kunnen ervoor zorgen dat we hem
pas eten als we echt trek hebben zodat hij ons extra goed smaakt.
Maar we kunnen de ingrediënten niet ongebakken maken, ze op-
nieuw combineren en een ander soort taart bakken. Als we eenmaal
een relatie hebben geschapen, moeten we daarmee aan de slag,
want het is het produkt van een verbinding van individuen, door
alchemie gemengd, verhit en tot leven gewekt.
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Een relatie met een vurig hart

     De grondtoon van uw relatie met Catherine is vitaliteit. De felle
dynamische energie die tussen u wordt opgewekt heeft veel ver-
schillende kanten en kan zich op de meest uiteenlopende manieren
uiten. Soms gebeurt dat op een heel levendige en creatieve manier.
Maar het explosieve karakter van deze energie kan ook tot ruzie en
rivaliteit leiden, en - als u allebei de verantwoordelijkheid weigert
voor wat u samen in het leven roept - zelfs tot geweld. Op de een of
andere manier voelen u en uw partner zich opleven bij de ander.
Samen krijgt u het gevoel dat het leven heel opwindend is, en dat het
u meer te bieden heeft als u het samen tegemoet treedt en samen er-
gens uw zinnen op zet. Zelfs als geen van u beiden voorheen bij-
zonder ambitieus of daadkrachtig was, zal deze relatie u opjutten en
stimuleren tot toekomstplannen en hard werken voor dingen waar-
van u misschien nu pas ontdekt dat u ze wilt.

     Vanwege  uw  liefde  voor  dramatiek,  uw  onwankelbaar  ver-
trouwen in uw eigen waarden en uw weigering uw idealen te ver-
loochenen, reageert u vermoedelijk enorm positief op de dynami-
sche energie die uw relatie met Catherine doordrenkt. U wilt het le-
ven  zien  als  een  avontuur,  als  een  creatieve  onderneming.  Deze
relatie  kan  daar  uitstekend  aan  beantwoorden,  omdat  er  zoveel
vitaliteit in zit die van u vraagt uw opvattingen en uw horizon te ver-
ruimen. De dramatische scènes en de crises die zich van tijd tot tijd
voordoen schrikken u niet af, want u houdt wel van groots en mee-
slepend leven. U bent psychisch ook in staat om daarmee om te
gaan, want bijna alles is voor u beter dan een kleurloos banaal leven
vol sleur. De sterke nadruk op groei en creatieve expressiviteit in
deze relatie zal zeker ruimte scheppen voor het ongewone.

     Maar u en uw partner wekken ook iets heel koppigs en agressiefs
bij elkaar op, en dat is voor uw relatie heel wezenlijk.

     Voor anderen zal de kracht en de complexiteit van uw relatie met
Catherine niet meteen duidelijk zijn. Als paar laat u namelijk bewust
of onbewust aan de buitenwereld het beeld zien van het ideale stel.
De uiterlijke vorm en stijl van deze relatie hebben een gratie, goede
smaak en harmonie die u en Catherine op dat moment misschien
helemaal niet zo voelen, maar die u naar anderen toe wel uitstraalt.
Door dit imago van uw relatie bent u misschien inderdaad geneigd
meer te gaan letten op kleding en uiterlijk. Of u er zich nu bewust
van  bent  of  niet,  er  hangt  iets  van  hoffelijkheid  en  ouderwetse
charme om u beiden heen. U en uw partner zullen niet gauw met uw
problemen te koop lopen, zo sterk is de bijna formele sfeer van
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goede manieren die uw relatie uitstraalt. U moet dan ook niet ver-
baasd staan wanneer anderen niet zien hoe diep uw band eigenlijk is,
en wanneer ze een veel oppervlakkiger beeld van uw relatie blijken
te hebben dan u zelf.

     De  energie  die  u  beiden  tot  grotere  gezamenlijke  inspanning
drijft, maakt ieder van u ook bewuster van de eigen wensen en be-
hoeften. Als u samen bent, wordt u zich misschien heel sterk bewust
van de verschillen en wilsconflicten tussen u. Dat kan soms het
kookpunt bereiken. U kunt wel eens het gevoel hebben dat u alleen
maar met elkaar in de clinch kunt gaan. Dat kan tot het soort relatie
leiden waarbij u en Catherine veel waardevolle energie verspillen
aan  pogingen  elkaar  onder  de  duim  te  krijgen  (emotioneel,  met
woorden, of misschien ook wel lichamelijk) in plaats van samen aan
iets te werken. In ieder geval is het een relatie waarin u en uw
partner  nieuwe  kanten  van  uzelf  zullen  ontdekken,  want  u  zult
willen vechten voor datgene waar u in gelooft. Het gaat erom dat u
iets moet vinden waarin u allebei gelooft, en dat u samen uitpluist
hoe u dat kunt bereiken. Het is een kwestie van leren vechten voor
elkaar in plaats van tegen elkaar. De meeste conflicten, en uw ge-
zamenlijke inspanningen, zullen zich waarschijnlijk afspelen op het
vlak van uw uiteenlopende seksuele en emotionele behoeften. U en
uw partner zullen weliswaar vaak als kemphanen tegenover elkaar
staan, met woeste meningsverschillen over wie er gelijk heeft en
wiens schuld het is, maar uw relatie zal u er wel toe aanzetten om
uzelf duidelijker te poneren als individu. De dynamische energie
leert u hoe u voor u zelf moet opkomen, ook al zou u alles soms mis-
schien wat gezapiger en rustiger wensen. Het kan u en uw partner
enige tijd kosten met deze vurige energie om te leren gaan, vooral
als u voordien een ideaalbeeld in uw hoofd had van liefhebbende
partners die nooit ruzie maken. Maar iedere poging tot samenwer-
king om het vurige en felle tussen u positief aan te wenden voor
concrete doeleinden, geeft u een uitdaging die heel bevredigend en
succesvol kan zijn en zal de kans op constante aanvaringen ver-
minderen.

Wapenstilstand leren sluiten

     Het risico van zo'n felle energie tussen u beiden is dat een van u
zich door de ander zo in de hoek gedreven kan voelen, dat u de ei-
genlijke aanleiding voor de onenigheid uit het oog verliest en alleen
nog maar de wens heeft om de vijand te verslaan. Er kan soms een
blinde dierlijke drift tussen u losbreken. Misschien wordt u bang van
uw eigen felle gevoel dat u koste wat kost wilt winnen. U kunt hier-
van elkaar uiteraard de schuld gaan geven, maar eigenlijk is het de
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energie van de relatie zelf die de agressie veroorzaakt. Er hoeft geen
sprake te zijn van lichamelijk geweld, maar er zijn ook andere, sub-
tielere vormen van geweld of dwang die u onbewust tegen elkaar in
kunt zetten, waaronder emotionele wreedheid en het ondermijnen
van elkaars zelfvertrouwen door slechtgetimede afwijzing of kritiek.
Dat is uiteraard de meest negatieve mogelijkheid. U en Catherine
kunnen die met enige inspanning vermijden. Het kan voor u beiden
van groot belang zijn om zo open en eerlijk mogelijk te zijn tegen
elkaar over de manier waarop u de baas probeert te spelen over de
ander. Hoe kwaad u elkaar ook kunt maken, u bent bij elkaar om de
wederzijdse liefde en het respect. Geen enkel geschil kan geweld
rechtvaardigen. Als u vaker vecht dan elkaar steunt, is het misschien
beter om uit elkaar te gaan in plaats van uw zin met geweld door te
blijven  drijven.  Misschien  moeten  u  en  uw  partner  eens  diep
nadenken over een manier waarop u die vechtlust binnen de relatie
kunt ombuigen tot iets positiefs. Daarbij heeft u het meest aan uw
vermogen objectief te kijken naar wat er gebeurt binnen uzelf. Ook
is het van groot belang dat u beiden inziet dat u moet leren omgaan
met een op zichzelf staande energie die tussen u ontstaat, en dat het
dus geen kwestie is van een koppige partner die u eronder moet zien
te krijgen.

