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Tabloul natal al copilului 

 

 Această interpretare ar trebui să servească drept un instrument pentru 

înţelegerea copilului dumneavoastră şi să vă ajute să observaţi când este necesară 

asistenţa dumneavoastră. 

 Scopul lui este de a demonstra că fiecare copil este un individ independent 

încă de la început şi că poate diferi de dumneavoastră  (în mod natural datorită 

diferenţei de vârstă) şi că va fi diferit şi de alţi fraţi sau surori pe care îi are. Trebuie 

să respectaţi individualitatea copilului dumneavoastră şi diferenţele existente fără a 

neglija să oferiţi o anumită îndrumare, care va fi o importantă sursă de îndrumare 

pentru copil. 

Aceasta va asigura îndeplinirea obligaţiilor pe care le aveţi în calitate de părinte. 

Chiar dacă foarte rar aceste responsabilităţi sunt neglijate, e nevoie de multă 

sensibilitate, observare atentă, dragoste şi muncă pentru a defini relaţiile dintre 

oameni. Această interpretare poate servi drept un ghid şi ar trebui să vă încurajeze 

cel puţin să examinaţi acele aspecte critice ale personalităţii copilului 

dumneavoastră. 

 În general un horoscop descrie talentele şi abilităţile, slăbiciunile şi punctele 

forte. Specificul unui tablou natal pentru copii este că acestea se dezvoltă foarte 

repede în primii ani; un tablou natal este static şi valabil toată viaţa. De aceea 

merită să nu îl citiţi doar o dată şi să îl aruncaţi, ci să îl citiţi de-lungul diferitelor 

stadii de dezvoltare ale copilului. Aceasta va duce la descoperiri interesante, 

deoarece anumite talente prezente de la început nu sunt vizibile decât de la o 

anumită vârstă sau doar dacă sunt încurajate. Nu fiţi contrariat de contradicţiile 

existente, deoarece nici o fiinţă umană nu este lipsită de contradicţii, iar copii au 

mai multe şanse să le depăşească crescând. 

 Natural, toţi copiii au aceleaşi nevoi până la un punct. Toţi au nevoie de 

afecţiune, atenţie, tandreţe şi acceptare. Vă puteţi întreba de ce textul referitor la un 

copil Rac, de exemplu, specifică nevoia de atenţie şi protecţie. Aceasta se poate 

explica prin prisma faptului că pentru un copil Rac acestea sunt foarte importante, 

neîmplinirile pe acest plan putând avea consecinţe mai mari decât pentru un copil 

Berbec, care este independent de la o vârstă relativ mică. Este firesc ca toţi copiii să 

fie sfidători la un moment dat , ceea ce diferă este doar cauza, căci fiecare copil este 

provocat de ceva diferit. 

 Merită să observaţi când se dezvoltă o tendinţă pentru un anumit 

comportament şi să vă întrebaţi de ce copilul face acele lucruri. Creşterea copiilor 

este ca orice altă activitate interactivă : cu o înţelegere a fundamentelor conflictele 

apar mai rar şi sunt mai uşor de soluţionat. Vă dorim să vă simţiţi bine în rolul de 

părinte şi sperăm că această interpretare va contribui în vreun fel. 
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   Semnificaţia Soarelui 

 

 În momentul naşterii Soarele este localizat într-un anumit semn zodiacal, 

precum Berbec, acestea numindu-se „semnul Soarelui”. Semnul Soarelui joacă un 

rol mai important în horoscopul copilului decât pentru un adult. Este sinteza tuturor 

talentelor cu care s-a născut copilul, cum se spune, şi acestea formează trăsăturile 

de bază ale caracterului ce va apare în timp. În plus, poziţia Soarelui va indica unde 

se regăseşte potenţialul creativ. În vreme ce în anii de după, ascendentul va deveni 

mai semnificativ în funcţie de cât de bine face copilul faţă mediului. Dacă un copil 

îşi urmează instinctul şi nu ţine cont de reacţiile celorlalţi la acţiunile sale, acesta va 

urma în mod spontan calităţile semnului său, al Soarelui.  

În mod cert o descriere generală a personalităţii se va concretiza şi s-ar putea chiar 

sa o vedeţi într-o nouă lumină după o comparaţie cu interpretările poziţiilor Lunii, 

al lui Mercur, Venus, Marte şi Saturn. 

