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                                                Kapitel I  -  INDLEDNING

                                                    At finde sit sande kald

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sæd-
vanligvis drømme. Vi ved, at vi ønsker at nå månen, lære at flyve den hurtigste flyvemaskine i
verden, redde truede dyrearter eller gøre en strålende videnskabelig opdagelse, som vil for-
vandle menneskers liv. Vi er endnu ikke gamle nok til at bekymre os om jobmarkedet, afbalance-
rede budgetter og vores eget og vores families underhold. Vi har kun vore drømme og en hemme-
lige vished om, at vi er enestående og skal udføre noget helt specielt i livet. Selv når vore for-
ældre har helt andre drømme på vore vegne, kan vi kende forskel på deres drømme og vore egne.
Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme.

Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Folk siger: "Du må hellere begynde at tænke
over, hvad du vil med dit liv. Hvordan vil du tjene til livets ophold?" Der er ikke længere tid til at
drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den
store, slemme, gamle verden. Den indre fornemmelse af at være speciel falmer ved synet af de
lammende vidnesbyrd om høje arbejdsløshedstal, skarp konkurrence ved hvert eneste stillingsop-
slag og økonomiske udsving og nedture, som får os til at føle, at vi er heldige, hvis vi overhovedet
får et job, ligegyldigt hvilket. Og hvis vi er utilfredse i det pågældende job, eller hvis vi mister
det, føler vi os nedværdigede, nedvurderede og ude af stand til at stole på vore inderste drømme
og længsler, fordi der måske ikke findes andet arbejde. Og selvom der gjorde, har vi sikkert for
længst mistet den indre kontakt, som kunne fortælle os, hvad det er, der får vores hjerte til at
synge og genskaber følelsen af at skulle udføre noget helt specielt i livet.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en for-
nemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv
giver mening ved siden af en løncheck. Hvis du leder efter en retning, kan astrologien hjælpe dig
med at finde den; hvis du allerede har fundet en retning, kan astrologien hjælpe dig med at be-
kræfte den og måske uddybe den. Det engelske ord "vocation" kommer af en latinske rod, som
betyder "at kalde" - ligesom vi også på dansk har ordet "et kald". At have et kald indebærer
noget af en højere eller dybere karakter - et indre selv eller en sjæl, som ved, hvorfor vi i virke-
ligheden er her. I dag bruger vi hovedsagelig ordet "kald" i forbindelse med mennesker, som op-
lever en religiøs kaldelse. Den omskiftelige verdens udfordringer og problemer, med dens hurtige
og usikre tekniske fremskridt og skiftende politiske og økonomiske strømninger, har skræmt os og
drejet vores opmærksomhed bort fra den indre betydning af det, vi foretager os i livet. Men rigtig
mange mennesker føler sig retningsløse eller ulykkelige i deres arbejde, selvom de bliver lønnet
godt. Få af os oplever den luksus at arve en formue; flertallet af os må selv klare os i verden. Ar-
bejdet ligger derfor, i lige så høj grad som parforholdet, ved kernen af vores liv og optager de
fleste af vores vågne timer. Men vi er muligvis ikke i stand til at tænke fra dette centrum og ud -
først at fokusere på hvem vi er, og hvad der inspirerer os, og derefter at søge efter redskaberne
hertil i den ydre verden. I stedet tænker vi udefra og ind, idet vi fokuserer på, hvad andre eller
vores egen skjulte usikkerhed fortæller os er muligt. Vi bliver ikke opdraget til at kende og stole
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på os selv og vore evner, men snarere til kun at kende den ydre verdens begrænsninger. Og der-
på hamrer vi os selv ned i en form, som passer til dem.

Eftersom hvert eneste fødselshoroskop er unikt, lærer astrologien os, at hvert eneste individ har
en unik natur og en unik samling af evner. Selvom et horoskop ikke kan fortælle os hvilket firma,
der vil tilbyde os et job, eller hvor meget vi kan forvente at få i løn, kan det hjælpe os med at for-
stå, at hvis vi ønsker at føle, at vores liv har betydning, må vi i den ydre verden udfolde i det
mindste noget af den person, vi er i det indre. Intet job er perfekt; vi må alle gå på kompromis.
Det, der betyder noget, er, at det, vi foretager os, forbinder os med noget specielt indvendig,
noget der får os til at føle, at vi er værdifulde, og som ansporer os til at yde vores bedste til livet.
Astrologiens indsigt er ikke bogstavelig og specifik. Den er symbolsk og psykologisk og fortæller
os om de områder af livet, som inspirerer os, de behov som giver vores sjæl næring, og om per-
sonlige begrænsninger som markerer grænsen for, hvad vi er i stand til at opnå i løbet af et liv.
Vi kan ikke blive til noget, vi ikke er, og intet menneske rummer alle muligheder. Vi er alle gode
til forskellige ting. Den rette blanding af realisme og tro på os selv kan sørge for, at vi kommer til
at føle, at vores vej gennem livet har været umagen værd.

For at få mest muligt ud af den astrologiske indsigt, som bliver tilbudt i denne fremstilling, er det
vigtigt at huske tre ting. For det første er en fornuftig indsigt i egne behov, muligheder og be-
grænsninger langt vigtigere end de kendsgerninger og statistikker, vi får tilbudt af omverdenen.
Det er ikke sådan, at kendsgerninger og tal ikke betyder noget. Men selv hvis der kun er ét job til
rådighed og fire hundrede ansøgere til det, har vi større magt til at skabe vores egen virkelighed,
end vi er klar over. Hvis det job er det helt rigtige for os, og vi er rede til at gennemgå den
nødvendige forberedelse og oplæring, så vil vi få det - et eller andet sted, på et eller andet tids-
punkt, på en eller anden måde. For det andet må vi ikke være bange for at forsøge. At forsøge og
fejle og forsøge igen er langt bedre end slet ikke at forsøge, for vi kan lære endnu mere af vores
nederlag, end vi lærer af vores succes. Det kan også være vigtigt at forstå, hvorfor vi måske ube-
vidst flirter med nederlagene eller undlader at gribe chancerne. Mange mennesker bliver tynget
ned, ikke på grund af manglende evner, men af en dyb ubevidst overbevisning om, at de ikke for-
tjener at blive tilfredse. En dybere forståelse af os selv kan hjælpe os med at skelne mellem ægte
begrænsninger og unødvendig selvsabotage. For det tredje kan et fødselshoroskop ved egen kraft
lige så lidt skabe mulighederne for os, som et vejkort kan få os til at foretage en rejse. Et fødsels-
horoskop kan vise os en retning og opmuntre os til at realisere vore højeste værdier og mest
elskede drømme. Men hvert eneste menneske må træffe beslutningen om at begynde at gå vejen.
Hvis vi nægter at gøre dette på grund af frygt eller kynisme, og bliver siddende på dørtrinnet,
mens vi længes efter det, der kunne være blevet til noget, kan vi ikke bebrejde hverken astro-
logien eller verden for vores utilfredshed.
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                                        Kapitel II

                         Hvordan du opfatter verden

Hver især oplever vi verden forskelligt og føler os stærke og kom-
petente på nogle felter og usikre eller dårligt udrustede på andre.
Intet menneske er perfekt tilpasset alle områder af livet. Fundet af
den rigtige retning kan til dels afhænge af en viden om, hvordan
du skal vurdere og tilpasse dig livet, og af opdagelsen af en ydre
situation, som passer til din grundindstilling. Selvfølgelig er det
ikke så enkelt, at du bare skal lede efter et sted, hvor du kan ud-
folde det, du opfatter som dine stærke sider, og undgå det du op-
fatter som dine svagheder. Sommetider kan et arbejde med at ud-
vikle de sider af personligheden, hvor du føler dig usikker, frem-
kalde den største følelse af sejr. Men det hjælper, hvis dit livssyn
er i harmoni med det, du foretager dig, og du derfor kan føle dig
fuld af selvtillid og i stand til at møde de udfordringer, som dit ar-
bejde byder på. Det kan også gøre en forskel, at du er i stand til at
være tro mod dine værdier og behov i stedet for at acceptere en
situation, hvor du hverken tror på det, du foretager dig, eller på de
mennesker du arbejder sammen med.