Uitdaging versus huiselijk comfort

     Uw relatie kent weliswaar een grote dosis dynamiek en uitda-
ging, maar er zit nog een element in, en dat kan uw band op emotio-
neel niveau aanzienlijk stabiliseren. Deze relatie heeft namelijk ook
een  sterke  hang  naar  veiligheid  en  zekerheid  op  emotioneel  en
materieel terrein. En die moet naast de vurige, op de toekomst ge-
richte energie de ruimte krijgen. Het zijn twee onderling sterk ver-
schillende tendensen die onverenigbaar kunnen lijken. Bij tijd en
wijle kunnen u en uw partner vermoedelijk geen goede middenweg
vinden. Dan heeft u het gevoel dat u emotioneel gezien op de wip
zit. Of u doet uw uiterste best een warm, gezellig nest te creëren
temidden van allerlei ruzies en verstoringen, of u jaagt energiek
allerlei doeleinden in de buitenwereld na terwijl u heimelijk naar een
beetje rust en stilte snakt. Het is echter mogelijk die beide kanten
met elkaar te verenigen, al duurt het misschien enige tijd voordat u
alletwee met die zo tegenstrijdige elementen van uw relatie kunt om-
gaan.

     U en Catherine zullen het gevoel van veiligheid en zekerheid in
de relatie vermoedelijk het sterkst ervaren in de creatieve activiteiten
die u samen onderneemt (en dat kunnen zowel kinderen zijn als
artistieke prestaties), bij hobbies of ondernemingen puur voor het
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plezier, zoals reizen, zodat de relatie naast spanning en uitdaging
ook ruimte biedt voor ontspanning en avontuur. Het is van groot be-
lang dat u en uw partner samen dingen kunnen doen puur voor het
genot (dingen die niet per se nuttig of prestatiegericht zijn) want dat
kan u gevoelsmatig dichter bij elkaar brengen en een veilige rust-
plaats bieden temidden van de meer stormachtige aspecten van de
relatie.

     De sterke behoefte aan zekerheid binnen de relatie zal waar-
schijnlijk diep in u beiden ingrijpen, en het kind in u naar boven
brengen  dat  naar  veiligheid  en  geborgenheid  verlangt.  U  en  uw
partner zullen een subtiel evenwicht moeten vinden tussen deze be-
hoefte aan geborgenheid en de sterke neiging tot onafhankelijkheid
die de relatie met zijn uitdagende energie ook bij u beiden wekt. In-
dien u een van deze beide fundamentele aspecten van de relatie on-
derdrukt, kunt u problemen verwachten. Teveel nadruk op zekerheid
ten koste van het meer dynamische van de band kan u het benauwde
gevoel geven gevangen te zitten. Dat kan veel boosheid, ruzie en
machtsstrijd opleveren. Teveel nadruk op prestaties in de buitenwe-
reld  en  op  individuele  zelfstandigheid  binnen  de  relatie  kan  ge-
voelens van frustratie en emotionele honger geven. Dat kan leiden
tot manipulatie om zo alsnog heimelijk datgene van de ander pro-
beren te krijgen wat u nodig heeft. Maar als u de beide factoren
zekerheid en prestatie in deze relatie weet te combineren, kan dat
enorme voldoening schenken. Want dan is er zowel sprake van uit-
daging en inspiratie als van tevredenheid en rust.

     Van één ding zullen u en Catherine in deze relatie vermoedelijk
nooit last hebben: verveling. Er is sprake van zoveel energie dat u
niet gauw tot gezapige huiselijkheid zult vervallen. Wel heeft u alle-
bei extra veel humor en tolerantie nodig. De twee lastigste dingen
die de relatie namelijk bij u beiden losmaakt zijn de overtuiging dat
u altijd gelijk heeft, en de neiging van de kleinste dingetjes een hals-
zaak te maken waarover geweldig gevochten moet worden. De aarde
draait heus wel door als u de muren groen moet verven in plaats van
blauw. De verschillen waarover u zich zo drukt maakt in deze relatie
kunnen de brandstof vormen voor een sterke, blijvende seksuele
aantrekking, en ze kunnen het leven van u allebei een extra creatieve
dimensie geven. U heeft immers de talenten van twee duidelijk afge-
bakende krachtige persoonlijkheden tot uw beschikking bij iedere
activiteit die u gezamenlijk onderneemt. Als het u en uw partner af
en toe lukt de strijdbijl te begraven en te genieten van de prikkelende
energie tussen u beiden, zult u de dynamiek van deze band optimaal
kunnen benutten. Als u echter uit bent op een zoetsappige liefdes-
relatie heeft u waarschijnlijk pech.
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2. Uw relatie en uzelf

     De volgende passages beschrijven het effect van de relatie op
uzelf. De voorafgaande passages waren steeds tot u en uw partner
waren gericht, maar in het stuk tekst hieronder ligt het zwaartepunt
bij u.

Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt

     Uw  relatie  met  Catherine  zal  waarschijnlijk  op  bepaalde  as-
pecten van uw persoonlijkheid enorm veel invloed hebben. Aller-
eerst worden uw emoties en instincten geraakt. De hartstochten, be-
hoeften, emoties, seksuele reacties en gevoelens van eigenwaarde
die worden gewekt - soms op aangename wijze, soms via conflict -
dragen  allemaal  hun  steentje  bij  aan  het  sterk  transformerende
effect dat de relatie op u heeft.

Geen tijd om u te vervelen

     De vitaliteit en de hartstocht van deze relatie werken sterk op uw
emoties. Dat vindt u misschien niet altijd even aangenaam, vooral
niet als u bijzonder op rust bent gesteld. Maar stimulerend is het in
ieder geval wel, omdat uw gevoelens tot leven gewekt worden als
nooit tevoren. Soms vindt u misschien dat het tempo van de relatie
te hoog voor u ligt of dat het er zo intens aan toe gaat dat u emotio-
neel uit balans raakt. U voelt zich waarschijnlijk seksueel opleven,
sterker bewust ook van uw eigen behoefte aan fysieke genegenheid
en intimiteit. Misschien krijgt u meer behoefte aan stabiliteit en
duurzaamheid, bijvoorbeeld in een gezamenlijk huiselijk leven. Er
komen ongetwijfeld perioden voor waarin u zou willen dat het er
allemaal een beetje rustiger en gewoner aan toe ging. Maar al voelt u
zich soms heel moe omdat uw emoties voortdurend worden opge-
zweept, u zult zich in ieder geval in deze relatie niet gauw vervelen.
Snel indutten zult u evenmin.

Zomerzon

     De romantiek en erotiek van deze relatie hebben vermoedelijk
een sterke uitwerking op uw zelfbesef. Omdat u zich waarschijnlijk
diep bemind, geborgen en gewaardeerd weet, zult u zichzelf in toe-
nemende mate ervaren als een creatieve en magnetische persoonlijk-
heid en laat u met meer zelfvertrouwen aan anderen zien wie u bent.
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Welke moeilijkheden er ook tussen u en uw partner mogen ontstaan,
deze relatie heeft de kracht om u een veel echter iemand te maken.
Hoe alles verder ook mag verlopen, u zult waarschijnlijk altijd het
gevoel houden dat deze band een positieve bijdrage aan uw leven
betekent.

Thuis voelen

     De liefde en de lichamelijke genegenheid in deze relatie hebben
een sterk positief effect op uw gevoelens. U voelt zich veilig en be-
schermd. Dat u zich zo thuisvoelt in deze relatie geeft u veel voldoe-
ning,  ondanks  de  conflicten  waar  Catherine  en  u  misschien  op
stuiten. De warmte en waardering die u in de relatie ervaart ver-
sterken uw zelfvertrouwen en het besef dat u de moeite waard bent.
Uw wens om liefde te geven en te ontvangen wordt sterk geacti-
veerd en gaat waarschijnlijk ook in vervulling. De diepe voldoening
die dat u geeft is vermoedelijk een van de meest positieve kanten
van deze band.