 

 

 

   Soarele în Berbec 

 

 Un lucru pe care îl veţi remarca cu siguranţă este acela că fata 

dumneavoastră vă va ţine în alertă şi vă va aduce mai multă încântare în viaţa 

dumneavoastră decât problemele cu care vor avea de-a face părinţii unui copil în 

Peşti. Semnul Berbecului reprezintă începutul dezvoltării, care se va declanşa 

consumând multă energie. Copilul dumneavoastră nu va duce lipsă de energie, şi 

veţi observa că atunci când ceilalţi copii se relaxează dumneavoastră sunteţi 

singurul care nu poate lua o binemeritată pauză deoarece fata dumneavoastră este 

singura care refuză să obosească. Chiar dacă aceasta înseamnă nervi şi oboseală 

pentru  dumneavoastră, este important să acordaţi copilului dumneavoastră 

suficient spaţiu pentru a se desfăşura până se epuizează. În afara cazului în care 

poziţia lui Marte generează o contradicţie, copilului dumneavoastră îi va plăcea să 

se desfăşoare şi va fi tot timpul în căutare de aventuri. Curajul ei pare a nu avea 

limite, lucru care o va face să meargă regulat la doctor, ceea ce nu înseamnă că 

cicatricele sale o vor învăţa să fie mai atentă. Personalitatea copilului 

dumneavoastră o face să se entuziasmeze şi să uite imediat orice precauţie ori de 

câte ori lucrurile tind să se anime sau când vrea să dovedească ceva prietenilor ei. 

Veţi avea nevoie de multă răbdare pentru a-l face pe copilul dumneavoastră să 

înţeleagă care îi sunt limitele. Vorbiţi-i cât mai clar posibil şi folosiţi exemple 

concludente, deoarece copilul dumneavoastră nu va putea fi speriat atât de uşor. 
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Este normal ca cei mai mici, de obicei să nu se gândească la consecinţele acţiunilor 

lor, dar copii dumneavoastră se vor afla la extreme în aceasta privinţă. 

 Micuţa Berbec va fi marcată de o curiozitate fără limite şi va insista să 

testeze orice explicaţie de una singură. Şcoala s-ar putea dovedi dificilă pentru ea, 

cel puţin în primii ani, deoarece va avea probleme cu învăţarea teoriei precum şi cu 

a sta liniştită şi tăcută la locul ei. Profesoara sa va avea probleme cu transformarea 

ei într-o elevă sârguincioasă şi va avea şanse doar dacă lecţiile sunt fascinante şi 

variate. Copilul dumneavoastră este foarte activ şi poate fi distras foarte uşor. 

 Încercarea de a o ţine sub control poate să determine apariţia laturii sale 

sfidătoare a personalităţii, care va fi adesea însoţită de accese de furie. Poate că nu 

veţi şti cum să vă descurcaţi cu voinţa puternică a copilului dumneavoastră şi acest 

lucru vă va descuraja. Copilul dumneavoastră va avea nevoie de îndrumare atentă 

care să fie făcută blând şi fără a-l forţa. Acest lucru o va încuraja să devină o 

persoană responsabilă. Dacă va creşte ca unic copil, va fi cu atât mai important să o 

aduceţi împreună cu alţi copii cât mai devreme pentru a învaţa comportamentul 

social şi pentru a căpăta experienţă în a ţine cont de nevoile celorlalţi copii şi de a 

juca după reguli. Dacă neglijaţi să o învăţaţi să fie atentă, veţi avea în scurt timp un 

mic tiran în mâinile dumneavoastră, care vă va juca pe degete şi va ajunge să 

domine viaţa dumneavoastră. Evident că toţi copii trebuie să atingă un anumit nivel 

de maturitate înainte de a fi capabili să se pună în locul celorlalţi, dar micuţa 

Berbec poate fi în mod special dificilă. 

 Calităţile pozitive includ onestitatea şi o personalitate neîncărcată şi simplă. 

Bineînţeles că lucrurile pot deveni complicate uneori, dar veţi şti întotdeauna cum 

staţi cu copilul dumneavoastră şi ce se întâmplă pentru că ea nu se joacă. Singura 

dată când se poate să nu fie onestă este atunci când ajunge să recunoască faptul că 

are nevoie de ajutor; este ca şi cum se crede că Tarzan, care poate rezolva orice 

situaţie de unul singur fără nici un fel de ajutor. Trebuie să fiţi înţelegător dacă vreţi 

să aflaţi atunci când copilul dumneavoastră pretinde că este mai puternic decât este 

în realitate. În esenţă îi place să fie conducătoarea găştii şi poate fi remarcabilă în 

mijlocul prietenilor săi. Copilul dumneavoastră nu se va strădui să evite conflictele 

pentru că va fi reputaţia sa în joc precum şi determinarea de a face cum vrea ea. 