Brug dine praktiske evner til at skabe orden i kaos

For dig handler livet om at være til nytte, og dit arbejde bør være
et middel, hvorved du kan gøre verden en lille smule mere velord-
net og integreret, end den var, da du kom. Du har også selv brug
for orden, hvis du skal befinde dig godt, og hader kaos og roderi.
Din stabilitet og dybe ansvarsfølelse gør dig ideel til at påtage dig
byrden  ved  at  organisere  andre  og  tage  vare  på  de  praktiske
detaljer i et hvilket som helst foretagende eller kreativt projekt, du
måtte engagere dig i. Men du er andet og mere end en arbejdshest
eller en tekniker, selvom du sommetider undervurderer dig selv.
Du besidder en levende, nysgerrig og undersøgende tankegang, og
du  elsker  at  lære  nyt.  Hvis  du  vælger  et  arbejde,  som  giver
stabilitet, men er uden intellektuel stimulation, kan du komme til
at kede dig enormt og blive rastløs. Når du keder dig eller er rast-
løs, er du alt for fornuftig til at bryde fri og storme ud i det blå. Du
vil nok snarere holde frustrationen nede, indtil du bliver utilpas
eller ængstelig på grund af din underliggende vrede. Sørg for at
tage dette i betragtning, når du skal vælge arbejdsfelt. Den kreative
side af din natur er stærk, og du har brug for fred og forfinelse om-
kring dig. Du er alt for pragmatisk til at kaste dig ud i en tilværelse
som  kunstner  på  et  kvistværelse.  Du  har  brug  for  at  finde  en
balance, hvor du kan føle, at du gør gavn og er behøvet, men hvor
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du også kan dyrke dine intellektuelle og kreative interesser. En
god oplæring - hvad enten det er på universitetet eller i et bestemt
håndværk eller erhverv - kan give dig den nødvendige selvtillid til
at finde denne balance. Hvis du ikke har fået denne oplæring tid-
ligt i livet, så sørg for at få den senere; du er den fødte elev, og der
findes ingen tidsmæssige grænser for uddannelsen af sindet.

Du er ikke noget aggressivt menneske, og du har muligvis ikke
nemt ved at forsvare dig eller kræve din retmæssige andel i marke-
dets tummel. Dette kan gøre dig fortørnet, og når du er fortørnet,
bliver du kritisk, vanskelig og tilbagetrukken. Da vil du kunne
sabotere såvel dine egne som andres bestræbelser. Bag dette ligger
en mangel på selvtillid. Du har brug for at vurdere dine evner
realistisk og præsentere dem tydeligt og ærligt over for verden.
Når du kender dine begrænsninger og din styrke, kan du gå frem
uden illusioner. Du nyder at arbejde i stilhed alene, i dit eget
tempo og på din egen måde. Hvis du engageres i et større foreta-
gende, har du brug for en ansvarsfuld post, godt beskyttet mod an-
dres indblanding. Når du klarer tingene selv, vil du altid levere
varen; er andre på nakken af dig, kan du i al stilhed gå i strejke
eller blive syg af bekymring og ærgrelse. Du er forfinet, følsom og
ikke egnet til slagsmål, heller ikke selvom du har været nødt til at
lære dig en vis kampteknik. Sørg for, at der er fred og stilhed om-
rking dig. Du vil muligvis holde af et arbejde, som giver dig kon-
takt med naturen eller med dyr, børn eller voksne, som har behov
for  undervisning,  og  som  er  indstillet  på  at  lære,  eller  med
historien og fortidens finurligheder og mysterier. Inden for dit eget
område kan du blive en glimrende formidler. Men du er grundlæg-
gende en sky person og bryder dig ikke om at optræde på den
offentlige scene. Du har brug for et publikum, som er villig til at
lære. Din snilde, kærlighed til håndværk, opmærksomhed over for
detaljen og forkærlighed for nyttig viden kan gøre dig egnet til et
arbejde på mange områder, som kræver et opmærksomt blik, en
undersøgende tankegang og en ægte og dyb optagethed af, hvad
der får verden til at fungere.

                                                  - - -
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                                        Kapitel III

                              Dine anlæg og styrker

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker
kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter
på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i
det mindste nå mange af dine mest elskede mål. Indsigt i nogle
grundlæggende spørgsmål, såsom evnen til og ønsket om at hånd-
tere ansvar, behovet for stabilitet og tryghed eller trangen til kon-
stant  skiftende  udfordringer,  kan  påvirke  dine  beslutninger  og
hjælpe dig med at undgå at øde dine evner bort på områder, hvor
du sandsynligvis aldrig vil blive lykkelig eller føle dig hjemme. Det
betyder IKKE, at du, såfremt denne fremstilling synes at modsige
det, du er beskæftiget med i øjeblikket, brat skal kaste alt det til
side som du hidtil har bygget op. Hvis for eksempel nye udfor-
dringer og en vis grad af uafhængighed ifølge din astrologiske
profil er vigtigt for dig i dit arbejde, skal du ikke straks forlade et
fast job og styrte dig på hovedet ud i det blå på jagt efter en
urealistisk drøm. Det kan være nødvendigt med yderligere oplæ-
ring,  og  dine  forpligtelser  på  hjemmefronten  bør  også  tages  i
betragtning i forbindelse med, hvad der er muligt på et bestemt
tidspunkt  i  dit  liv.  Men  en  personlighed,  som  grundlæggende
kræver en uafhængig kreativ platform at arbejde ud fra, betyder,
at du måske bør overveje nogle nye muligheder inden for rammer-
ne af din nuværende situation eller arbejde på en langtidsplan for,
hvordan du gradvist kan opnå den autonomi, som du har behov
for. Hemmeligheden bag ægte succes - den slags som er rodfæstet
i en indre følelse af et spændende og meningsfyldt liv - består først
og fremmest i at acceptere, hvem man er, at tro på det og holde op
med at forsøge at forme sig selv efter andre. Og derefter at sigte
efter at forme sin ydre tilværelse på så mange måder, som der er
realistisk mulighed for, med henblik på at tilvejebringe de rigtige
arbejdsredskaber for din sande natur og dine sande værdier.

Glæden ved sit eget selskab

En af dine største fordele er evnen til at forfølge et mål, selvom
andre er uinteresserede, og selv hvis du må arbejde alene. Du har
ikke behov for massernes selskab for at værdsætte det, der begej-
strer dig, og dette giver dig mulighed for at træffe nogle valg og
udvikle  dine  evner  uden  at  være  urimeligt  afhængig  af  andres
godkendelse og opmuntring. Til forskel fra mange andre menne-
sker er du mindre tilbøjelig til at blive presset, når det gælder be-
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slutningen om, hvilken vej du ønsker at følge i livet. Ligesom an-
dre ønsker du at få dine ideer anerkendt og dit arbejde værdsat. Du
kan blive dybt såret, hvis du ikke bliver taget seriøst. Men du
falder ikke sammen, selvom du ikke får respons med det samme
eller i det omfang, som andre, mere udadvendte typer har behov
for. Du kan meget vel foretrække at arbejde alene, og det er mu-
ligt, at store selskaber eller organisationer ikke lige er stedet, hvor
du vil føle dig godt tilpas - især hvis der hersker forventning om
en "familiær" tone på arbejdspladsen. Du holder af at være alene
og foretrækker, at der hersker tillid til, at du kan videreføre dine
gøremål uden konstant indblanding eller kontrol. Som ansat øn-
sker du at få tildelt et bestemt projekt og derefter at få din fulde
frihed til at gøre med det, som du ønsker. Som arbejdsgiver ønsker
du at være i stand til at lade dit personale udføre sit arbejde, uden
at du behøver at støtte dem hele tiden. Og som arbejdskollega tror
du på respekten for andres grænser, ligesom du har behov for at få
dine egne grænser respekteret. Alt dette peger i retning af en dyb
indsigt og en forkærlighed for ensomhed, og selvom disse ting
ikke kan definere, hvilket arbejdsfelt der passer dig bedst, kan de
afgjort hjælpe dig med at definere, hvilket miljø du arbejder bedst
i.

