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Velkommen til PCM3-Pro

Tydningen lægger ud med at beskrive, hvordan du er som privatperson. Senere i
teksten kan du læse, hvordan din arbejdsmæssige eller professionelle profil ser ud.

Filosofisk og initiativrig

Din daglige adfærd er præget af initiativ, gå-på-mod og er eftertænksom og har en
stor viden. Du kan gennemtænke dine aktiviteter og blive mere bevidst over, hvad du
skal satse på. Du ønsker nu at vise andre, hvem du er, og du har ikke noget ønske
om at skjule dine motiver for andre. Med stor energi og sans for dine mål kaster du
dig ind i dine aktiviteter, og du er typen, som virkelig kan få noget fra hånden. Du går
ikke af vejen for selv store udfordringer, som du ved, vil koste meget af dig. Du har
temperament og lærer nok først med alderen at beherske dig. Du er dog venlig af
natur og meget overbevisende, sandsynligvis charmerende. Du forstår også i høj
grad at motivere andre. Du er typen, som andre gerne følger, fordi du skaber liv og
initiativ omkring dig.

Din barn- og ungdom



Vi prøver nu at skrue tiden tilbage og give et billede af dig, da du var barn og ung.
Det er muligt, denne beskrivelse var gældende, indtil du var 12-13 år, måske helt
frem til omkring de 20 år gammel. Mere præcist er vi ikke i stand til at vurdere det.

Som ung og barn var du mest indadvendt. Du var dygtig til at tilpasse dig til nye
situationer, uden at du opgav dig selv. Du var ansvarlig og metodisk, men også
meget selvkritisk. Når du lavede noget, skulle alle detaljer være i orden. Du var
derfor perfektionistisk og ømfindtlig overfor kritik. Resultatet eller virkningen kan dog
meget let have medført, at du i dag er specialist indenfor et eller andet område.

Hvordan har livet påvirket og udviklet dig indtil nu?

Livet har påvirket dig til at blive mere filosofisk samt strategisk. Hermed har du også
fået et større behov for at lære mere og uddanne dig. Endvidere har du udviklet
mere humor – sandsynligvis som en måde at overleve på. Det ligger i filosoffens
natur at være rummelig og tolerant. Dit arbejde har også stimuleret din
eftertænksomhed, strategiske sans og lyst til at lære og evt. videregive din viden.

De tre sfærer

Ifølge ny sociologi lever vi alle vort liv i tre sfærer. Den private, den sociale og den
offentlige sfære. I denne forbindelse, men også ifølge ny psykologi, er tre begreber
vigtige, nemlig selvtillid, selvfølelse og selvagtelse.

Selvtillid er især noget, som skabes gennem den måde, man klarer sine opgaver på.
Den kan derfor vokse eller svækkes. Selvfølelse (eller selvværd) er, hvordan man
har det med sig selv - så at sige fra morgen til aften. Man kan lære at forbedre sin
selvfølelse. Selvagtelse er den værdi, man tillægger sine egne værdier, især de etisk
betingede. De tre begreber er ikke det samme. Et menneske kan f.eks. godt have en
høj selvtillid (kan handle sikkert udadtil), men en svag selvfølelse og omvendt.

I det følgende får du en vurdering af, hvilken sfære, du er mest fokuseret på.
Dernæst en vurdering af din selvtillid, selvfølelse samt selvagtelse.

Offentlig sfære mest betonet

Du har den offentlige sfære mest betonet, hvilket betyder du er villig til at gøre meget
for dit arbejde og det, som du beskæftiger dig med, med det formål at komme ud i
det offentlige rum. Du har altså et stort drive til individuelt at realisere dine mål og
ambitioner. Der kan dog også være tale om, at skæbnen (samfundet) presser dig ud
i det offentlige rum. Dette kan ske, hvis du f.eks. er kunstner, lærer, præst eller skal
markedsføre produkter i dit navn. Du kan hermed blive meget sensitiv omkring,
hvordan andre opfatter dig. For at få mest ud af denne betoning er det vigtigt, at du
har en god selvtillid og selvfølelse. Det er endvidere vigtigt, at du har en god
selvagtelse. Hermed kan du holde fast i, hvad du står for, hvis samfundets værdier
og behov skulle komme på tværs af dine egne værdier. Med alderen kan du blive
mere forsigtig. Du kan nemlig gå for meget op i, om du tror andre synes, at du har
en tilstrækkelig høj moral, og om du er dygtig/professionel nok.