 După cum am mai spus aveţi de-a face cu un temperament dificil, care va fi 

predispus să acţioneze spontan şi nechibzuit. Va fi datoria dumneavoastră să îi 

arătaţi consecinţele acţiunilor sale şi să insistaţi asupra faptului că trebuie să 

gândească lucrurile înainte de a acţiona. Aceasta nu înseamnă că va trebui să îi 

fixaţi întotdeauna limite, ceea ce nu vă va face foarte simpatic şi ar putea ajunge să 

fie frustrant pentru amândoi.  

 Ar fi mai bine dacă aţi convinge-o să se concentreze mai mult asupra unei 

activităţi. Cele mai potrivite sunt acele activităţi care aduc rezultate rapide şi 

vizibile. Altfel copilul dumneavoastră va deveni nerăbdător şi îşi va pierde 
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interesul. După o anumită vârstă va fi necesar să o puneţi să îşi facă curat în cameră 

şi să pună lucrurile la locul lor: aceasta vă necesită de asemenea răbdare deoarece 

cu greu îşi va îndeplini obligaţiile în mod voluntar. În general este important să vă 

creşteţi copilul cu consecvenţă şi să păstraţi o linie constantă, acest lucru o va face 

să se simtă în siguranţă.  

 Va rezista cu siguranţă autorităţii dumneavoastră şi ar trebui să vă pregătiţi 

pentru conflicte de putere. Jucaţi pe punctele ei tari şi apelaţi la instinctele sale 

ajutătoare şi la abilitatea ei de a servi drept model de independenţă. 

 

 

 

   Semnificaţia Lunii 

 

 Poziţia Lunii este unul dintre cei mai importanţi factori în interpretarea 

horoscopului unui copil, deoarece descrie experienţele dramatice ale primilor ani ai 

copilăriei, şi mai precis, modalităţile în care copilul reuşeşte să se descurce în aceşti 

ani. În plus, Luna reprezintă şi nivelul emoţional, şi de asemenea reacţiile spontane 

joaca un rol foarte important în primii ani de viaţă. Relaţia cu mama şi primele 

persoane care ne fac să ne simţim în siguranţă, precum şi relaţia cu femeile în 

general în viaţă de mai târziu pot fi interpretate după poziţia Lunii şi asigură 

claritate în legătură cu ce fel de nevoi emoţionale trebuie satisfăcute pentru a 

dezvolta şi menţine o personalitate echilibrată. 

 

Luna în Capricorn 

 

Fetiţa dumneavoastră se va simţi în siguranţă atunci când împrejurimile îi vor fi 

familiare şi va înţelege regulile după care trebuie să trăiască. Ea va putea calcula 

reacţia la un anumit eveniment şi astfel nu va fi deseori surprinsă. Sentimentele sale 

nu sunt foarte profunde şi uneori ar putea părea rezervată. Va dezvolta încredere 

încet dar sigur, dar trebuie să poată respecta întâi acea persoană. Îşi va lua în serios 

propriile sentimente dar şi pe ale altora, astfel că îi va fi greu să rănească pe cineva. 

Copilul dumneavoastră are tendinţa să îşi controleze mediul pentru a nu fi nevoit să 

aibă de-a face cu surprize neplăcute. Va fi treaba dumneavoastră să o învăţaţi să fie 

mai flexibilă şi să se simtă bine când acţionează spontan. În completare va trebui să 

primească multă afecţiune până să fie mulţumită de ea însuşi, putând fi foarte 

critică cu sine şi aşteptând perfecţiune. 
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   Semnificaţia lui Mercur 

 

 În general, Mercur reprezintă potenţialul şi nevoia noastră pentru companie 

şi contactul pe care îl avem cu ceea ce ne înconjoară servind ca bază pentru 

comunicare, la început verbal şi mai târziu în scris. Această planetă este de 

asemenea asociată cu felul de a gândi, abilitatea de a lua parte la activităţi 

intelectuale şi folosirea limbajului. Poziţia sa vă va spune cum se va descurca 

copilul dumneavoastră la şcoală şi dacă dezvoltarea limbajului va începe mai 

devreme sau mai târziu. Poziţia lui Mercur vă va spune de asemenea despre clasa 

intereselor sale intelectuale, abilităţile comunicării verbale, sau problemele sale cu 

limbajul şi valoarea înţelegerilor raţionale. 