Du er ikke typen, der nyder at kaste sig ud i kampen og straks
fremkomme med dygtige, hurtige løsninger. Det er ikke, fordi du
mangler intuition. Det er langt fra tilfældet; du ser mere og dybere
end de fleste, især når det gælder den psykiske dynamik blandt
mennesker omkring dig. Men du behøver tid for at køre oplevel-
serne gennem dine indre værdilinser, og du bryder dig især ikke
om at dumme dig ved en offentlig fejltagelse eller et forkert svar.
Arbejdsområder, som kræver en hurtig, mere spontan reaktion,
passer muligvis ikke til dig. Du har brug for tid til at finde ud af,
hvad du skal sige, og spillerum til at fremlægge en plan fuldt fær-
dig i stedet for stykkevis og delt. Hvad enten det er inden for
kunst,  videnskab  eller  forretningsliv,  vil  du  formentlig  fungere
bedst, når du får lov til at gennemarbejde dine løsninger alene og i
fred og ro. Et selvstændigt erhverv vil måske passe dig allerbedst,
for der er du ikke ansvarlig over for andre end dig selv, og den
standard, du forsøger at nå, vil være den, der bliver dikteret af din
egen sjæl. Du vil sandsynligvis ikke bryde dig om at arbejde i et
udvalg, medmindre du selv styrer det. Det kan være nødvendigt at
søge en stilling med autoritet, ikke fordi du er magtbegærlig, men
fordi det måske er den eneste måde, hvorpå du kan sikre, at du
bliver overladt til dig selv på den måde, som du har behov for.
Hvis du ønsker at engagere dig i en større organisation, bør du
sørge for, at den niche, du skaber til dig selv, giver dig masser af
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privatliv, anerkendte grænser både på arbejdet og uden for det, og
mulighed for at arbejde med problemer og løsninger på din egen
måde.

En dyb og tilbagetrukken natur kræver et særligt ar-
bejdsmiljø

Du er ikke en af tilværelsens uskyldige og finder utvivlsomt Walt
Disneys film irriterende, fordi de forholder sig så lidt til virkelig-
heden. Faktisk har du et glimrende greb om virkeligheden; og det
vil ikke blot sige markedspladsens virkelighed, men også virkelig-
heden bag andre menneskers motiver. Du er ikke materialist i den
grådige udgave, men du er udmærket klar over, at penge kan købe
frihed, og at det er nødvendigt at gå på kompromis, hvis man skal
lykkes i livet. Hvis et nødlidende menneske kommer til dig, er det
mere sandsynligt, at du tilbyder den pågældende hjælp til at lære at
stå på egne ben, end at du forærer dine egne hårdt tilkæmpede
resurser bort gratis. At skabe og køre en selvstændig virksomhed
kan muligvis passe til dig; kunstnerisk arbejde vil også kunne give
dig det privatliv og den dybde, du søger; og en oplæring i et fag
som  medicin  eller  psykologi,  det  være  sig  konventionelt  eller
alternativt, kunne måske passe dig. Kriminallovgivning, retsviden-
skab eller undersøgende jounalistik vil kunne tiltrække dig; og din
alvor og trang til ensomhed kan gøre dig egnet til at arbejde fint
med dyr eller med naturen. Du har et dybt instinkt for, hvordan de
kollektive understrømme fungerer, og er tilstrækkelig selvbeskyt-
tende til at sørge for at du ikke bliver udnyttet eller snydt. Somme-
tider kan du nære en overdreven mistro, og du har muligvis ikke
nemt ved at lade de mennesker, du arbejder sammen med, komme
alt for nær - især ikke autoritetspersoner og helt specielt ikke dem,
der ifølge dine egne yderst nøjeregnende normer ikke har gjort sig
fortjent til autoriteten. For at undgå sammenstød med den slags
mennesker vil det nok være bedre for dig at følge en vej, hvor du
kan udfolde din egen autoritet, da det er usandsynligt, at adfærden
hos de ledende personer i diverse større organisationer nogensinde
vil falde i din smag. Selvom du respekterer selvdisciplin og kan
blive tiltrukket af områder, hvor der kræves intens disciplin, vil du
kun kunne tilbyde dig selv til sådan en struktur, såfremt du ved, at
der er en chance for, at du en dag vil kunne nå til tops.

Tidlige oplevelser af en sårende eller isolerende art har formentlig
lært dig at holde din sårbarhed skjult, og du har muligvis nogle
meget  overbevisende  maskeringer,  som  du  kan  iføre  dig  efter
behag, når der er behov for selvbeskyttelse. Men du bør ikke være
tvunget til at bære den slags masker hver eneste dag på dit arbejde;
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det kan være meget udmattende at skulle foregive at være noget,
man ikke er. Desuden er du i stand til at se direkte igennem andres
maskeringer og har sandsynligvis nogle meget ægte følelser af
indføling og medfølelse over for dem, der er blevet behandlet skidt
i livet. Måske kunne du overveje omsorgserhvervene som arbejds-
område eller noget andet, som indebærer dybtgående undersøgelse
eller detektivarbejde, bogstaveligt eller i overført betydning. Du
kan godt lide gåder, som kræver en dyb og alvorlig tænkning, og
du er også vældig god til i al stilhed at udarbejde strategier. Dette
kunne gøre dig velegnet til at arbejde på områder, hvor du skal
kunne holde på en hemmelighed og forfølge dine emner meget
dybtgående. Du er også meget stolt og vil ikke tolerere at blive
behandlet på en affejende facon. De mennesker, du arbejder sam-
men med, har afgørende betydning for din arbejdsglæde, for du
har brug for at kunne stole på dem - i det mindste en lille smule -
og for at føle at de er din respekt værdige. Og allervigtigst er
måske din selvrespekt, som skal have rod i en viden om, at du er
involveret i udførelsen af noget, der er virkelig nyttigt og relevant.

Fordelene ved røntgensyn

Der er ikke meget, der undgår din opmærksomhed, og sommetider
kan du virke foruroligende på mennesker med dine dybtgående og
præcise fornemmelser af det, der ligger skjult. Der er tale om et
talent, som kunne gøre dig fremragende inden for et felt, hvor du
skal afdække det, der er tilsløret, eller bore dig dybt ned i et pro-
blem for at finde roden til dets løsning. Formentlig nyder du udfor-
drende forskningsopgaver og elsker at være den første til at op-
dage noget, som andre har overset - især på områder, hvor noget er
blevet opgivet som nytteløst. Denne evne vil kunne tjene dig godt
inden for omsorgserhvervene, men den kan også gøre dig til en
formidabel modstander i en retssal eller en grundig og utrættelig
undersøger på det økonomiske eller retsvidenskabelige felt. Din
evne til at "diagnosticere", hvad der er sygt eller skadet - hvad
enten det er noget menneskeligt eller noget dødt - kan gøre dig
egnet til et arbejde inden for lægevidenskaben, i industrien, i for-
sikringsbranchen og i regeringssammenhæng. Som en særlig følel-
sesmæssig opfattelsesevne kan dit røntgensyn give dig dybde og
gennemslagskraft  inden  for  kunsten,  som  skuespiller,  forfatter,
maler, billedhugger eller musiker. Uheldigvis bliver denne form
for talent ikke værdsat af dem, der har noget at skjule - og du har
muligvis haft din del af konflikter med autoritetspersoner, der ikke
var helt så autentiske, som de gerne ville give det udseende af. Du
husker ting i lang tid, når det gælder andres ondskabsfuldheder, og
dine tidlige oplevelser kan have lært dig, med Theodore Roose-
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velts ord, at "træde forsigtigt og medbringe en stor kæp." Hvis du
kan sætter dig ud over følelsen af personlig fortræd og hævn, kan
dine konflikter med autoriteterne lære dig en hel del om magtens
natur - og du får formentlig brug for at erhverve en sådan indsigt,
da du med al sandsynlighed vil nyde at befinde dig i en magtposi-
tion og vil have et ønske om at kunne anvende din magt på en an-
svarlig måde.