Uw creatieve expressie wordt geprikkeld

     De relatie stimuleert uw originaliteit en de ontwikkeling van uw
talenten en creatieve vaardigheden. Uw drang om iets te bereiken in
de wereld krijgt er een nieuwe impuls door. Die persoonlijke groei
komt echter soms ook tot stand via conflicten en druk. Maar zelfs
dan biedt uw relatie met Catherine u talloze mogelijkheden om te
groeien, om u verder te ontwikkelen en te werken aan uw welslagen
in de maatschappij. Dit alles zal u helpen om uzelf beter te leren
kennen.

Grenzen vervagen

     Deze relatie heeft iets magisch en ongrijpbaars waar u misschien
soms moeilijk mee uit de voeten kunt, omdat het u in verwarring
brengt over wie u nu eigenlijk bent. U bent bijzonder gevoelig voor
de ongrijpbare belofte van deze relatie, omdat die uw eigen waarden
weerspiegelt in een uitvergrote en sterk geïdealiseerde vorm. Het ge-
vaar  is  niet  denkbeeldig  dat  u  contact  verliest  met  uw  eigen
identiteit. Het is misschien verstandig dat u uw eigen ik toch duide-
lijk blijft afbakenen terwijl u naar eenwording met de ander streeft.
Deze  band  ontsluit  uw  gevoelens  en  uw  creatieve  verbeeldings-
kracht. Waarschijnlijk ontwikkelt u door de magie van deze relatie
een heel positief beeld van wie en wat u kunt worden. Misschien
ontleent u er zelfs een mystieke zin of levensdoel aan en krijgt u het
sterke gevoel dat er een unieke bestemming voor u is weggelegd. Dit
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soort gevoelens zijn geenszins "verkeerd", maar u moet wel helder
blijven kijken naar uzelf en naar de richting die u opgaat, want het
romantisch idealisme van de relatie kan uw wilskracht en daadkracht
evenzeer uithollen als inspireren. Als u trouw weet te blijven aan uw
eigen opvattingen en waarden zult u van de magie kunnen genieten
zonder dat u onnodig teleurgesteld raakt.

Ook u kunt om het leven lachen

     Het verruimende en dynamische van deze relatie roept bij u de
behoefte op om uw horizon te verbreden. Waarschijnlijk voelt u
steeds sterker dat er nog allerlei onbenutte kansen op u wachten in
het leven. Daarom zal deze relatie u onder meer tamelijk rusteloos
maken. Uw verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en u voelt dat er
in de toekomst nog van alles voor u is weggelegd. Het is van belang
dat u dit soort gevoelens serieus neemt, want een van de positiefste
kanten  van  uw  band  met  Catherine  is  dat  uw  creativiteit  en
spiritualiteit zo sterk gestimuleerd worden. Maar dan moet u wel tot
handelen overgaan, anders worden uw toekomstdromen nooit wer-
kelijkheid.  Ook  zit  er  veel  humor  en  verdraagzaamheid  in  deze
relatie die uw eigen gevoel voor humor stimuleren zodat u soms op-
recht om het leven kunt lachen. Ook merkt u misschien dat u ten op-
zichte van anderen veel edelmoediger en toleranter kunt zijn dan
vroeger.

U wordt geraakt op diep niveau

     Uw relatie met Catherine heeft ook een sterk effect op de dieper-
gelegen, meer onbewuste lagen van uw psyche. Dat leidt tot in-
grijpende en vaak blijvende veranderingen in uw opvattingen, le-
venshouding  en  zelfkennis.  De  veelomvattende  uitwerking  die  de
relatie op u heeft is niet altijd even aangenaam. Grote verande-
ringen gaan altijd met wrijving gepaard en wat u over uzelf ontdekt
zal u niet altijd even goed bevallen. Als u echter bereid bent het be-
lang van deze relatie in te zien, en wilt geloven dat oud zeer erdoor
genezen kan worden zodat u in zekere zin geheeld wordt, kunt u
bronnen in uzelf aanboren waarvan u het bestaan niet eens ver-
moedde. Daardoor zult u positiever kunnen omgaan met het veran-
deringsproces dat deze relatie in gang zet - of u die verandering nu
wilt of niet.

Zelfverdediging

     Het  agressieve,  hartstochtelijke  en  strijdlustige  in  deze  relatie
brengt  vermoedelijk  een  ingewikkelde  reactie  bij  u  teweeg.  Op
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sommige  punten  van  uw  persoonlijkheid  bent  u,  zoals  iedereen,
vroeger gekwetst of gedwarsboomd. U heeft geleerd zich daartegen
te beschermen om zo minder kwetsbaar te zijn en het gevoel te
houden dat u de zaak onder controle heeft. Maar iets in de seksua-
liteit en in de energie van deze relatie in het algemeen raakt u juist
op die punten. Dat kan leiden tot hevige ruzies of het gevoel dat uw
wil en uw autoriteit gedwarsboomd worden. U voelt zich daarom
snel aangevallen, gekwetst of tekort schieten. U kunt dat ervaren in
uw seksuele relatie, al beperkt deze kwestie zich niet tot seksualiteit:
door de hartstocht en intensiteit van uw band met Catherine voelt u
zich bedreigd en krijgt u het gevoel dat u geen baas meer bent over
uw eigen leven. Op de een of andere manier vindt u het bij Catherine
moeilijker om met conflicten om te gaan, en zet u sneller uw stekels
op dan u in een andere relatie zou doen. U kunt door uw afwerende
houding de hartstocht en de energie van deze relatie gaan blokkeren,
wat de zaak er alleen maar erger op maakt. Het kan heel belangrijk
voor u zijn om dit hele proces te leren zien als een manier om oud
zeer en oude blokkades in uw persoonlijkheid uit de weg te ruimen.
Dat is beter dan de relatie of uw partner de schuld te geven van uw
pijn. Als het u lukt uw angstgevoelens te gebruiken als een middel
om allerlei ingesleten relatiepatronen te onderzoeken, zult u zich van
veel innerlijke belemmeringen en angsten kunnen bevrijden.

                                                   - - -

3. Uw relatie en uw partner

     De volgende passages beschrijven het effect van deze relatie op
Catherine.

De gevoelens van uw partner worden ook diep geraakt

     De relatie heeft ook een enorme invloed op bepaalde aspecten
van uw partners hartstochten, gevoelens en emotionele behoeften.
Dat betekent voor haar, net als voor u, dat haar gevoelens en haar
instincten zich enorm kunnen verrijken en verdiepen - ook al gaat
dat soms gepaard met verwarring en conflict.

Naar de boksschool

     Het dynamische in de relatie stimuleert uw partners energie en
hartstocht, zowel op seksueel gebied als wat haar daadkracht in de
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wereld betreft. Behalve haar erotische gevoelens zullen ook haar on-
geduld en strijdlust sterk worden geprikkeld - misschien zelfs zoda-
nig dat ze er zelf verbaasd van staat, vooral als ze voorheen altijd
nogal rustig en teruggetrokken is geweest. Als ze een obstakel te-
genkomt waardoor ze niet krijgt wat ze hebben wil, of dat nu binnen
de relatie is of in het algemeen, krijgt ze waarschijnlijk iets heel drif-
tigs,  koppigs  en  impulsiefs,  op  het  ruzieachtige  af.  Over  het
algemeen is dat hartstochtelijke heel positief, want het pept haar sek-
sualiteit op, geeft haar lichamelijke energie en versterkt het gevoel
dat ze veel kan presteren in het leven. Maar het kan er wel allemaal
wat te stormachtig aan toe gaan, en zo nu en dan zal er wel een
knokpartijtje volgen. Bovendien garandeert deze relatie niet dat ze
alles krijgt wat ze wil, alleen maar dat ze een sterke begeerte in haar
oproept. Ook wordt ze zich veel bewuster van wat ze eigenlijk wil,
op een manier die heel nieuw en opwindend kan zijn. Daarom is het
van belang dat ze haar hoofd koel houdt, en van de stimulans geniet
zonder haar geduld en relativeringsvermogen te verliezen.