 

Mercur în Berbec 

 

În general, Mercur reprezintă potenţialul şi nevoia noastră pentru companie şi 

contactul pe care îl avem cu ceea ce ne înconjoară servind ca bază pentru 

comunicare, la început verbal şi mai târziu în scris. Această planetă este de 

asemenea asociată cu felul de a gândi, abilitatea de a lua parte la activităţi 

intelectuale şi folosirea limbajului. Poziţia sa vă va spune cum se va descurca 

copilul dumneavoastră la şcoală şi dacă dezvoltarea limbajului va începe mai 

devreme sau mai târziu. Poziţia lui Mercur vă va spune de asemenea despre clasa 

intereselor sale intelectuale, abilităţile comunicării verbale, sau problemele sale cu 

limbajul şi valoarea înţelegerilor raţionale. 

 

 

 

   Semnificaţia lui Venus 

 

 Venus în general reprezintă nevoia pentru armonie, abilitatea de a se bucura 

precum şi calităţile pe care noi le apreciem la alte persoane sau lucruri care ne 

atrag. 

 În plus poziţia lui Venus ne spune despre talentul artistic, pentru că Venus 

reprezintă frumuseţe şi estetic în toate formele lor. În anii de formare senzualitatea 

va deveni şi ea un factor, ca şi adolescenţi oamenii încep în general să se gândească 

la nevoia de un posibil partener. Această poziţie în horoscop va furniza informaţii 

despre abilitatea de a avea o relaţie şi de a iubi, şi dorinţa de a face compromisuri şi 

calităţile ce fac o persoană demnă de a fi iubită. 

 

 

 



Astrograma copilului - Maria 

Pag. 8 
 

Venus în Taur 

 

Odată ce copilul dumneavoastră se simte ataşat de o persoană, prietenia acestora va 

fi foarte lungă. Relaţiile personale nu vor fi complicate atâta vreme cât copilul 

dumneavoastră se simte în siguranţă şi acceptat. Va avea nevoie de mult contact 

fizic şi îi va plăcea să fie strânsă în braţe, nu va trebui neglijată în acest sens. 

Copilul ar putea dezvolta o natură romantică încă de timpuriu şi va descoperi 

frumuseţea naturii. Copilului  dumneavoastră îi va plăcea să fie creativ şi va fi atras 

în special de a munci cu lemnul şi lut, creaţiile făcute din aceste materiale vor 

constitui nişte cadouri minunate pentru aniversări. Aveţi grijă să nu devină prea 

leneşă, pentru că dorinţa de a sta în confort tot timpul defineşte o parte a 

personalităţii sale. Activităţile amuzante din familie ar putea ajuta-o în această 

problemă. Când copilul dumneavoastră va avea o sumă de bani, se va asigura că va 

cumpăra lucruri care arată bine şi ar putea să caute lucruri ce îi vor decora camera. 

 

 

 

   Semnificaţia lui Marte 

 

 Poziţia lui Marte indică domeniile în care am dori să activăm, în care să ne 

investim energiile şi cum să le folosim. Aici forţele care conduc o persoană vor fi 

recunoscute, ceea ce motivează pe cineva şi ce supăra pe altcineva. Dorinţa de 

succes personal, abilitatea de a face cum vrem noi şi mărimea ego-ului sunt 

reprezentate de această planetă. Văzută în această lumină, planeta Marte este o 

putere necesară şi adesea ajutătoare, ce trebuie ţinută sub control. Poziţia lui Marte 

în casa copilului va arăta cum va acţiona acesta, cu referire la abilitatea lui de a fi 

atent cu ceilalţi. Astfel Marte joacă un rol important pentru trăsăturile legate de 

comportamentul social. 

 

Marte în Peşti 

 

Copilul dumneavoastră nu va fi prea încântat în a lua decizii sau a acţiona, pentru 

că va dori să ştie de la început ce vrea şi dacă se simte în stare să facă acel lucru. 