Normal selvtillid

Som udgangspunkt har du normal selvtillid, dvs. sådan ca. omkring de 19-20 år
gammel. Derfor har du gennem din familiære opvækst dannet en normal god
selvtillid. Din selvtillid kan dog også være genetisk bestemt. Med en normal god
selvtillid har du mod nok til at tage chancer, når det endelig gælder. Du kan realisere
dine muligheder og tør også elske andre. Du kan forbedre din selvtillid, hvilket du
kan læse om i det følgende.

Normal selvfølelse



Som udgangspunkt har du en normal selvfølelse. Din selvfølelse er ikke alene
dannet af din familiære opvækst, men også gennem det fællesskab med andre, du
har været en del af, f.eks. et studiefællesskab, arbejdsfællesskab eller et
interessefællesskab (sport, musik, natur etc.). Med en normal selvfølelse har du
derfor de bedste betingelser for at kunne indgå i relationer livet igennem på en stabil
måde. Dette gælder også parforhold, forholdet til evt. børn og nære venner. I
perioder kan din selvfølelse dog falde og stige. Hvis den falder, bliver du negativ
omkring dig selv. Dette kan evt. smitte af på dine relationer, f.eks. ved at du holder
dig tilbage fra andre i perioder eller er negativ. Med en normal selvfølelse vil du også
opleve perioder, hvor den bliver høj, dvs. du kan opnå lykkefølelse.

God selvagtelse

Selvagtelse er det på sin vis det mindst vigtige af de tre begreber og det anvendes
især, når du agerer i den offentlige sfære. Det viser evnen til at holde fast i sine egne
værdier. De vil især blive stimuleret, hvis samfundets værdier er i overensstemmelse
med dine egne. Da du har en god selvagtelse, har du evnen til at holde fast i dine
værdier, også selv om flertallet i den offentlige mening har andre værdier.

Forbedring af din selvtillid og selvfølelse

Selvtillid opbygges gennem den måde man handler på og klarer sine opgaver. Din
selvtillid er på godt og ondt bundet til ideer. Du synes, at du skal have den rigtige
ide, inden du handler. Det kan svække din selvtillid, hvis du ikke føler, du har ideen.
Ligeledes kan det også svække din selvtillid, at du hurtigt ændrer fokus. På den
anden side kan du opbygge din selvtillid ved at følge en plan med gode ideer samt
tilpasse dig til skiftende situationer. Du kan nemlig tilpasse dig skiftende
omstændigheder uden, at det går ud over din selvtillid. Din selvtillid er generelt
knyttet til dine intellektuelle og kommunikative færdigheder.

I mere specifik forstand er din selvfølelse meget forbundet med, at du kan knytte dig
vedvarende til mennesker, et arbejde eller din bolig, og at du kan fremstå æstetisk
eller arbejde med æstetik eller kunst. Den specifikke selvfølelse kan betyde, at du
kun er tilfreds, når du udfolder dig æstetisk eller på en kunstnerisk måde; ligeledes
at du kan hænge for meget fast i vante forhold eller dine besiddelser.

Erhverv

I det følgende beskrives din erhvervsprofil bl.a. efter Ichak Adizes's teori, som vi
anvendte i PCM2. Her i PCM3 er erhvervsprofilen dog udvidet med to nye typer,
nemlig Filosof/strateg og Visionær Idealist. Der benyttes derfor nu seks
erhvervstyper, som er:

Producent/initiativtager; går efter konkrete resultater.
Administratoren/logiker; holder orden gennem et (intellektuelt) system.
Entreprenøren/Nytænker; finder nye veje og idéer.
Integratoren/Humanist; arbejder med/for mennesker.
Filosof/Strateg; analyserer overordnet. Tiltrækkes af viden
Visionær/idealist; introducerer brede humanistiske, spirituelle eller kunstneriske
dimensioner.