Det usynlige og ukendte er spændende for dig, og du har brug for
at fordybe dig i et arbejdsfelt, hvor du kan lodde dybderne. Mange
former for beskæftigelse vil kunne tilbyde dig dette, blot det ikke
kræver, at du skal omgås overfladiske mennesker, overfladiske
emner eller kedsommelige produkter. Din intensitet og dit behov
for et følelsesmæssigt engagement i dit arbejde kan betyde, at du
må søge arbejde på et felt, hvor du kan føle lidenskab for det, du
foretager dig. Det kan f.eks. være svært at føle lidenskab for et ar-
bejde som kasserer i en bank; men du vil godt kunne føle liden-
skab for et personalearbejde i en bank. Vend ikke ryggen til en ud-
fordring, blot fordi andre siger, at den er vanskelig. Jo vanske-
ligere den er, desto mere beslutsom vil du sandsynligvis blive, og
desto  større  tilfredsstillelse  vil  du  sikkert  føle,  hvis  du  klarer
skærene. Der findes en kampånd et sted i dit indre, som er lyk-
keligere ved at blive sluppet løs på en sag, som du lidenskabeligt
kan gå ind for, end ved at blive sluppet løs mod andre mennesker.

Behov for et velordnet arbejdsmiljø

Blandt dine fordele optræder ikke mindst evnen til at påskønne
fine detaljer og skabe orden i dit arbejdsmiljø. Du har intet imod at
bruge opmærksomhed på småting for at sikre, at de store ting ikke
går skævt. Du har heller intet imod selv at påtage dig dette arbejde
med detaljer og vil formentlig hellere klare dine egne "rengørings-
opgaver" end have andre til at rode rundt i dine projekter eller
papirer. Ud over denne evne til at respektere og bruge energi på
selv de mindste facetter af dit arbejde har du også et stærkt behov
for at føle, at du gør gavn, og du har intet imod også at hjælpe an-
dre med at skabe bedre orden i deres liv og arbejde. Dette kunne
gøre dig til en glimrende rådgiver eller underviser, da du er rede til
at bruge masser af tid og energi på at hjælpe andre med at komme
til at forstå tingene klarere. Du har muligvis en akademisk tanke-
gang som gør, at indgående undersøgelse og tilegnelse af viden
kan bibringe dig stor fornøjelse. Eller såfremt du er håndværker,
kunstner eller skribent, vil du muligvis nyde den konstante om-
formning og fuldstændiggørelse ved et kreativt arbejde. Denne tål-
modighed og opmærksomhed over for detaljen er en værdifuld
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evne, som du kan føre med dig ind i et hvilket som helst arbejds-
felt, du måtte vælge. Dybest set betyder det, at du er indstillet på at
tage ansvar for dine egne kreative bestræbelser frem for at for-
vente, at andre skal rydde op efter dig eller rette dine fejltagelser.

Dit kritiske blik og din skarpe skelneevne kan gøre dig meget
kræsen med hensyn til de mennesker, du arbejder sammen med, og
det miljø du arbejder i. En fabrik på et snavset sted eller et kontor
fuldt af usorteret ragelse kan faktisk betyde, at du kommer til at
føle dig fysisk syg. Snavs og uorden har en dårlig indvirken på din
mentale  tilstand.  Det  samme  gælder  kaos  i  andre  menneskers
tankegang og ideer. Rutine betyder noget for dig og frem for alt
alle de ritualer og vaner, som du selv har indrettet dig med, fordi
du anser dem for nødvendige for dit velbefindende. Du kan reage-
re  dårligt,  hvis  det  bliver  krævet,  at  du  tilpasser  dig  andre
menneskers strukturer, men du kan være nærmest tvangspræget i
din loyalitet over for dine egne strukturer. Forudsat at det er dig,
der får lov til at arrangere tingene, vil du sagtens kunne arbejde
med at skabe struktur for mennesker, der er mere farvestrålende og
fantasifulde end du selv - men undervurder ikke din egen sans for
fantasi  eller dit behov for at bevare din værdighed og dine person-
lige grænser. Dit behov for orden betyder ikke, at du bryder dig
om selv at modtage ordrer.

Den hemmelige agents diskretion

Du er et diskret menneske og ser og ved som regel langt mere, end
du er rede til at dele med andre - medmindre du gennem en længe-
re periode har lært at stole på dem. Du har et stærkt overlevelsesin-
stinkt, som især tidligt i livet sikkert har lært dig, at det er bedst at
betragte og afvente tingenes gang, før du lægger alle kortene på
bordet. Desuden er du i besiddelse af en stærk følsomhed over for
den menneskelige naturs ubevidste sider og har en evne til intuitivt
at fornemme de understrømme, der er virksomme i dit miljø. Du
kender mange hemmeligheder, og du ved også, hvordan man hol-
der på dem, både når det gælder dine egne og andres. Denne sær-
lige evne kan give dig stor gennemslagskraft som skabende kunst-
ner, fordi du er i stand til at fornemme og berøre de dybe følelse-
slag, som andre ofte er uvidende om hos sig selv. Du kunne blive
en glimrende terapeut eller kirurg eller en skuespiller eller speaker
med  stor  gennemslagskraft.  Du  har  en  instinktiv  forståelse  for
massernes psykologi og vil derfor også kunne klare dig smukt på
et område som reklame, hvor du er nødt til at "gætte" dig frem til,
hvad publikum ønsker, inden de selv er klar over det.
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Dit talent er naturligvis tveægget, sådan som alle sande talenter er.
Den indsigt og diskretion, du er i besiddelse af, gør dig sandsyn-
ligvis dybt mistænksom over for store grupper og utilpas i større
virksomheder eller institutioner, hvor magtkampe hører til dagens
orden. Du mærker mørket og destruktiviteten omkring dig, og du
kan være fremragende til at opsnuse tilholdsteder eller psykiske
adfærdsmønstre hos kriminelle eller psykisk syge mennesker. Men
du bør også lytte til dit stærke overlevelsesinstinkt. Måske vil du
blive lykkeligst ved at arbejde alene eller sammen med mennesker,
der som du selv ser og anerkender livets mere dystre sider. Som-
metider kan du have tendens til melankoli, for du er aldrig helt
overbevist om, at livet er vidunderligt, eller at mennesker grund-
læggende er gode. Du ved, at mange af dem ikke er det. Du er føl-
som over for verdens tragedier og elendighed og nærer ingen illu-
sioner om de destruktive kræfter hos dem, der ikke har set deres
egne indre dæmoner i øjnene. Prøv at finde et arbejde, hvor du kan
bruge dine evner til gavn for kollektivet. Da du er opmærksom på
mange skjulte sider af tilværelsen, kan du hjælpe med at helbrede
nogle af skaderne i verden - også selvom det kun er i beskeden
målestok. Lad ikke mistænksomhed og mistro få dig til at vende
ryggen til andre, men lyt til den instinktive skelnen, som maner
dig til forsigtighed ved omgangen med den utilslørede mangel på
bevidsthed hos mennesker omkring dig. Selvom du måske ikke
ønsker at bruge dine særlige evner konkret i forbindelse med om-
sorgsarbejde, er du i hjertet en healer og kan bidrage med noget
vigtigt til det menneskelige samfund.