Când este implicată într-o acţiune, se va afla în umbră sau va merge împreună cu 

mulţimea, rareori va fi iniţiatoarea unei acţiuni, care va asculta criticile celor din 

jur. Acţiunile vor trebui determinate  prin emoţii şi va trebui să fiţi atent ca fetiţa să 

nu vă respingă. Încercaţi să îi fiţi un exemplu bun în a spune ceea ce îţi doreşti, fiţi 

deschis şi corect în loc să evitaţi neînţelegerile şi suficient de diplomat încât copilul 

să nu simtă că treceţi de părerea lui când luaţi decizii. Are nevoie să înveţe să îşi 

exprime furia într-o manieră potrivită, deoarece are tendinţa să afişeze o furie 
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directă asupra ei însuşi pentru a evita să intre în necazuri. Cel mai bun fel de a face 

faţă cu acestea este să îi daţi copilului munci uşoare. Copilul ştie cum să le facă 

pentru ca toată lumea să fie mulţumită şi va fi încântată, lucru ce va întări 

încrederea în sine. Lucrurile pe care va îndrăgi să le facă vor fi cele care cer 

sensibilitate, ca de exemplu muzica. 

 

 

 

   Semnificaţia lui Saturn 

 

 Această planetă preia un rol important în interpretare deoarece simbolizează 

temerile şi alte bariere ce trebuie depăşite. De asemenea, provocările, inhibiţiile, 

problemele şi restricţiile, adesea sufocând personalitatea, sunt reprezentate de 

Saturn. Totuşi soluţiile la acest fel de probleme sunt adesea oportunităţile de a 

dezvolta o mai mare stabilitate în aceste capitole ale vieţii. În această privinţă, 

Saturn este mai mult decât doar ”un băiat rău”. Poziţia lui Saturn în horoscopul 

copilului dumneavoastră vă va spune domeniul în care copilul are nevoie de mai 

mult sprijin şi în care veţi fi solicitat să oferiţi ajutor şi să fiţi în mod special 

înţelegător. Răbdarea şi înţelegerea vor fi necesare pentru a face faţă provocărilor 

lui Saturn, dar vor fi în mod special relevante când veţi elibera pe cineva de spaime 

iraţionale. Poate fi dificil, dar în mod sigur va merita efortul. 

 

Saturn în Leu 

 

Leu este un semn al creativităţii şi al autoexprimării, iar când Saturn se află în acest 

semn indică faptul că vor exista probleme în această zonă, fie va exista o lipsă de 

încredere în sine fie va arăta o inhibare în a arăta cine este şi ce doreşte. Poate 

copilul dumneavoastră va trebui să îndeplinească întotdeauna ceva spectaculos, ca 

de exemplu să realizeze o pictură minunată, oricând o va arăta şi altor oameni. De 

asemenea, instinctul pentru joacă poate fi nedezvoltat, în comparaţie cu alţi copii de 

vârsta ei. De obicei va încerca să pară cât mai serioasă, şi îşi va exprima ideile 

numai în momentul în care va fi sigură că va avea succes. În timp ce alţi copii vor 

încerca să atragă atenţia asupra lor în orice manieră, copilul dumneavoastră va sta 

în banca lui pentru a nu atrage atenţia într-un fel neplăcut. Fetiţa dumneavoastră va 

trebui să înveţe să nu mai ia lucrurile atât de serios, şi să se mai relaxeze, să se 

joace. Are nevoie de mult sprijin, deci nu o respingeţi când are nevoie de atenţie şi 

când doreşte să fie ea cea care hotărăşte ce se va întâmpla. Încercaţi să găsiţi o 

modalitate în care să îi încurajaţi creativitatea, astfel îşi va dezvolta o identitate pe 

care oamenii o vor lua în seamă. 
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   Semnificaţia Casei Norocului 

 

 Casa Norocului arată – după cum spune şi numele - cum o persoană poate să 

îşi găsească norocul şi nu se referă la sentimentul de fericire artificial şi pe termen 

scurt, ci mai degrabă aduce împlinire, satisfacţie şi bunăstare. Se referă la „a te 

împrieteni” cu tine însuţi, fiind nevoie ca o persoană să îşi recunoască propriile 

nevoi înainte de a fi îndrumat în direcţia bună. Semnul care conţine Casa Norocului 

descrie formele de energie ce trebuie dezvoltate şi exprimate pentru a obţine 

împlinire, cu alte cuvinte, ele descriu cel mai bun mod de a modela talentele de care 

dispune pentru a face ca persoanele implicate să ajungă cât mai sus cu putinţă. 