Iemand om op te steunen

     Waarschijnlijk  voelt  Catherine  zich  veilig,  zeker  en  gesteund
door de band met u, omdat de gevoelssfeer van de relatie van nature
in harmonie is met haar eigen emotionele behoeften. Waarschijnlijk
voelt ze zich echt thuis. Al is ze daar misschien voorheen nooit zo
mee bezig geweest, ze wordt nu als het ware emotioneel gevoed, ze
kan zich ontspannen en zichzelf zijn op een manier die in andere
relaties misschien niet altijd mogelijk was. Dat de relatie zo klikt
met haar eigen verlangens maakt dat u zich samen behaaglijk en
prettig voelt. Waarschijnlijk wil uw partner deze relatie stabiliseren
door bij u te wonen en misschien een gezin te stichten. Ook al spelen
er op andere niveaus van de relatie misschien conflicten, ze voelt
zich er zo sereen en tevreden in dat ze er de emotionele kracht aan
kan ontlenen om alle problemen de baas te kunnen.

Lastige emoties

     Iets in de uiterlijke verschijningsvorm van deze relatie, in de ma-
nier waarop u zich samen aan de buitenwereld presenteert, kan bij
Catherine  gevoelens  oproepen  die  haar  nogal  van  streek  kunnen
maken. Misschien geeft deze relatie problemen in de familie, wat
emotioneel moeilijk voor haar kan zijn, of misschien worden er heel
primitieve gevoelens in haar losgemaakt, met name bezitterigheid.
Als ze altijd tamelijk koel en rationeel is geweest, staat ze misschien
verbaasd van de intensiteit van haar emoties en voelt ze zich daar
ook ongemakkelijk bij. Ze reageert daar misschien op met manipula-
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ties om weer het gevoel te krijgen dat ze baas is over haar eigen le-
ven. Ze loopt het risico dat ze onbewust situaties creëert waarin ze
de relatie op de een of andere manier uitspeelt tegenover de buiten-
wereld, zodat ze in conflicten verzeilt die haar met complexe kanten
van haar persoonlijkheid confronteren. In ieder geval zal uw partner
door deze relatie meer te weten komen over haar eigen diepere ge-
voelsaard. Dat zal met name gebeuren via de effecten van deze
relatie op anderen. Als ze weet te vermijden dat ze (machts)spelle-
tjes gaat spelen, kan dit hele proces haar leven enorm verrijken,
want ze kan er een diep inzicht aan ontlenen.

Uw partners creatieve gaven worden geactiveerd

     Uw partner kan ook op creatief niveau van de relatie profiteren,
want haar verbeeldingskracht en creatieve gaven worden er waar-
schijnlijk door geactiveerd, evenals haar vermogen tot zelfexpressie.

Goed voedsel

     De  warmte  en  steun  die  deze  relatie  biedt  kan  een  sterke
stimulans zijn voor uw partners creatieve expressie en voor het ge-
voel dat ze een uniek individu is. De relatie geeft haar zo'n gebor-
genheid dat ze meer zichzelf durft te zijn. Omdat ze zich in haar ei-
gen waarden en identiteit gewaardeerd voelt, zal ze nog beter in staat
zijn haar creatieve doeleinden in de wereld te verwezenlijken. Welke
conflicten er ook tussen u mogen ontstaan, deze relatie vormt een
soort thuis voor Catherine. De sfeer ervan is in harmonie met haar
eigen aard en geeft haar het gevoel dat ze gevoed en gesteund wordt
op een manier die ze moeilijk zou kunnen missen.

Wie ben ik?

     Uw partner voelt zich op de een of andere manier heel verant-
woordelijk voor deze relatie. Soms heeft ze misschien het gevoel dat
deze last zwaar op haar drukt. De beperkingen en moeilijkheden die
de relatie met zich meebrengt geven Catherine weliswaar een scherp
zelfbesef,  maar  tegelijkertijd  wordt  ze  daar  ook  in  gefrustreerd.
Enerzijds worden haar sterke punten en haar eigenwaarde sterk ge-
activeerd, en ontleent ze energie aan de uitdaging van de relatie om-
dat ze zich er zo betrokken bij voelt. Dat geeft haar een gevoel van
geborgenheid, en laat haar zien hoe trouw en gulhartig ze kan zijn.
Maar  anderzijds  worden  haar  eigen  doelstellingen  op  de  een  of
andere manier door deze relatie gedwarsboomd, en moet ze water bij
de wijn doen om de relatie niet in gevaar te brengen. De problemen
en verplichtingen waarmee ze wordt geconfronteerd kunnen op de
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een of andere manier haar eigen voortgang in de weg staan. Maar
ook  al  voelt  ze  zich  weleens  verschrikkelijk  ingeperkt,  in  deze
relatie wordt wel duidelijker wie ze is. Haar persoonlijkheid verdiept
zich en ze wordt realistischer, geduldiger en echter. Als ze deze
relatie aan kan, zal ze haar eigen kracht en daadkracht duidelijker
voelen. Want paradoxaal genoeg zal ze juist door een vrijwillige on-
derwerping aan de beperkingen van de relatie meer zichzelf kunnen
worden.

Moed en vertrouwen

     Uw partners motivatie en daadkracht zullen door de creatieve
energie van deze relatie waarschijnlijk sterk gestimuleerd worden.
Op de een of andere manier ontleent ze er meer moed aan, is ze
meer dan ooit bereid zich in te zetten voor wat ze in het leven wil
bereiken. Ze wordt vuriger (dus ook sneller kwaad), en ze ontdekt
misschien dat ze veel koppiger en strijdlustiger kan zijn dan ze
dacht. Ook seksueel wordt ze actiever, maar dat is het niet alleen: in
feite komt al haar vitaliteit, vastberadenheid en energie naar boven.
Het mag er dan misschien soms wat al te stormachtig aan toe gaan,
maar in ieder geval voelt ze zich in deze relatie actiever, dynami-
scher en meer de baas over haar eigen leven.
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HOOFDSTUK IV

WELKE DIEPERE LAGEN DE RELATIE IN U ACTI-
VEERT

1. Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf

     Uw  relatie  met  Catherine  heeft  wellicht  een  groter  trans-
formerend vermogen dan u beseft. Elke belangrijke band met een
ander mens activeert talrijke lagen van de persoonlijkheid, waaron-
der ook onbewuste en onbekende. Wij brengen in een relatie met een
ander allemaal onze eigen dingen en bestaande ideeën mee. In een
relatie speelt, behalve de alchemie tussen twee personen, ook ons
onbewuste beeld van wat het betekent om man of vrouw te zijn een
rol. Deze innerlijke voorstellingen zijn deels gevormd door onze
ervaringen met de eerste man en vrouw die we in ons leven ont-
moeten - vader en moeder. Belangrijker is misschien nog dat deze
beelden ook verborgen waarheden over ons eigen karakter weer-
spiegelen. Hoe minder we ons bewust zijn van deze diepere aspecten
van onszelf, hoe groter de kans dat we ze blindelings - en soms op
destructieve wijze - gaan uitleven in onze relaties en gaan project-
eren op de ander. Het innerlijke man- en vrouwbeeld dat iedereen
met zich meedraagt, vormt in feite een afspiegeling van onze eigen
behoeften, verwachtingen en mogelijkheden. Deze beelden kunnen
weliswaar gekleurd of zelfs vervormd zijn door ervaringen uit de
kindertijd, maar in wezen horen ze bij ons als individu. Ze kennen
zowel positieve als negatieve kanten, en het staat ons vrij beide te
uiten. Omdat wij mensen van nature complex zijn, met een veelge-
laagd karakter, dragen we meerdere van die man- en vrouwbeelden
in ons. Daarom kan elke intense relatie die we in ons leven aangaan
een ander aspect van onze innerlijke wereld activeren, zodat ver-
schillende relaties ons voor uiteenlopende uitdagingen kunnen stel-
len en sterk verschillende reacties in ons teweeg kunnen brengen.