Den største belønning ligger i troskaben mod din egen
sjæl

Som helhed er din natur bedst tilpasset de områder, hvor du kan
være selvkørende og nyde størst mulig privatliv, uafhængighed og
respekt for dine grænser, når det gælder plads, tid og arbejdsvaner.
Et fag, hvor du kan arbejde selvstændigt, enten inden for kunst,
service eller forskning, vil sikkert passe dig bedst. Det betyder
ikke, at du absolut skal være selvstændig erhvervsdrivende, eller at
du er ude af stand til at samarbejde med andre. Hvis du finder den
rette niche og kan bevare en uafhængig position inden for en større
organisation, kan du sagtens blive lykkelig; og gruppearbejde kan
også være lønsomt for dig. Men karakteren af de mennesker, du
arbejder sammen med, betyder virkelig noget, og din dybde og al-
vor bør ikke ødes bort på et felt, hvor det kræves, at du tænker og
taler overfladisk. Troskaben mod din egen sjæl og dine inderste
værdier er umådelig vigtig. Nogle mennesker kan arbejde lykke-
ligt med snart sagt hvad som helst, blot de har selskab og får en
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rimelig løn. Så nem er du ikke at stille tilfreds. Du er aldrig rendt i
hælene på masserne og har formentlig på forskellige tidspunkter i
livet måttet klare følelser af intens isolation eller "anderledeshed".
Dette er ikke en personlig mangel hos dig, men afspejler i virkelig-
heden det talent i form af indsigt og selvberoenhed, som ligger i
hjertet af din karakter. Du er ikke doven og mangler heller ikke
fantasi; faktisk er du i stand til oprigtigt at ofre dig, såfremt du be-
finder dig det rigtige sted, og du er i besiddelse af en skarp intui-
tion, som betyder, at du fornemmer mange skjulte ting. Men bliv
ikke urolig, såfremt det tager dig længere tid end visse andre at
finde din niche. En særlig natur kræver en særlig plads i verden.

Øvrige anlæg og styrker

Selvom dette udgør dine primære styrker, findes der andre egen-
skaber, som du kan bygge på, når du skal overveje den bedste
måde at bruge din energi og dine evner på. De er måske ikke lige
så fremherskende i din natur, men de er alligevel vigtige og bør
tages i betragtning ved enhver vurdering af din arbejdssituation.
Et  horoskop,  der  bliver  betragtet  ud  fra  et  erhvervsmæssigt
perspektiv, præsenterer os for et essentielt karaktermønster; og
det  "ideelle"  arbejdsfelt  vil  være  et,  hvor  flest  mulige  af  de
essentielle  karakteregenskaber  kan  komme  til  udfoldelse.  Der
findes intet perfekt job for nogen, ligesom der ikke findes nogen
perfekt verden. Men disse vigtige egenskaber skal have plads i din
tilværelse, et eller andet sted, på en eller anden måde, hvor de kan
blive respekteret og få nogle kanaler at ytre sig igennem.

Talent for rationel tænkning

Du har en klar og logisk tankegang, et søgende sind og et stærkt
ønske om at forstå de grundlæggende principper for, hvordan og
hvorfor tingene fungerer, som de gør. Du bør arbejde med noget,
der stimulerer og udnytter disse særlige mentale evner. Du er i
stand til at dykke ned under livets tilsyneladende tilfældige over-
flade og finde de mønstre og love, som ligger til grund for eksi-
stensen; og denne fascination og evne til at erkende grundlæg-
gende principper kan gøre dig egnet til at arbejde inden for rets-
væsenet eller områder med videnskabelig og teknisk forskning. Du
kunne også blive en glimrende økonom eller værdipapirsanalyti-
ker; eller du føler dig måske tiltrukket af medicin eller genetisk
forskning. De sociologiske og psykologiske fag kan muligvis også
have din interesse, for de love, som samfundet og individet funge-
rer efter, optager dig også. Du bryder dig ikke om uklar tænkning,
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og skal du udføre et job godt, må du vide præcist, hvad der bliver
forventet af dig og hvorfor. Hvis du føler dig tiltrukket af kunsten,
vil du formentlig være ligeligt tiltalt af teori og praksis, og du vil
være tilbøjelig til at bidrage til et kreativt arbejde med lige dele
intellekt og følelse. Hvis du har talent for at skrive, kan din klare
og præcise brug af ord og din evne til at organisere tankerne i vel-
ordnede strukturer gøre dig fremragende inden for historie, bio-
grafi eller artikler til videnskabelige magasiner. Du vil kunne klare
dig  fint  inden  for  universitetsuddannelserne.  Hvis  du  er  mere
praktisk anlagt, vil du kunne kombinere din forkærlighed for orden
med  en  påskønnelse  af  kunsthåndværk,  og  du  kunne  blive  en
strålende ingeniør, computerprogrammør eller arkitekt. Dit arbejde
bør forsyne dig med en kanal for din mentale nysgerrighed, din
kærlighed til logik og orden, og din forkærlighed for omhyggelig
og grundig analyse. Hvis dit nuværende arbejde ikke giver dig den
mentale stimulation, som du behøver, kunne du måske overveje
supplerende en uddannelse eller oplæring, så du kan finde et arbej-
de, der vil gøre mest mulig brug af dine særlige mentale evner.

Behov for et sted at udfolde forstandens kraft

Fornuft og rationalitet ligger i hjertet af din natur, og du har behov
for at anvende dine mentale evner i dit arbejde. Men en énsidig an-
vendelse af fornuften betyder umiddelbart, at kaos, uorden og irra-
tionalitet findes på mange niveauer i livet, som bør underordnes
fornuftsbetonede strukturer og en rationel tankegang. Du er en
kompliceret  natur,  for  dit  grundtemperament  er  knyttet  til  for-
nuftens kræfter, men du er fascineret af spøgsmålet om, hvorfor
livet er så ufornuftigt. Gør brug af denne kompleksitet, når du
søger livsbane, for du har brug for udfordringer i dit arbejde og vil
sandsynligvis finde dem ved at kæmpe med de områder, som altid
vil undslippe alle menneskelige forsøg på at forklare dem: den
menneskelige natur, den fysiske virkeligheds karakter, og ebbe og
flod i den enorme kollektive psyke, som i det skjulte forener alle
levende væsener. Brug ikke din forkærlighed for orden som et for-
svar mod de ting, du frygter i livet; for hvis du vælger arbejde ud
fra et forsvarsbehov, vil du ende med at finde det kedsommeligt og
lidet lønsomt. Kast dig ud i det og træn dit sind op til at kunne
kæmpe med det uforklarlige. Hvad enten du dyrker kunst eller
videnskab, må dine metoder nødvendigvis være forskerens, mens
emnet for dine undersøgelser bør være de områder, som så mange
kunstnere forsøge at vække til live gennem den magi, der ligger
gemt i deres kreative vision.
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                                                  - - -

                                        Kapitel IV

                             Kend din begrænsning

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at
rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse
ud af dit arbejde. Alle mennesker har begrænsninger, og disse skal
erkendes, ikke som "fejl" eller "mangler", men som den uundgåeli-
ge følge af at have styrker på andre områder. Intet menneske inde-
holder alting. Forståelsen af de områder, hvor væsentlige karak-
tertræk kan begrænse din evne til at involvere dig i eller nyde en
bestemt type arbejde, er en del af din opbygning af selvindsigt og
selvtillid. Sommetider er vi nødt til at forsøge og derefter fejle, før
vi kan indse, at vi er uudviklede eller uegnede eller simpelthen
uinteresserede i et bestemt område af livet. Presset fra familie og
kammerater kan få os til at forsøge at blive til noget, vi ikke er, og
megen tid og energi kan gå til spilde i forsøget på at leve op til
andres forventninger, selvom vi godt ved, at vi ikke føler os særlig
godt tilpas i det bestemte arbejde. Det er vigtigt at indse, at be-
grænsninger ikke er tegn på en eller anden definitiv karakterbrist.
Det at arbejde hårdt på et område med begrænsninger kan faktisk
skabe stor selvtillid, affødt af den hårde indsats, og sommetider
kan man opdage et ægte talent under overfladen på det, der virker
som en blokering eller vanskelighed. Det er op til dig at skelne,
hvornår  en  karaktermæssig  begrænsning  skal  bearbejdes  eller
medfølende accepteres, eller begge dele.