Opbyggeren

Du udmærker dig i rollen som Initiativtager og Filosof/strateg. Adizes har ikke
navngivet kombinationen, men ville nok have kaldt dig for den Strategiske
Initiativtager. Vi kalder dig for Opbyggeren. Du er en person, som har meget at byde
på. Du præges af initiativ, gå-på-mod og et konstant ønske om at lære mere. Du kan
gennemtænke dine aktiviteter og er meget bevidst om, hvad du skal satse på. Du
ønsker at vise andre, hvem du er og du har ikke noget ønske om at skjule dine



motiver for andre. Du er ivrig og ønsker ikke, at andre skal holde dig tilbage. Du går
ikke af vejen for selv store udfordringer, som du ved, vil koste meget af dig. Du
ønsker livet igennem at lære nyt og motiveres meget af viden. Du kunne som sagt
også kaldes "Den Strategiske Initiativtager". Du har nemt ved at gøre dig bemærket
gennem din udstråling og dit vid, som nogle gange kan udvikle sig til en skarp
sarkasme. Du er et menneske, som ser positivt på tilværelsen og på dig selv. Din
selvtillid og din selvfølelse fejler ikke noget. Du har karisma, er en ledertype og har
nemt ved at begå dig blandt andre. Du er typen, som nemt får succes, men du er
også typen, som kan være for rastløs - til tider manisk. Du elsker at køre i det høje
gear.

Type: Opbyggeren; Den Strategiske Initiativtager.

Adfærd på arbejdspladsen: Åben, charmerende, overtalende, karismatisk, store
armbevægelser.

Rolle: At lede på en strategisk måde. Du egner dig i alle sammenhænge, hvor der
skal ydes en stor indsats, som kræver vitalitet og overblik. Du er en ledertype, som
er god til at tage initiativer.

Stress: Du er god til at tåle stress. Arbejder godt under nogen stress, da det
stimulerer dit behov for tænkning og analyse. Du kan dog risikere at blive udbrændt
ved længere tids stress, fordi du ikke lyttede til kroppen og dens reaktioner.

Gode og dårlige egenskaber

I den almindelige astrologi giver gode aspekter ’gode’ egenskaber, og såkaldte
negative aspekter giver ’dårlige’ egenskaber. Problemet er imidlertid, at mange
succesrige mennesker ofte har mange ’dårlige’ egenskaber, f.eks. kan de være
ærgerrige, rethaveriske og dominerende. Sådanne egenskaber er ofte
hensigtsmæssige i den offentlige sfære (se i det foregående, hvor du har din
betoning). Men de er mindre gode i den sociale sfære og ikke rare i den private
sfære (overfor børn, forældre, evt. ægtefælle). I det følgende får du en kommentar til
nogle af de vigtige ’dårlige’ og så ’positive’ egenskaber i dit horoskop. Hvis der ikke
er en kommentar, anses egenskaberne for at være hensigtsmæssige i alle tre
sfærer.

+ Du er vurderende, kritisk og analyserende, men behøver nødvendigvis ikke at give
udtryk for dette. Du går stærkt op i dine personlige interesser, hvilket giver dit liv
mening og megen kulør. Andre opfatter dig som mental stærk.

+ Du har en værdighed i den måde, som du udtrykker dig. Du har også personlig stil.
Du er god til at nyde tilværelsens materielle eller sanselige aspekter.

Parforhold og erotik

I det følgende finder du en beskrivelse af din stærkeste eller de to stærkeste
kærlighedsformer. I dette program anvender vi 6 kærlighedsformer. De er et udtryk
for dine behov i parforhold. De er: 1) Den dynamiske kærlighed, 2) Den
venskabelige kærlighed, 3) Den legende kærlighed, 4) Den selvopofrende
kærlighed, 5) Den intense kærlighed og 6) Den fantaserende kærlighed.

Dine mest markante kærlighedsformer er den venskabelige kærlighed baseret på
trofasthed og binding samt den intense form baseret på symbiose og næsten
tvangspræget lidenskab. Du kan binde dig enormt stærkt til en partner til grænsen
af, at der er tale om en besættelse. Du elsker dybt og kompromisløst. Hvis din
partner ikke har det på samme både som dig, kan du dog kvæle den anden med
krævende følelser og lidenskab. Du forlanger nemlig disse følelser gengældt, og det
er ikke alle, som kan leve op til det. Du kan derfor langt fra med hvem som helst.