     Omdat de relatie die u met Catherine in het leven heeft geroepen,
een onafhankelijk levend wezen is, zal dat zijn uitwerking hebben op
de innerlijke wereld van zowel u als uw partner, en zal ze onbewuste
beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in u activeren, op een
manier die u misschien niet altijd duidelijk is. U beiden leeft als het
ware met een derde persoon, die stilletjes een grote invloed uitoefent
op hoe u zich voelt en gedraagt als u samen bent. Dit is de ware
alchemistische  werking  van  de  relatie,  want  beiden  zult  u  ver-
anderen door de energieën die tussen u ontstaan. Een aantal daar-
van kan heel positief voelen, andere daarentegen kunnen bijzonder
verontrustend zijn. Bij interactie tussen mensen is er meestal sprake
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van een mengeling van beide. Vroeg of laat zal deze relatie waar-
schijnlijk  oude  patronen  en  gevoelens  uit  uw  jeugd  naar  boven
halen, omdat de innerlijke man- en vrouwbeelden die u en Catherine
in de relatie meebrengen gekleurd zijn door het verleden. Dit geeft u
beiden de kans om tot dusver onbenutte mogelijkheden in uzelf te
ontdekken en de confrontatie aan te gaan met oud zeer uit uw kin-
dertijd, zodat u de wonden van toen kunt helen. U en uw partner
zouden creatief en produktief op de activering van uw innerlijke be-
levingswereld kunnen inspelen, waarbij u de dingen die u over uzelf
te weten komt, gebruikt om uw levenshouding en manier van uiten
ingrijpend te veranderen. U kunt natuurlijk ook alles en iedereen de
schuld gaan geven van de narigheid die u tegenkomt. U en uw
partner kunnen de taart die u samen heeft gemaakt niet terugbren-
gen tot de ongebakken ingrediënten. Wel heeft u een grote vrijheid
om te beslissen hoe u omgaat met wat deze relatie in u wakker roept.

De vechter en de minnaar

     Hoe u het begrip "mannelijkheid" ook bewust invult, in uw inner-
lijk leeft een beeld van de man als vechter, als kampioen, en soms
als agressor. Uw relatie met Catherine brengt dit beeld sterk naar bo-
ven. In de mythologie ziet men het fraai uitgebeeld in grote helden
als  Hercules  of  Theseus  die  draken  verslaan  en  de  zwakken  en
weerlozen verdedigen. Soms raken die helden buiten zinnen en ver-
trappen ze alles wat ze voor de voeten komt. Ook die harde, meedo-
genloze kant hoort bij het beeld van de held. Of u zich nu bewust
bent van dit oeroude, archetypische manbeeld of niet, er zit in ieder
geval een sterke rivaliteit en een grote dadendrang in u. Die kracht is
een essentieel onderdeel van uw innerlijke wereld, ook al probeert u
dat te ontkennen. Het is van groot belang dat u dat zelf beseft en er
een positieve uitingsvorm voor zoekt. Het beste van dit innerlijke
manbeeld is de moedige vechtlust die het geeft en het vermogen
trouw te blijven geloven in uw eigen waarden en inzichten, al is de
rest van de wereld het niet met u eens.

     Er zit veel van de edele ridder in uw innerlijk manbeeld. Naast
vechtlust toont dit beeld dromen en een poëtische visie. U kunt er
integriteit en idealen aan ontlenen. De ridderlijke eigenschappen van
uw manbeeld kunnen u wel wat hard en ontoegeeflijk maken tegeno-
ver wat u als zwakheid beschouwt - vooral bij uzelf. Al identificeert
u  zich  niet  bewust  met  zo'n  traditioneel  beeld  van  de  man,  uw
partner kan u waarschijnlijk wel vertellen hoe koppig en intolerant u
kunt zijn als u het gevoel heeft dat uw macht in twijfel wordt ge-
trokken of uw idealen worden aangetast. Het moeilijke van steeds
maar de held moeten spelen, vooral als dat onbewust gebeurt, is dat
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u gevangen kunt raken in uw eigen trots. Want koppige trots is de
schaduwzijde van dit krachtige manbeeld in uw innerlijk. Als er
conflicten zijn in uw relatie met Catherine zal die trots sterk mee-
spelen. Het is voor u heel moeilijk toe te geven dat u iets fout heeft
gedaan, ergens een puinhoop van heeft gemaakt - of gewoon zwak
bent geweest, zoals ieder mens wel eens is.

     Waarschijnlijk heeft u andere positieve eigenschappen of talenten
gebruikt om vertrouwen in uzelf als man te ontwikkelen. Sommige
daarvan kunnen op zich weliswaar waardevol zijn, maar eigenlijk
compenseert u er alleen maar uw innerlijke verwarring of onzeker-
heid mee. U ontleent er niet het soort moed aan dat u werkelijk
nodig heeft om trouw te zijn aan uzelf.

De fallus als macht

     Een van de meest essentiële eigenschappen van de mythische
held is zijn succes bij vrouwen (hij krijgt altijd de vrouwen die hij
wil, hoe sterk zijn rivalen ook zijn). Bij dit manbeeld is duidelijk
sprake van fallische macht. Overwinning, of dat nu om het bedwin-
gen van een tegenstander of het veroveren van een begeerlijk iets
gaat, is het kenmerk van heroïsche mannelijkheid. Maar als dat ver-
overen dwangmatig wordt heeft het weinig heldhaftigs meer, net zo
min als een reeks driehoeksverhoudingen waarbij voortdurend een
rivaal moet worden verslagen of men zelf begeerd wordt door twee
rivalen. Aan uw behoefte uw mannelijkheid te bewijzen door seksu-
ele verovering (in verbeelding of werkelijkheid) zitten een aantal in-
gewikkelde innerlijke processen vast.

     Het probleem dat eraan ten grondslag ligt betreft meer dan ero-
tische verovering alleen. Het gaat bij u om een conflict tussen vrij-
heid en gebondenheid. Het weerspiegelt iets in u dat zich verzet te-
gen het idee dat uw wereld van eindeloze mogelijkheden en kansen
beperkt wordt door te grote gebondenheid aan één relatie. Mogelijk
heeft uw vader iets van diezelfde vrije zwerversgeest in zich gehad,
al heeft hij die binnen de structuur van het gezin waarschijnlijk niet
kunnen uitleven. Als een dergelijke energie geen positieve uitlaat-
klep vindt, uit dat zich vaak in fantasieliefdes (in het echt of in de
verbeelding)  die  vrijheid,  spanning  en  opwinding  symboliseren.
Men zegt dat Don Juan niet echt van vrouwen hield. Hij moest er
alleen zijn mannelijke potentie mee bewijzen. Hij moest dat steeds
opnieuw doen omdat hij die kracht niet echt in zijn innerlijk voelde.
U zult moeten leren omgaan met uw eigen innerlijke rusteloosheid,
want  die  hoort  bij  de  vechtlust  en  de  veroveringsdrang  die  de
essentie  van  uw  mannelijke  aard  vormen.  Ridders  en  mythische
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helden blijven immers niet thuis om de klimop bij te snoeien en de
vuilniszakken buiten te zetten. Maar misschien zijn de eindeloze
verten die u zoekt die van de kunstenaar en de idealist en niet die
van de rokkenjager. Als u merkt dat uw rusteloosheid moeilijkheden
tussen u en Catherine begint te veroorzaken, moet u uw leven mis-
schien eens goed onder de loep nemen om te zien of u wel genoeg
creatieve activiteiten heeft die een beroep doen op uw verbeeldings-
kracht.

