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Min Tå i Vandet - En Markedstest
Min tå i vandet er, at starte en position med en lille post.
Jeg dypper tåen i vandet, fjerner foden igen. Kigger på ringene, ser dem brede sig og
forsvinde ud i mængden. Først da, træder jeg i. Små skridt - en test, om man vil - som
rutinemæssigt skal gennemgås, før jeg investerer.
Skulle det mod forventning ske, at udviklingen går mig imod - vil jeg stå på bredden med
foden på jorden. Fordi jeg venter på at ringene breder sig. Jeg venter, mens jeg overvejer,
om vandet er for koldt til en svømmetur.

Hvorvidt jeg vælger at gå hjem og ind i varmen
- til det velkendte - ved jeg endnu ikke. Måske
det viser sig, at jeg faktisk tager en
svømmetur? Måske jeg ender som
elitesvømmer i mit hav - den finansielle
markedsplads?
Jeg dypper forsigtigt min tå i vandet, og det
sender en gysen igennem mig. Måske som en
kniv, eller måske som smerte. Men jeg vælger
alligevel at træde i. En chance jeg er villig til at
tage og måske er det dagen, hvor jeg vælger at
dykke ned i det åbne hav.

Jeg vil måske gå til bunds som en sten, eller drukne som en kludedukke. Men uanset hvad,
stopper det mig ikke. Jeg er fanget, som en fisk på krogen. Der er håb for, at måske en dag,
vil havet være roligt, og vandet vil køle mig og berolige min sjæl. Der indfinder sig en følelse
af lettelse, da jeg endelig er i vandet. Jeg er i gang.
Man skal tidligt i forløbet tage realistisk stilling til, hvor meget tid og økonomi, man vil
investere i projektet. Hvis man bare vil sidde og købe og sælge et par gange om ugen, så er
det fint. Men hvis man drømmer om at leve af det, nytter det ikke noget kun at dyppe tåen -
så skal man helt under, også selvom vandet er koldt. Og man skal frem for alt få styr på
markedsstrukturen, det tekniske og ens risikoprofil og så bruge det... eller måske, holde
vejret, mens man dykker under vandet og finder ud af, om man faktisk kan lide det.
Vi har kun lige dyppet tåen i vandet - en forsigtig test- og vi er kun lige begyndt at udnytte
dens potentiale, og vi skal bevæge os videre herfra.
Da vand i drømme også er symbol for det ubevidste, er badning et symbol for kontakt med
det ubevidste. Hvor meget kontakt man i drømmen får med sit ubevidste, symboliseres ved
hvordan og i hvad man bader. Hvori tog du badet? Brusebad, i et lille badekar. Dette kan
henvise til en begrænsning af din udfoldelse af dine følelser.
Bader man i en sø er der mere vand, men der er stadig tale om noget afgrænset, dvs. det
individuelle ubevidste. Hvis man derimod bader i havet, er der tale om kontakt med det
kollektivt ubevidste. Hvordan man nærmer sig vandet, om man dypper tåen i en lille balje,
eller springer på hovedet i havet, fortæller noget om ens forhold til - og eventuelle angst for -
at udfolde sig, og hvordan man forholder sig til de ubevidste sider.
At bade har i mange kulturer en symbolsk betydning. At bade i klart vand kan betyde, at der
er hændelser, du vil se frugten af helt klart. Hvis du badede i meget varmt vand, kan det
indikere at du længes efter fysisk kontakt. Hvis vandet var grumset og uklart, kan det
symbolisere, at dine følelser ikke rigtig kan finde sin rette hylde - at der er for meget
"mudder" omkring dig, til at du kan se klart.
Idet vand jo refererer til os selv og vores følelsesliv, er det nærliggende at ”se” på vandet.
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