Dine seksuelle drifter er stærke, men du er også forsigtig. Du er ikke typen, der kan
med tilfældige elskere. Du skal fornemme dybde og engagement, før du åbner dig
op. Du har en slags sjette sans for, hvordan du stimulerer en partner og for, hvordan
du styrer jeres lidenskaber. Du har et stort behov for at være i kontrol i et forhold.

En mangel i dine forhold kan let blive, at du prioriterer sex og modspil for lavt.
Hermed kan det seksuelle element dø ud eller blive meget lavt. Hvis din partner har
det på samme måde, vil det ikke være et problem. At du har svært ved modspil kan
betyde, at din partner ikke kan kritisere dig. Du bliver på den måde for følsom og
forholdet kan baseres på, at der er mange ting din partner ikke må snakke om eller
gøre.

Dine forhold kan komme til at mangle nærhed og følelsesmæssig tryghed. Måske
ikke lige i starten af forholdet, hvor alt er spændende, men så senere. Du prioriterer
ikke det selvopofrende parforhold baseret på nærhed særlig højt. Dermed kan du
også blive tiltrukket af en partner, der ikke giver dig så meget følelsesmæssigt.

Du tiltrækkes seksuelt af den jordiske, sanselige og erotiske kvinde med noget til
både gården og gaden er lige noget for dig. Den moderlige type tiltrækker dig også
seksuelt. Du tiltrækkes af kvinder, der har nemt til smil, og som forstår at nyde
tilværelsen.

Selvorganisering og Adaption

Selvorganisering og adaption er to vigtige begreber i neodarwinisme og i moderne
biologisk/evolutionær psykologi. Selvorganisering handler om den måde, du
organiserer dine indre ressourcer, evner, følelse, drifter og tanker på. Adaption (eller
tilpasning) er tilpasning til livet, og det er en vedvarende proces, fordi livet eller
tilværelsen hele tiden ændrer sig. Først beskrives din selvorganisation og derefter
måden, du tilpasser dig dine omgivelser på.

Generelt tilpasser og organiserer du følelser, tanker og indre tilskyndelser på en
hensigtsmæssig, men noget langsom måde. Du er dermed i stand til at komme over
negative oplevelser, så de ikke sætter varige spor i dit psykiske liv. Det kræver blot
lidt tid, og du går med den indre aversion eller smerte for dig selv, indtil du igen
opnår dit psykiske velbefindende. Du kan dog have en tendens til ikke at belønne
dig selv nok, når noget positivt sker for dig.

En grundlæggende strategi i din adaption til den ydre verden er at se tiden an og
være både udholdende og forsigtig. I første del af dit liv kan du risikere at tilpasse
dig for meget til omgivelserne for senere at påvirke denne langt mere. Du er generelt
meget realistisk i den måde du opfatter livet på, og denne realisme er med til at gøre
dig til en god overlever. Generelt har du en høj og sund adaption.

Motivation

Motivation er i dag et vigtigt begreb i samfundet og i megen psykologi. Det er vigtigt
at føle sig godt motiveret. Mange ting kan motivere mennesker. I det følgende
beskrives et eller flere livsområder eller emner, der generelt motiverer dig meget.
Det er altså her, du kan finde noget af din største motivation. Fungerer disse emner
ikke for dig, kan du til gengæld forvente en del frustration netop fordi, det betyder
meget for dig.

Du motiveres meget af venskaber og det at kunne påvirke mange. Du fungerer godt,
når du kan motivere andre gennem dit selskab eller dine ideer. Du vil altså gerne
have dine ideer ud til mange. Det er ikke så meget et ønske om at blive en kendt
person, som det er et ønske om at kunne motivere, påvirke og ændre det miljø, som
du er en del af. Måske føler du, at du har en slags mission her. Omvendt



demotiveres du, når du føler problemer med venskaber eller ikke kan påvirke dit
miljø.