     Welke conflicten u ook bewust ervaart rond zaken als macht en
gezag, er leeft in u een sterke veroveringsdrang, een behoefte om u
in de samenleving te bewijzen. Hoe eerlijker u dat kunt uiten, hoe
ontspannener u zijn kunt in uw privéleven. Hoe sterker u echter die
geldingsdrang onderdrukt, hoe meer u zich door anderen overheerst
voelt. Dat zal u onvermijdelijk dominant en heerszuchtig maken in
uw relatie, ter compensatie van uw gevoelens van machteloosheid.
In bepaalde kringen is "macht" bijna een vies woord, en heeft men
weinig op met "autoriteit" en "succes", omdat daar zulke negatieve
ideologische associaties aan kleven. Maar het archetypische beeld
van de vechter en held is geen sociologische typering van vandaag
of gisteren. Het is een oeroud, sinds mensenheugenis in ons bewust-
zijn verankerd beeld, het meest fundamentele manbeeld dat onze
verbeelding ooit heeft voortgebracht. Als u dat niet voldoende naar
buiten kunt brengen, kunnen de druiven zuur zijn, en vervalt u in
wrok en afgunst zonder nog echt van het leven te kunnen genieten.
Als u zich zo agressief daadkrachtig opstelt dat uw relaties met uw
medemensen eronder lijden, komt dat waarschijnlijk omdat u eigen-
lijk diepe gevoelens van machteloosheid probeert te compenseren.
Maar als u dit krachtige manbeeld evenwichtig weet waar te maken,
kunt u heel veel bereiken, zowel in uw werk als in uw privéleven.

2. Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner

     Catherine draagt ook haar beelden en reactiepatronen met zich
mee die door de relatie wakker worden geroepen. Uw partner is net
als u ontvankelijk voor de mogelijkheden tot verandering die de
relatie haar geeft. Dat kan gepaard gaan met conflicten en con-
frontaties met het eigen karakter die niet altijd even prettig zijn. Ook
zij kan daardoor intensieve en positieve veranderingen ondergaan.

Waarheid als hoogste goed

     Hoe uw partner als vrouw het begrip "mannelijk" ook bewust in-
vult, er leeft in haar innerlijk een beeld van macht en autoriteit - de
archetypische figuur van de man als heerser en wetgever en soms, in
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negatieve zin, de man als tiran. In haar relatie met u komt dit beeld
sterk naar boven. In de mythologie wordt de figuur van de man als
wetgever het best weergegeven in de koningen van de goden, zoals
Kronos de Titaan die heerste in het Gouden Tijdperk. Ook de oud-
testamentische Jahweh die aan Mozes de Stenen Tafelen gaf, ver-
beeldt zo'n wetgever. Deze goden verpersoonlijken de behoefte van
de mens aan structuur, discipline en onbetwistbare autoriteit, zowel
van binnenuit als van buitenaf. Ze hebben met moraal te maken in
de zin dat zij bepalen wat "goed" is om een samenleving ordelijk en
efficiënt te laten draaien. Ook kunnen het meedogenloze dictators
zijn die iedereen die ze tegenwerkt uit de weg ruimen. Het is moge-
lijk dat uw partner dit beeld van macht projecteert op de mannen in
haar  leven.  Ook  kunnen  er  bij  haar  allerlei  ingewikkelde  zaken
spelen  rond  mannelijke  autoriteit  (en  haar  eigen  behoefte  aan
macht), die deels veroorzaakt zijn door problemen die ze als kind op
dit punt met haar vader heeft gehad. Zij kan aan deze machtige
figuur die in haar leeft kracht, vasthoudendheid en uithoudingsver-
mogen ontlenen, zodat ze alle moeilijkheden kan doorstaan die ze op
weg naar haar doel tegenkomt. Dat is het meest waardevolle element
ervan.

     De macht die dit innerlijke beeld van uw partner uitoefent heeft
ook een psychische kant. Catherine heeft veel emotionele diepgang
en inzicht in andermans motieven en gedragingen. Daardoor kan ze
het leven van anderen in positieve zin transformeren. In negatieve
zin kan ze anderen ook manipuleren. Mogelijk heeft haar vader dat-
zelfde vermogen gehad maar heeft hij het niet goed gebruikt. Hij
heeft misschien macht uitgeoefend over het gezin op een heimelijke
en misschien zelfs uiterst negatieve manier, bijvoorbeeld in de vorm
van emotionele chantage. Als uw partner zich niet bewust is van dit
ingewikkelde proces in haarzelf, loopt ze het risico dat ze de nega-
tieve kant ervan op u gaat projecteren. Dan zal ze zich vermoedelijk
overheerst of gemanipuleerd voelen - ook al is ze eigenlijk mis-
schien zelf degene die in de relatie machtsspelletjes speelt. Omdat ze
bang is voor overheersing, probeert ze uw zwakke kanten misschien
te benadrukken zodat ze zich sterker voelt. Welke onaangename
voorbeelden ze ook als kind van het gebruik en misbruik van emoti-
onele macht heeft meegemaakt, het is van groot belang dat ze haar
eigen machtsbehoefte op een positieve manier naar buiten leert bren-
gen. Dat is beter dan die behoefte te onderdrukken en zichzelf in de
relatie met u tot slachtoffer of heimelijke manipulator te maken.
Macht hoort thuis in de buitenwereld, waar Catherine een verant-
woordelijke positie verdient - en aankan.
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     Het praktische in uw partners innerlijk manbeeld geeft haar het
vermogen een concrete, actieve en ondernemende rol te spelen in de
maatschappij. Maar misschien denkt ze daar negatief over, omdat
haar vader wellicht financiële macht heeft gebruikt om zijn gezin
eronder te houden. Of ze heeft het gevoel gehad dat haar relatie met
hem moeilijk was omdat hij het zo druk had met zijn werk. Omdat
ze zijn ambities en praktische instelling deelt, probeert ze nu als vol-
wassene het materiële misschien te gebruiken als afweer tegen emo-
tionele  pijn.  Ze  wordt  misschien  een  workaholic,  of  iemand  die
heerst uit angst zelf overheerst te worden. Catherine is vasthoudend,
slim en wil graag onafhankelijk zijn. Ze kan die gaven uitstekend
gebruiken in werk dat haar geld en erkenning oplevert. Maar het zou
goed zijn als ze dat in evenwicht probeerde te brengen met haar be-
hoeften als vrouw. Als kind heeft ze misschien geleerd dat geld
macht betekent. Ongewild duwt Catherine u misschien in de rol van
een tirannieke vaderfiguur met het geld in handen. Of ze werpt zich
juist op als een soort moederkloek die voor haar afhankelijke niets-
nut van een partner zorgt. Beide scenario's zijn een karikatuur van
de werkelijkheid. Ze zal alleen echte bevrediging vinden als ze een
evenwicht zoekt tussen haar behoeften als vrouw en haar sterke,
machtige kant.

Dogma en fatsoen

     Autoriteit kan ook geestelijk worden uitgedrukt. Een deel van uw
partners innerlijk manbeeld is sterk betrokken op morele en ethische
macht - met andere woorden, op onbetwistbare waarheden en op
goed en kwaad als absolute normen. Daardoor is ze een intens be-
schouwend iemand met een sterke behoefte waarheden te formule-
ren, zodat ze op grond daarvan de juiste beslissingen kan nemen in
het leven. Het kan haar echter ook moralistisch, eigenwijs en star
maken in haar denken.