Intet menneske er en ø

John Donne skrev engang, at intet menneske er en ø, men du er
nok ikke tilbøjelig til at nære tillid til dette udsagn. Du gør ofte dit
bedste for at sikre, at du er beskyttet af høje mure og barrikader,
selvom du lever på fastlandet. Dette beriger dit indre liv og sikrer,
at du er tro mod dine egne værdier. Andres meninger er ikke den
drivende kraft i dit liv eller dit valg af arbejde. Men der ligger et
paradoks gemt i dit temperament og din situation i relation til om-
verdenen. Du har brug for at være den, du er, og ethvert arbejde,
du udfører, skal være motiveret indefra frem for af den ydre ver-
den. Men uden følelsen af at du lever et nyttigt liv og bidrager med
noget praktisk til den fortsatte forbedring af andres vilkår, kan du
komme til at føle dig låst fast i en temmelig melankolsk isolation,
hvor  du  føler,  at  du  ikke  kan  meddele  dig  om  de  værdier  og
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idealer, som betyder allermest for dig. Din største begrænsning i
forbindelse med dit arbejdsliv består i din vægring ved at lukke
andre ind - og dette skyldes stort set en blanding af stolthed og
mistillid. Du ville formentlig have gavn af at kaste et nærmere blik
på de måder, hvorpå denne tendens til at mure dig inde ikke alene
påvirker dit forhold til dine arbejdskolleger, men også din evne til
at "lægge varerne frem i butiksvinduet" - med andre ord, at vove at
tilbyde det, du har skabt, til omverdenen. Dette er ikke en be-
grænsning, som med nødvendighed skal skabe et fængsel for dig.
Du kan arbejde med den og forvandle den til en dyb indsigt i andre
menneskers frygt og usikkerhed. I sidste ende udspringer den af et
af de dybeste og mest kreative behov i din sjæl - behovet for at
vurdere og udfolde livet i overensstemmelse med dine egne indre
værdinormers  retningslinjer  frem  for  efter  kollektivets  ofte  be-
grænsede og smalsporede opfattelser.

Mistillid kan blokere for andres støtte

Dit fundamentalt defensive syn på livet kan sommetider være en
stor fordel. Men det kan også være en begrænsning, fordi din mist-
illid til andre kan gøre det vanskeligt for dig at bede om den hjælp,
du har brug for. Du giver muligvis også andre det klare indtryk, at
du ikke helt tror på dem, og det kan såre og fornærme dem, der
virkelig er på din side eller prøver at tilbyde deres støtte. Uddele-
gering af ansvar kræver en vis portion tillid, og hvis du tillader dig
selv at være behersket af et generelt sortsyn med hensyn til den
menneskelige  natur,  kan  det  være  helt  umuligt  for  dig  at  ud-
delegere opgaver til andre. Det betyder, at du måske konstant ud-
sætter dem for granskning eller kritik, hvilket ikke er nogen god
opskrift på at få det bedst mulige ud af dem, der arbejder for dig.
Hvis du selv af en anden bliver bedt om at bære et ansvar, kan du
ligeledes være overfølsom over for kritik. Mistro kan gøre dig
ømfindtlig og hemmelighedsfuld, og da vil du selv kunne blive
genstand for andres mistillid. Hele spørgsmålet om mistro vil altid
være centralt for både din styrke og dine begrænsninger på ar-
bejdsområdet. Mistillid til autoriteterne kan i mange tilfælde være
helt igennem berettiget, og du har utvivlsomt lært dette på den
barske måde i kraft af dit livs erfaringer. Dette udgør et af dine
talenter, for du lader dig ikke nemt narre og er ikke tilbøjelig til at
være naiv. Det er også en af grundene til, at du nok arbejder bedst
på egen hånd eller i en ledende stilling, hvor det er dig, der be-
stemmer. Men det vil ikke være godt for dig at isolere dig for
meget. Du har brug for at finde en balance mellem din fundamen-
talt selvberoende natur og dit behov for at engagere dig i andre
mennesker. Prøv at lære at skelne mellem en realistisk opfattelse
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og en generel formodning om, at alle mennesker dybest set er utro-
værdige. Erkendelsen af, at du altid må sørge for dig selv, betyder
ikke, at andre altid er uærlige eller handler ud fra selviske motiver.
Bedøm hver eneste person og situation individuelt og efter egen
fortjeneste og prøv at betragte det, fortiden har lært dig, i et mere
objektivt lys.

Oplevelser tidligt i livet kan undergrave selvtilliden

Sommetider har du overraskende lidt ægte fornemmelse for dit
eget værd. Denne skjulte usikkerhed kan give dig mange vanske-
ligheder på arbejdsområdet, især hvis du giver din tvivlen på dig
selv lov til at undergrave din evne til at bede om det, du i virkelig-
heden er værd. Det er muligt, at oplevelser tidligt i livet har bidra-
get til denne lave selvværdsfølelse; eller du kan have en indre til-
bøjelighed til at stille for store kvalitetskrav til dig selv. Prøv at
konfrontere dig med denne indre vanskelighed og arbejd på at
vende den til noget positivt. Det er sandsynligt, at du tidligere, om
ikke i øjeblikket, har accepteret en langt mindre økonomisk løn for
din indsats, end du fortjener. Overvej grundigt, hvad du føler, at
du  er  værd.  Og  spørg  så  dig  selv,  hvorfor  du  mon  accepterer
mindre, og hvordan du skal bære dig ad med at ændre situationen.
En smule introspektion kunne føre dig tilbage til økonomiske eller
følelsesmæssige spørgsmål, der er forbundet med din familiebag-
grund. Desværre vil verden give dig, hvad du beder den om, og
ikke mere. Du er nødt til at tro på, at du er mere værd, for at kunne
få mere. Du kan også tøve over for at satse på det, du virkelig hol-
der af at foretage dig. Hvis du er i besiddelse af et kreativt talent,
bruger du det så? Hvis du altid har ønsket at gøre noget bestemt,
men aldrig har prøvet, hvorfor har du da tilladt livet at berøve dig
modet? Hvorfor ikke gøre en indsats? Måske bærer du rundt på en
asketisk holdning, som får dig til at sætte din egen glæde og op-
fyldelse nederst på din prioritetsliste. Grundene hertil kan være
dybe og komplekse, og det er op til dig selv at grave dig ned til
dem og bringe dem for dagens lys, så du kan bryde med et selvde-
struktivt mønster. Du behøver ikke at føle dig frustreret i dit ar-
bejdsliv. Hvis du kan se, hvordan du sommetider saboterer din
succes ved at sigte for lavt og bede om for lidt, kan du begynde at
bryde med dette mønster.