Du motiveres også meget af viden, dvs. selve det at vide noget. Du er videbegærlig i
den bedste betydning og søger viden, skal om den ikke lige kan bruges til noget.
Mange med denne motivation har en højere uddannelse og/eller et intellektuelt
arbejde. Viden er for dig et ’must’. Omvendt demotiveres du, såfremt du ikke har et
intellekt arbejde eller kan søge viden, f.eks. hvis du ikke har tid. Det giver en stærk
følelse af at mangle noget.

Du motiveres også meget af social omgang med andre samt af forelskelser og
parforhold. Du kan lide at være sammen med andre, og andre kan lide at være
sammen med dig. Ofte til graden af, at du synes, det kan blive for meget. Du
tiltrækker mennesker pga. en art karisma. Du vil opleve flere dybe forelsker, der vil
motivere dig meget. Måske har du også været forelsket i forelskelsen. Omvendt
demotiveres du meget, hvis du ikke er sammen med andre, eller hvis dine
forelskelser og parforhold ikke går.

Er du en god netværker?

I dag er det godt at have et netværk. Det viser sig f.eks., at de fleste finder job
gennem deres netværk, ikke gennem jobannoncer. Des flere kontakter, des bedre. I
de følgende finder du en analyse af, om du i forbindelse med dit arbejde er en god
netværker, altså god til at opbygge og være en del af et netværk.

Det tyder ikke umiddelbart på, at netværk generelt har din interesse. En god
netværker scorer højt som både som Initiativtager og Humanist og delvis som
Nytænker. Under bestemte omstændigheder kan Initiativtager + Humanist dog
erstattes af Idealisten, der både rummer initiativ og interesse for medmennesket. Da
du ikke opfylder betingelserne, er det ikke noget, der generelt interesserer dig.

Da du er god til sprog, kan du udtrykke dig kort og præcist ofte med humor og
sarkasme. Du er derfor god til netværk, hvor man skal udtrykke sig kort og præcist.

Tidsperioder

I det følgende beskrives to tidsperioder. Den første er en psykologisk periode, dvs.
hvordan du nu udvikler dig psykologisk. Den anden periode er en mere
skæbnebetonet tidsperiode.

Nedenstående psykologiske periode gælder fra du er 75-83 år gammel.

Du er inde i en periode, hvor du primært udvikler mere struktur og
organisationsevne. Dernæst udvikler du mere idealisme og æstetisk sans. Du er nu
stædig og stærk i modgang, men kan risikere at blive ufleksibel. Sensuelle nydelser
bliver vigtigere for dig.

Nedenstående periode gælder fra du er 78 år, og frem til du er 87 år 9 mdr.

I den mere skæbnebetonede tidsperiode er du nu inde i en såkaldt Merkur-periode.
Denne periode er intellektuelt udviklende, men kan samtidig være præget af
forandring og nye tilpasninger.

Det er også en tid, hvor der kan komme pludselig og hurtige ændringer i din
livssituation, altså nogle opbrud, som du evt. ikke kan gøre for. Perioden er dog
gunstig for studier og nyskabende aktiviteter, hvis du tør satse.

Perioden bringer endvidere uddannelse, rejser, udland og formidling i centrum. Har
du evnerne, er det også tiden til at publicere eller på anden måde få dine ideer og



synspunkter ud til mange.

Du vil endvidere udvikle mere indlevelsesevne i andre over den kommende tid. Men,
samtidig er det en periode, hvor du kan få en indre konflikt mellem, hvad du tror du
ønsker dig, og hvad du har brug for, når det kommer til stykket. Du kan blive splittet
mellem fornuft og følelser. I det kommende års tid er det derfor vigtigt, at du nøje
gennemtænker dine handlinger, især hvis du vil begynde på noget nyt. F.eks. et nyt
arbejde eller et nyt parforhold.

Du er nu også inde i en mindre periode, hvor du får fornyet styrke. Din selvopfattelse
og selvtillid bliver nu gradvis bedre. Det er også en tid, hvor du er i gang med at få
en større fornemmelse af, hvem du er, og hvad du kan. Der foregår altså en
psykologisk regeneration. Denne proces kan komme indefra, men den kan også
være forårsaget af dit miljø og dine omgivelser. Det kan f.eks. være dit arbejde, dine
studier eller en gruppe, som du er medlem af. Når denne regenerative proces er
overstået, står du bedre.