     Onwrikbare overtuigingen glijden makkelijk af naar dogmatische
onverdraagzaamheid. Mogelijk heeft Catherine als kind die nega-
tieve kant van geestelijke autoriteit meegemaakt bij haar vader. Mis-
schien hield hij zich angstvallig vast aan bepaalde morele of politie-
ke overtuigingen, zodat hij geen oog had voor andere, even waarde-
volle standpunten. Of er speelden onuitgesproken verwachtingen dat
ze moest voldoen aan een bijna bovenmenselijk ideaal dat geen
ruimte liet voor haar emotionele of lichamelijke behoeften. Omdat
uw partner de neiging naar absolute geestelijke waarheden te zoeken
met haar vader deelt, legt deze innerlijke stem haar misschien ge-
dragsnormen op waar geen mens aan kan voldoen. Als ze zich daar
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niet van bewust is of de negatieve kant ervan internaliseert, gaat ze
zichzelf  als  persoon  en  als  vrouw  misschien  onderwaarderen  uit
naam van starre principes. Die principes kunnen haar ook onver-
draagzaam maken jegens u, zodat ze ook u geen ruimte laat om ge-
woon menselijk te zijn. Catherine heeft een sterke behoefte zelf alles
te overwegen en los van u haar eigen opvattingen over het leven te
formuleren. Misschien moet ze daarbij echter wat meer gevoel voor
humor ontwikkelen, want ze kan vaak overkritisch en intolerant zijn,
vooral tegenover zichzelf.

     Uw partners innerlijk manbeeld is mentaal gekleurd en maakt dat
ze verstandelijke sterk staat. De wereld van de geest ligt voor haar
open. Misschien is er in haar jeugd veel gewicht toegekend aan
school en intelligentie. Mogelijk hebben haar ouders (of een ervan)
hoge verwachtingen gehad van haar prestaties omdat ze zelf op dat
punt niet uit de verf waren gekomen. Omdat Catherine kennis en
leren belangrijk vindt, moet ze eens goed kijken welke pijnlijke
kwesties er misschien spelen rond haar verstandelijke ontwikkeling -
vooral als ze als kind te verstaan heeft gekregen dat ze dom was of
anderszins te kort schoot, of misschien leer-of communicatiepro-
blemen had. Het zijn en blijven haar eigen talenten en ze verdienen
het om gebruikt te worden. Als ze ze op u projecteert, gaat ze uw
verstandelijke kwaliteiten misschien verheerlijken, iets waarvan ze
zelf alleen maar afgunstig wordt en dat haar zelfrespect ondergraaft.
Misschien heeft ze gevoeld dat haar vader een briljant kind ver-
wachtte en ze vindt waarschijnlijk dat ze daarin tekort is geschoten.
Maar u bent niet die veeleisende ouderfiguur. Ze moet deze zaken
ook niet de kans geven de relatie te bederven. Ze moet ze zelf oplos-
sen.

     Omdat uw partners innerlijk manbeeld zoveel kracht en autoriteit
aan haar persoonlijkheid bijdraagt, is het van groot belang dat ze
goed met dit aspect van haar innerlijke zelf leert omgaan, zonder
zich te storen aan allerlei heersende opvattingen over "de" rol van
"de" vrouw. Het archetypische beeld van het hulpeloze vrouwtje
heeft weinig uit te staan met haar. Maar het tegenbeeld daarvan
waarschijnlijk evenmin. Militante ideologieën hebben nooit één in-
dividueel psychisch probleem kunnen oplossen, en zullen het hare
ook niet oplossen. Het beeld dat ze in zich draagt is mannelijk in zo-
verre dat het het assertieve en leidinggevende van haar aard weer-
spiegelt.  Maar  dat  beeld  moet  door  haar  als  vrouw  naar  buiten
worden gebracht. Ze zal er haar eigen, unieke relatie mee moeten
ontwikkelen, net zoals ze ook met de mannen in haar leven een ei-
gen relatie ontwikkelt. Er zijn geen vaste richtlijnen voor te geven -
die moet Catherine zelf vinden. Als ze deze enorme kracht in zich-
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zelf onderdrukt omdat ze er als kind een negatieve uiting van heeft
meegemaakt, draagt ze onbewust misschien veel woede en angst
met zich mee voor de autoriteit van anderen. Het behoeft geen uitleg
dat dat fnuikend kan zijn voor al haar relaties, zowel met mannen als
met vrouwen, u niet uitgezonderd. Maar ze komt er geen stap verder
mee als ze haar vader, haar partner, "de maatschappij" of mannen in
het algemeen de schuld geeft, want in haarzelf leeft precies diezelfde
behoefte aan autoriteit en macht, en dat brengt ze misschien zonder
het te weten heel manipulatief naar buiten. Als ze voor die krachtige
figuur die in haar leeft positieve uitlaatkleppen kan vinden, en auto-
riteit los kan zien van de fouten die haar vader er misschien mee ge-
maakt heeft, kan ze daar veel zelfvertrouwen, zekerheid, stabiliteit
en zeggenschap over haar eigen leven aan ontlenen.
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HOOFDSTUK V

TOT SLOT

     Veel psychologen en toneelschrijvers, dichters en romanschrij-
vers hebben ons er door de eeuwen heen steeds weer op gewezen dat
wij ons zonder relaties nooit van onszelf bewust kunnen worden. We
hebben de ander nodig om ons als het ware een spiegel voor te
houden, zodat we kunnen zien wie wij werkelijk zijn, of dat nu gaat
om het oppervlakkige niveau van bijvoorbeeld ons imago of om het
diepe niveau van de kern van ons wezen. Plato heeft geschreven dat
we in het gelaat van de geliefde een glimp kunnen opvangen van de
goden die over onze eigen ziel heersen - en wij zouden daaraan toe
kunnen voegen dat we er ook iets van onze persoonlijke duivels in
kunnen zien. Geen enkele horoscoop, of dat nu de vakkundige uitleg
van een individuele astroloog betreft of de wat beperktere mogelijk-
heden van een computerduiding, kan ons ooit vertellen of we ons al
dan niet met een bepaalde persoon moeten inlaten. Evenmin kan een
horoscoopduiding ons vertellen of de relatie "goed" of "slecht" is, en
of de band zal blijven bestaan. Want uiteindelijk legt ook de meest
zorgvuldige psychologische en astrologische voorspelling het af te-
gen de keuzevrijheid, de creativiteit en de dwanghandeling van de
mens. Maar als we inzicht verwerven in de redenen waarom we ons
tot  een  ander  voelen  aangetrokken,  in  wat  we  met  die  ander
scheppen, en hoe dat ons verandert, krijgen we gereedschap in han-
den voor meer keus en creativiteit, en minder dwanghandelingen.
Als een relatie diepgang heeft en gelegenheid tot verandering biedt,
zal ze ons vroeg of laat ook pijn doen - met name de pijn die wordt
veroorzaakt door afstand doen van een oud en versleten zelfbeeld.
Als wij kunnen inzien dat wij alleen in het lichaam van onze moeder
werkelijk kunnen genieten van twee harten die slaan als één, kunnen
we onze relaties zowel realistisch als idealistisch benaderen. De
alchemisten uit de middeleeuwen wisten dat het goud dat zij zochten
menselijk goud was, geen metaal. Als wij iets van hun visie kunnen
herontdekken voor onszelf, zal dat ons helpen dat grootse en myste-
rieuze werk te volbrengen: houden van een ander mens.
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APPENDIX

Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop

Liz Greene heeft de relatiehoroscoop ontwikkeld op basis van haar praktijk-
ervaring met cliënten die behoefte hadden aan astrologisch inzicht in hun
persoonlijke relatie. Dat waren merendeels cliënten die al geruime tijd in
een bepaalde relatie zaten (vrijwel nooit korter dan twee jaar) en die dus het
romantische, roze-wolk-begin achter de rug hadden en de fase van diepere
en meer realistische omgang met elkaar hadden bereikt. In dat stadium zijn
de donkere kanten van de beide persoonlijkheden al aan het licht gekomen,
evenals de problemen en conflicten die dat met zich meebrengt. En juist dan
ontstaat vaak de behoefte aan meer inzicht in de wisselwerking die er speelt.
Het is mogelijk dat de beide partners niet even veel belangstelling hebben
voor een astrologische analyse van hun relatie. Misschien staat een van bei-
den er wel heel sceptisch tegenover. Maar kennelijk heeft een partner wel
belangstelling,  en  in  dit  geval  bent  u  dat.  Misschien  wilt  alleen  u  een
astrologisch consult om uw relatie met Catherine te bespreken. Met dat uit-
gangspunt  is  de  relatiehoroscoop  dan  ook  geschreven:  u  wordt  aange-
sproken als degene die om de analyse heeft gevraagd, en naar Catherine
wordt verwezen als de derde partij, als "uw partner". Zo richt de relatiehoro-
scoop zich maar tot een van beide partners. Maar de inhoud betreft de beide
partners wel in gelijke mate.