Aveţi mare atenţie la următoarele explicaţii pentru a-l însoţi pe copilul 

dumneavoastră pe drumul către fericire şi împlinire. 

 

Casa norocului în Peşti 

 

Copilul dumneavoastră este predispus unui ego ce se dizolvă şi îl duce la un nivel 

de percepere de o sensibilitate ridicată. Poate va fi câteodată nefericită, fără nici un 

motiv anume, şi acest lucru poate începe de când este mică, sau poate va fi foarte 

fericită, deşi nu este ea însuşi ci o alta care are un motiv să sărbătorească. Acestea 

sunt semne care se reflectă în atmosfera pe care o are în jurul său şi abia dacă va 

mai putea face deosebire între experienţele sale şi ale altora. Copilul 

dumneavoastră nu se va proteja faţă de diverse stări, de fapt va fi foarte bucuroasă 

să se afunde în acestea. Va avea un potenţial extraordinar de alinare pentru alţi 

oameni. Singurul său scop adevărat va fi să devină parte din ceva foarte important, 

să trăiască în armonie cu ea însuşi şi cu cei din jur. Provocaţi-vă copilul să îşi 

folosească imaginaţia creatoare, în ciuda dorinţei ei de a învăţa despre subiecte 

legate strict de interesele ei.  Va fi atrasă de invizibil, de misterios şi orice care 

trece de limita raţionalului, iar în timp îşi va dezvolta o putere care pare să o facă 

invulnerabilă la evenimentele din lume. Această putere este simplă, bazată pe 

dragostea copilului faţă de lume, fără nici un fel de prejudecată. 

 

 

 

   Semnificaţia Ascendentului 

 

 Ascendentul este semnul care răsare la orizontul de est în momentul naşterii. 

Din acest motiv reprezintă aşteptările cu care abordăm viaţa, atitudinile pe care le 

adoptăm, impresia pe care o lăsăm altor persoane sau impresia pe care am dori să o 
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lăsăm. Aparenţele exterioare vor fi exprimate de către Ascendent, dar într-o mare 

măsură vor depinde de modelul pe care dorim să îl urmăm. În casa copiilor, 

Ascendentul nu va putea fi remarcat decât mai târziu, pentru că ei trebuie mai întâi 

să ia o hotărâre despre cum vor să fie şi vor trebui să afle ce fel de comportament 

este potrivit pentru a ajunge la succes şi ce comportament îi face să se adapteze mai 

uşor la ceea ce îi înconjoară. În plus, calităţilor Ascendentului le place „să iasă în 

evidenţă” şi de aceea la puţine persoane vor rămâne în umbră. Adesea Ascendentul 

este mai evident decât semnul Soarelui din spatele său. 

 

Ascendentul în Gemeni 

 

Un ascendent în Gemeni va arăta un caracter prietenos şi flexibil, cel puţin în ceea 

ce priveşte impresia pe care o lasă oamenilor. De aceea fetiţa dumneavoastră va 

căuta oameni cu aceste caracteristici. Se va simţi atrasă de oamenii care au diverse 

interese, cărora le place să schimbe idei şi întotdeauna caută ceva nou, diferit şi 

incitant. Copilul dumneavoastră va dori să îşi dezvolte aceste calităţi mai târziu şi 

probabil se va descrie în acest mod ca şi cum ar avea deja aceste atribute. S-ar 

putea ca din când în când să fie mai deschisă şi mai flexibilă decât este cu adevărat 

şi poate fi prinsă de febra participării la diverse activităţi. Din acest motiv, trebuie 

să o motivaţi să privească atent lucrurile şi să nu se uite doar la suprafaţa acestora. 

Ar fi bine să lăsaţi ca relaţia ei cu cineva să devină mai profundă, adesea există 

dorinţa, dată de ascendent, să fie prietenoasă, dar de fapt impersonal, nelăsând pe 

nimeni să o vadă aşa cum este cu adevărat. Încercaţi să îi oferiţi suficienţi stimuli 

intelectuali, iar copilul dumneavoastră vă va fi recunoscător dar nu la un nivel 

emoţional. Cu un caracter bine clădit, va avea parte de mai multe experienţe, dar 

după o anumită vârstă va trebui să fie capabilă să muncească pentru un anume scop 

şi să nu îşi irosească energia dacă doreşte să aibă succes. 

 