Et skjult behov for at høre til bør anerkendes

Din uafhængighed og indadvendthed fortæller ikke hele historien
om din komplekse natur. Inderst inde længes du efter at blive
accepteret  af  andre  og  virkelig  at  være  afholdt  frem  for  blot
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respekteret. Selvom det ville være ekstremt vanskeligt og måske
ligefrem umuligt for dig at "sælge" dig selv for at opnå andres
godkendelse, kan det såre dig dybt, hvis du kommer til at føle dig
som en outsider eller bliver isoleret fra gruppeaktiviteter på din
arbejdsplads. Ligesom leoparden kan du ikke ændre dine pletter og
blive en anden, og det er langt mere berigende at være dig end at
være en person med mindre dybde og substans. Men du kunne
gøre tingene lidt nemmere for dig selv, hvis du var i stand til at an-
erkende dit behov for at være vellidt og kunne overvinde noget af
din dybe mistro til andre. Lad være med at skjule din venlige og
hæderlige natur. På grund af dit behov for kontakt er venskaber
meget vigtige på dit arbejde. Det betyder ikke nødvendigvis, at du
skal pjatte rundt med alle og enhver, men det kunne betyde, at du
gjorde noget for at dyrke de få personer, som du kan lide og har
lært at stole på. Du har brug for at udveksle ideer og få et mere af-
balanceret syn på verden, hvilket vil kunne hjælpe dig med at
komme ud af din skal og indse, hvordan din indsats bidrager til
andre. Hvis du arbejder som selvstændig, skal du prøve at kontakte
andre  inden  for  dit  felt  og  deltage  i  nogle  aktive  diskussions-
grupper, som kan hjælpe dig med at komme til at føle, at der er
støtte at hente udefra, når du har brug for det. Andres støtte kan
være umådelig gavnlig. Hvis du arbejder inden for et isoleret er-
hverv, f.eks. som forfatter, hvor du må tilbringe mange timer i dit
eget selskab, er det især vigtigt, at du har kontakt med mennesker,
som kan dele dine tanker. Selvom du er realistisk med hensyn til
den menneskelige natur, bor der en stærk idealisme i dig, måske
en smule krænket af livet, men ikke desto mindre levende og i god
stand. Forkast ikke disse idealer, heller ikke selvom verden indi-
mellem har vist sig at være mindre køn. Det er her, du kan få størst
gavn af venskaber og diskussioner med ligesindede. Tro det eller
ej, der findes mennesker derude, som forstår dig og værdsætter
dig.

At acceptere kritik uden at blive såret

Din stolthed kan være meget intens, og en arbejdssituation, hvor
du bliver udsat for drillerier eller latterliggørelse, eller hvor dine
fejltagelser ligefrem bliver udstillet, kan synes ensbetydende med
udslettelse. Enhver antydning af, at du ikke bliver taget alvorligt,
eller at du ikke er påskønnet eller er betydningsløs, kan få en ko-
lossal vrede op i dig. Kritik, selv når den er velment og reel, kan
blive afvist på stedet, fordi du føler dig så personligt såret og ned-
værdiget. Prøv at lære at være mere objektiv. Ofte vil mennesker
påpege noget, uden at det er ment som et angreb eller i den hensigt
at skade dig, men blot er ment for at støtte dig til at gøre et eller
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andet bedre. Du må lære, at verden ikke er fuld af fjender, og at
andre kan have en gyldig opfattelse, som kan hjælpe dig med at
forbedre dine egne betydelige talenter og evner. Fordi du er et
dybsindigt og seriøst menneske, udfører du ikke tingene sjusket
eller overfladisk. Men ikke alle er i besiddelse af din dybde eller
følsomhed. Ord kan sommetider såre dig for meget, fordi du selv
er tilbøjelig til at tænke, før du taler, og ikke har nemt ved at få
tingene sagt. Men sådan er det ikke for alle. Overfølsomhed over
for kritik er bagsiden ved din intensitet og evne til dyb forpligtelse
over for det arbejde, du udfører. Ethvert talent er tveægget, og din
alvor og dybde er ingen undtagelse. Det er nogle af de rigeste
gaver i din personlighed, men de kan være et handicap i arbejdet,
hvis du opfatter alting med en så desperat alvor. Din glimrende
evne til intuitivt at fornemme andres motiver bliver sommetider
overskygget af din frygt for ydmygelse, og du kan nemt miste ob-
jektiviteten og misforstå andres motiver, hvis dine egne længst
glemte sår fra barndommen bliver vakt til live af en situation på
arbejdspladsen. Lær at dyrke den simple kunst at tilgive. Det vil
ikke føre dig nogen vegne at sidde og skumle i årevis over en
krænkelse, som en kollega eller arbejdsgiver har udsat dig for -
især ikke, hvis det aldrig var vedkommendes hensigt at såre dig.
Du har en lang hukommelse, når det gælder fornærmelser og over-
last. På den positive side glemmer du heller ikke dem, der har til-
budt dig deres hjælp, og dette kan være en stor fordel på grund af
din store evne til loyalitet. Det vil hjælpe dig, hvis du kan lyse en
smule op og lære at le - ikke bare ad dig selv, men også ad andres
klodsethed. For det meste er de krænkelser, du oplever, nemlig
blot udtryk for dette - menneskelig klodsethed.

                                                  - - -

                                         Kapitel V

                             Samarbejde med andre

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din
retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle
vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejds-
pladsen; vi har alle forskellige behov og krav; vi har alle brug for
forskellige grader af privatliv eller teamwork; og vi har alle for-
skellige måder at omgås ligemænd og autoritetspersoner på. Der
findes ingen "normal" måde at være sammen med andre på, men
det er vigtigt, at du forstår præcist, hvad du har behov for, så du
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kan udfolde dine evner bedst muligt. Mange spørgsmål i forbindel-
se med din omgang med andre på arbejdspladsen er blevet berørt
i de tidligere afsnit; nedenstående afsnit er mere en opsummering
af dine grundbehov, som det kan være nyttigt at skrive sig bag
øret.

To er én for mange

Du er ikke noget særlig selskabeligt menneske, og du vil forment-
lig blive lykkeligst ved at arbejde alene eller i et miljø, hvor der er
en minimal grad af socialt samvær og kammeratskab blandt med-
arbejderne. Din selvberoenhed er en af dine store styrker, for du er
ikke afhængig af andres støtte for at fuldføre dine opgaver og nå
dine  mål.  Men  sommetider  undervurderer  du  måske  den  grad,
hvormed ensomhed eller følelsen af isolation kan undergrave din
selvtillid, og det kan være gavnligt at skelne mellem ægte selvbe-
roenhed og en dybt rodfæstet mistillid til andre, som får dig til at
frygte for at blive udnyttet eller såret. Førstnævnte er en fordel,
men sidstnævnte kunne ødelægge nogle potentielt nyttige arbejds-
relationer, som ellers ville kunne spille en positiv rolle ved at
hjælpe dig med at nå dine faglige mål. Uanset hvor indadvendt
eller selvberoende du er, så er du også et menneske og har brug for
et eller andet omfang af kontakt med dine fæller, uanset hvor be-
skedent et omfang dette måtte have, sammenlignet med mere ud-
advendte temperamenter.