Als u uw relatiehoroscoop met Catherine wilt delen, kunt u haar voorstellen
dat ze de tekst leest met dit gegeven in gedachten. Mocht dat echter lastig
zijn voor u en uw partner, dan kunt u een tweede versie bestellen waarin de
tekst is aangepast zodat die zich nu richt tot Catherine. In die versie wordt
er dan naar u verwezen als de partner.
Om deze omgedraaide, tot Catherine gerichte versie van de relatiehoro-
scoop te ontvangen, is het voldoende om het volledige nummer van uw
huidige relatiehoroscoop op te geven en daar de bestelcode TRPH aan toe te
voegen. U treft dat nummer aan onderaan het venstertje op de titelpagina,
en verder ook linksonder op iedere bladzijde.
Dit tweede rapport is verkrijgbaar voor een ongelooflijk gereduceerde prijs
(en die hangt af van het land waar u bestelt).

Astrologische techniek

De  relatiehoroscoop  wordt  gemaakt  op  basis  van  drie  afzonderlijke
horoscopen: de geboortehoroscoop van u, die van uw partner, en een derde,
composiet-horoscoop, die berekend wordt volgens de midpuntmethode. Om
vervolgens de verklarende tekst op te stellen, wordt er gebruikt gemaakt van
de  volgende  astrologische  gegevens:  de  wederzijdse  aspecten  tussen  de
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twee geboortehoroscopen, de belangrijkste thema's uit de composiethoro-
scoop,  aspecten  tussen  de  composiethoroscoop  en  de  twee  geboorte-
horoscopen, en bepaalde thema's in de beide geboortehoroscopen die door
de horoscoop van de partner of de composiethoroscoop worden geactiveerd.

Literatuur

De relatiehoroscoop neemt veel elementen uit de beide geboortehoroscopen
in beschouwing, maar richt zich uiteraard speciaal op de elementen die van
belang zijn voor relatiepatronen. Misschien heeft u na het lezen van de rela-
tiehoroscoop ook belangstelling voor een meer uitgebreide analyse van uw
eigen karakter die zich niet speciaal op de relatie richt maar werkt vanuit
een breder perspectief. In dat geval kunnen we u de
PSYCHOLOGISCHE HOROSCOOPANALYSE
van Liz Greene aanbevelen (ook bij ons verkrijgbaar).

Aanbevolen astrologische literatuur in verband met relaties:

"Liefde in de sterren" (Ned. vert. van "Astrology for Lovers") door Liz
Greene. Een amusante maar diepgaande kijk op de tekens van de dieren-
riem, met nadruk op hun karakteristieke gedrag in relaties.

"Samenspel" (Ned. vert. van "Relating") door Liz Greene. Een combinatie
van astrologie en dieptepsychologie die een uiterst verhelderende kijk op
relaties oplevert.
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ASTROLOGISCHE GEGEVENS GEBRUIKT VOOR DE RELATIE HOROSCOOP

voor  William Prince Of Wales  (m)
geboortedatum  21 juni 1982 kloktijd: 21:03 U.T: 20:03
in  Paddington, ENG (UK) lengte  0w12  breedte  51n32 sterrentijd: 14:00:57

A Zon Kreeft 0d06'22 in huis 7
B Maan Kreeft 4d57'53 in huis 7
C Mercurius Tweelingen 8c58'09 in huis 5
D Venus Stier 25b39'47 in huis 5
E Mars Weegschaal 9g12'19 in huis 9
F Jupiter Schorpioen 0h29'21 in huis 9
G Saturnus Weegschaal 15g30'26 in huis 9
H Uranus Boogschutter 1i29'40 in huis 11
I Neptunus Boogschutter 25i32'37 in huis 12
J Pluto Weegschaal 24g09'40 in huis 9
L Maanskn.(t) Kreeft 13d19'52 in huis 7
N Cheiron Stier 25b16'58 in huis 5

Ascendant Boogschutter27i26'10
2de huis Waterman 12k40'45
3de huis Ram 0a18'56
Imum Coeli Stier 2b25'41
5de huis Stier 24b08'48
6de huis Tweelingen 11c15'50
Descendant Tweelingen 27c26'10
8ste huis Leeuw 12e40'45
9de huis Weegschaal 0g18'56
Medium Coeli Schorpioen 2h25'41
11de huis Schorpioen 24h08'48
12de huis Boogschutter 11i15'50

en  Catherine Princess Of Wales  (v)
geboortedatum  9 jan. 1982 kloktijd: 19:00 U.T: 19:00
in  Reading, ENG (UK) lengte  0w59  breedte  51n28 sterrentijd: 02:12:00

A Zon Steenbok 19j12'03 in huis 5
B Maan Kreeft 18d41'33 in huis 11
C Mercurius Waterman 6k14'05 in huis 6
D Venus Waterman 7k13'20 in huis 6
E Mars Weegschaal 10g27'52 in huis 3
F Jupiter Schorpioen 7h16'24 in huis 4
G Saturnus Weegschaal 21g50'29 in huis 3
H Uranus Boogschutter 3i07'46 in huis 4
I Neptunus Boogschutter 25i27'57 in huis 5
J Pluto Weegschaal 26g48'55 in huis 3
L Maanskn.(t) Kreeft 22d26'11 in huis 12
N Cheiron Stier 18b03'17 in huis 10

Ascendant Leeuw 19e59'31
2de huis Maagd 8f29'02
3de huis Weegschaal 2g46'04
Imum Coeli Schorpioen 5h17'31
5de huis Boogschutter 14i47'08
6de huis Steenbok 21j19'10
Descendant Waterman 19k59'31
8ste huis Vissen 8l29'02
9de huis Ram 2a46'04
Medium Coeli Stier 5b17'31
11de huis Tweelingen 14c47'08
12de huis Kreeft 21d19'10

Gemeenschappelijke composiet horoscoop  (huizensystem Placidus, midpoint methode)

A Zon Ram 9a39'13 in huis 6
B Maan Kreeft 11d49'43 in huis 9
C Mercurius Ram 7a36'07 in huis 6
D Venus Ram 1a26'33 in huis 6
E Mars Weegschaal 9g50'05 in huis 12
F Jupiter Schorpioen 3h52'53 in huis 1
G Saturnus Weegschaal 18g40'27 in huis 12
H Uranus Boogschutter 2i18'43 in huis 2
I Neptunus Boogschutter 25i30'17 in huis 2
J Pluto Weegschaal 25g29'17 in huis 1
L Maanskn.(t) Kreeft 17d53'01 in huis 9
N Cheiron Stier 21b40'07 in huis 7

Ascendant Weegschaal 23g42'51
2de huis Schorpioen 25h34'53
3de huis Steenbok 1j32'30
Imum Coeli Waterman 3k51'36
5de huis Vissen 4l27'58
6de huis Ram 1a17'30
Descendant Ram 23a42'51
8ste huis Stier 25b34'53
9de huis Kreeft 1d32'30
Medium Coeli Leeuw 3e51'36
11de huis Maagd 4f27'58
12de huis Weegschaal 1g17'30

tp  as6212.502-26 39