En af vanskelighederne ved at have en natur, som er så selvbero-
ende, er, at andre måske ikke forstår, hvad der egentlig driver dig,
og kan tro, at du lukker dem ude på grund af arrogance eller en
forestilling om egen overlegenhed. Selvom dette måske langt fra
er sandt, kan du til tider have meget svært ved at dele følelser og
svagheder med andre, og derfor gør du måske intet for at ændre på
den  slags  uretfærdige  opfattelser,  når  først  de  er  dannet.  Din
største  vanskelighed  ved  at  arbejde  sammen  med  andre  er,  at
stolthed, behov for at være alene og mishag ved andres påtræn-
gende adfærd kan rotte sig sammen og afsløre en tilsyneladende
afstandtagen, som føles truende eller lettere nedgørende for andre.
Selvom dette i virkeligheden er deres problem og ikke dit, er det
vigtigt, at du forstår det, så du ikke bliver overrasket, hvis du op-
dager, at der opstår problemer mellem dig og medarbejderne. Lidt
større fleksibilitet med hensyn til at lade andre komme tættere på
kunne afhjælpe denne situation; og en sådan øget åbenhed behøver
ikke at være hyklerisk eller påtaget, for der vil altid være tids-
punkter, hvor du kan få brug for en smule opmuntring eller ønske
at udtrykke helt almindelig menneskelig ubeslutsomhed eller at
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søge andres råd. En generel mistro yder ikke de kolossale forskelle
mellem mennesker retfærdighed, og måske har du brug for at lære
at vurdere mennesker, ikke ud fra tidligere oplevelser som kan
have gjort dig mistænksom over for den menneskelige natur, men
ud fra hvordan den enkelte i virkeligheden er. Prøv nu og da at
træde ud af dit elfenbenstårn og lad din almindelige menneske-
lighed ytre sig. Selvom du arbejder selvstændigt, vil du alligevel
have brug for en vis grad af supplement og opmuntring fra dem,
der arbejder inden for dit felt, eller som kunne hjælpe dig med at
formulere og forfølge dine mål.

                                                  - - -

                                        Kapitel VI

            Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en
stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som ka-
ster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og
behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betyd-
ning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget for-
skelligt for forskellige mennesker. Succes i denne dybere forstand
er  forbundet  med  individets  evne  til  at  udfolde  de  værdier  og
idealer i den ydre verden, som betyder allermest i den indre ver-
den. Betragtet på denne måde indebærer succes måske ikke penge
eller position overhovedet; for den afhænger af en indre kvalitet i
form af loyalitet og integritet og afspejler individualitetens sande
væsen i stedet for at være en fællesnævner baseret på overfladiske
sociale og materielle interesser.

For dig ligger succes i din evne til at udtrykke dit virkelige selv,
dine dybeste værdier og drømme og din fantasi i kreativ form. Du
føler dig mest levende og ved, at dit liv har mening og formål, når
du er forbundet med en indre magisk og visionær kilde, som giver
dig en fornemmelse af, at din menneskelige personlighed er et red-
skab for en enestående individuel skæbne. Dette er i alt væsentligt
en indadvendt proces, og den er nødvendig, også selvom du tillige
har behov for at være engageret i et samarbejde med andre. Dit
behov for at finde dit helt eget specielle udtryk betyder, at du
måske sommetider har følt dig svigtet af dem, du holdt af, og som
du håbede kunne forsyne dig med denne magi og mening. Men du
vil kun opleve en form for fuldbyrdelse, hvis du kan give denne
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magi form indefra. Kreativt arbejde af en eller anden art er vigtigt
for dig. Dette betyder ikke, at du absolut "skal" være kunstner i
bogstavelig forstand, selvom du måske har evner inden for et af
kunstfagene, såsom skriveri, maleri eller musik. Men individuel
skabelse kan antage mere skjulte former. Skabelsen af et firma, en
skole, en gruppe, en have, et hjem - alle disse aktiviteter bliver til
ægte selvudfoldelse, når du søger inspiration indefra i stedet for
fra den ydre verden.

En vis forsagthed og mangel på selvtillid kan få dig til at afholde
dig fra at udfolde alt det, du ved, du indeholder, og ængstelsen for,
om du nu også fortjener den anerkendelse, du søger, kan forstyrre
autenciteten i dine indre forestillinger. Dette kan stille sig i vejen
for en ægte kreativ indsats, selvom du måske ved, at du har ev-
nerne. Men din ængstelse kan også tjene et værdifuldt, positivt for-
mål, forudsat at du ikke tillader, at din skyhed eller frygt for kritik
får dig til at vende ryggen til det, du holder allermest af at foretage
dig. Dine bekymringer for, om dine evner er "specielle" nok, kan
få dig til at arbejde hårdt for at udvikle dine færdigheder til det
yderste, og din frygt for at blive opfattet som ordinær eller betyd-
ningsløs kan fungere som en anspore og tvinge dig til at frem-
bringe et kraftfuldt, kreativt udtryk trods dit ubehag og din usik-
kerhed.

Du har brug for at vide, at det, du skaber, virkelig er unikt og dit
eget, og at ingen andre på nogen måde ville kunne udføre det på
præcist samme måde. Det er denne oplevelse af at være unik, at
være helt og holdent "sig selv", som rummer nøglen til din følelse
af  fuldbyrdelse,  og  dit  ægte  kald  bør  støtte  din  søgen  efter
autencitet og selvindsigt gennem kreative bestræbelser.
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navn: Olga Tokarczuk (kvinde)

fødselsdato: 29. januar 1962 lokaltid: 19:30 metode: Liz Greene
sted: Sulechów, PL U.T.: 18:30 huse: Placidus
læng: 15e37 bred: 52n06 sid. tid: 04:06:34 28. februar 2023

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse

A Sol Vandbærer 9k23'00 i hus 5 direkte
B Måne Skorpion 18h28'29 i hus 3 direkte
C Merkur Vandbærer 22k23'35 i hus 6 retrograd
D Venus Vandbærer 9k56'44 i hus 5 direkte
E Mars Stenbuk 27j31'30 i hus 5 direkte
F Jupiter Vandbærer 17k07'32 i hus 6 direkte
G Saturn Vandbærer 3k04'10 i hus 5 direkte
H Uranus Løve 29e18'19 i hus 12 retrograd
I Neptun Skorpion 13h25'38 i hus 3 direkte
J Pluto Jomfru 9f33'50 slutningen af hus 12 retrograd
K Måneknude Løve 18e29'25 i hus 12 retrograd
N Chiron Fisk 4l37'59 i hus 6 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner
Ascendant Jomfru 10f11'09 Descendant Fisk 10l11'09
2.Hus Vægt 1g18'12 8.Hus Vædder 1a18'12
3.Hus Vægt 28g49'44 9.Hus Vædder 28a49'44
Imum Coeli Skytte 3i39'12 Medium Coeli Tvilling 3c39'12
5.Hus Stenbuk 11j36'13 11.Hus Krebs 11d36'13
6.Hus Vandbærer 14k09'54 12.Hus Løve 14e09'54

Større aspekter
Sol Kvadrat Måne 9°04 Venus Konjunktion Jupiter 7°11
Sol Konjunktion Venus 0°34 Venus Konjunktion Saturn 6°53
Sol Konjunktion Jupiter 7°45 Venus Kvadrat Neptun 3°28
Sol Konjunktion Saturn 6°19 Venus Opposition Måneknude 8°32
Sol Kvadrat Neptun 4°02 Mars Konjunktion Saturn 5°33
Sol Opposition Måneknude 9°05 Jupiter Kvadrat Neptun 3°42
Måne Kvadrat Merkur 3°55 Jupiter Opposition Måneknude 1°21
Måne Kvadrat Venus 8°31 Uranus Opposition Chiron 5°19
Måne Kvadrat Jupiter 1°20 Neptun Sekstil Pluto 3°52
Måne Konjunktion Neptun 5°03 Neptun Kvadrat Måneknude 5°03
Måne Kvadrat Måneknude 0°00 Neptun Trigon Chiron 8°47
Merkur Konjunktion Jupiter 5°16 Pluto Opposition Chiron 4°55
Merkur Opposition Uranus 6°54 Pluto Konjunktion Ascendant 0°37
Merkur Kvadrat Neptun 8°58 Chiron Opposition Ascendant 5°32
Merkur Opposition Måneknude 3°53
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).
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