SZATURNUSZ A BAKBAN
Közeledünk a Szaturnusz jegyváltásához, így talán mindnyájunkat érdekel, hogy milyen
hatásai lesznek. A bolygó, a Jupiterrel együtt meghatározza a sorsunkat. Még a Nyilas
jegyben jár, de az augusztus 25.-ei direktbe fordulása (Nyilas 21°10’55”) felélénkítette a
ténykedését. Az elmúlt napokban bizonyos dolgokban nekünk is irányt kellett váltani. Át
kellett gondolni, hogy ami eddig volt mehet-e ugyanúgy tovább? Biztos jó úton járunk-e?
Megéri-e folytatni azt, amit eddig, vagy hallgatni a belső hangra és vállalni a nehezebbnek
tűnő utat? Azok, akik abba a szerencsés helyzetbe vannak, hogy születési horoszkópjukban a
forduló tranzit Szaturnusz trigonba került a radix Jupiterrel, talán sorsfordító helyzetet
élhettek meg valamely életterületen. A Jupiter és a Szaturnusz egyébként is kellemes
helyzetben van az égen augusztus 14. és szeptember 6. között.
A hagyomány szerint a Szaturnusz az akadályok és nehézségek bolygója, jócskán megnehezíti
az életünket, nem enged továbblépni, csak ha elérkezett az idő. Ha már megtettünk mindent,
amit kért, parancsolt, ha már kívülről tudjuk a leckét. Nem hiába, ő az idő ura és a küszöb őre.
Akinek nehezére esik betartani a szabályokat, aki nem vállalja a felelősséget magáért és
tetteiért, aki ellenkezik vele, annak nagyon meg tudja nehezíteni az életét. Türelem kell hozzá
és alázat a szó jó értelmében.
A Szaturnusz mostani jegyváltása nekem kicsit jelzi azt a folyamatot, amit átélünk a Halak és
Vízöntő korszak átmeneteként. A Nyilas jegynek annyiból van köze a Halakhoz, hogy
mindkettőnek ura a Jupiter. A Szaturnusz pedig nem csak a Baknak, hanem a Vízöntőnek is
ura.
Egy ember életében a Szaturnusz háromszor is visszatérhet abba a helyzetbe, amikor a
születéskor volt. Ezek 30, 60 és 90 éves kor körül következnek be. Mindhárom életkornak
megvannak a szaturnuszi sajátosságai. 30 évesen az ember átgondolja, hogy mit tett a
múltban, mire jutott, mit ért el eddig. Párkapcsolatba lép, családot alapít, munkahelyet vált,
érzi, hogy itt az idő a komolyabb feladatokra. 60 évesen már jócskán túl van az élete felén,
bizonyos dolgokra már úgy tekint, hogy már nincs is rá esély. Még utoljára megmutatni, hogy
még nem vagyok öreg, hogy még én is számítok. 90 évesen a Szaturnusz már csak
ajándékokat osztogat, minden nap az, amikor látjuk felkelni a Napot. Azonban mindhárom
esetben közös a visszatekintés, a leltár és annak felmérése, hogy milyen nyomot hagyok
magam után a világban.
2014.12.24.-2015.06.15.
2015.09.19.-2017.12.20.
Ebben a jegyben erejét tekintve semleges, átlagos (peregrin). A jegy végén történik némi
erőfokozódás, mielőtt átlép a Bakba, azt szokták mondani, hogy a Szaturnusz a farkával csap.
Vagyis igazi hatása egy túlhaladott állapotban, egy egzakt fényszög után következik be.
Azonban az esemény, annak eljövetele előtte sem kétséges.
Szaturnusz a Nyilasban előtérbe helyezi a hit és az erkölcs kérdését, a külső és belső
utazásokat, bölcsességet és tudásvágyat. Diszharmonikus esetekben ezek a témák
megkeményednek, elérhetetlenek, reménytelenek lesznek.
Az elmúlt években kénytelenek voltunk végignézni és megélni, ahogy a vallások értelmezése
válságba került, ahogy emberek ezrei hagyták hátra hazájukat félelmükben, egy eszme
befolyása alatt. A nélkülözés szorításában útra keltek, bárhová is csak innen el.
Szaturnusz a Nyilasban

2017.12.21.-2020.03.22.
2020.07.02.-2020.12.17.
A Szaturnusz ereje teljében van, a mundán X. ház uraként megállíthatatlanul tör előre. Már
nem rettenünk meg az akadályoktól még akkor sem ha az ügy reménytelennek látszik.
Sokszor az a siker titka, hogy nem hagyjuk abba a próbálkozást, így a nagyszámok törvénye
alapján előbb-utóbb célba érünk. A Szaturnusz azonban megköveteli a szilárd alapokat, csak
azokat a dolgokat vihetjük sikerre, amelyek kidolgozottak, átgondoltak, reálisak és
felelősséget vállalunk értük. Nem tűri a sunnyogást, a mismásolást, a félmegoldásokat. A
Szaturnusz nem ígér könnyű helyzeteket (sőt semmit sem ígér), az út félelmekkel teli, de azt
mondják „a bátraké a szerencse”.
Szaturnusz a Bakban

Mondhatnám azt, hogy a Bakoknak, Bikáknak és Szüzeknek, a földies jegyeknek jó lesz és a
Mérlegeknek és Kosoknak nem, de ez így nem igaz. Nem gondolom, hogy ez a fajta
általánosítás bejön. Ami az egyik embernek jó, az a másiknak nem. Mindenki a saját életét és
saját horoszkópját éli. Az asztrológia ennél sokkal bonyolultabb. Minden ember egyedi és
megismételhetetlen, ami vele történik az senki mással nem.
A tendenciák viszont megítélhetők a valós bolygókapcsolatokból. Abból, hogy a Szaturnuszt
milyen hatások érik, amíg az a Bak jegyben tartózkodik. A nála gyorsabb bolygókkal (Hold,
Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter) alkotott fényszögek rövid életűek és kevésbé hatásosak, de
szükség van rájuk az összképhez. A lassúbb bolygókkal alkotott kapcsolatok a jelentősek,
hatásuk több hónapig tart.
2017. 12. 21. 21.22h
Szaturnusz a jegyváltását a Nappal együtt kezdi. A sötétség bolygólya központi csillagunkkal
együtt lép az új jegybe.
2019. 01. 02.
Szaturnusz együttáll a Nappal
Egy bő évvel később ismét együtt a Bakban. Ez az állás komoly feladatokat jelent, amelyeket
mindenképpen vigyünk végig, még akkor is ha nem bízunk a sikerében. Egyes emberi
kapcsolataink véget érnek vagy még szilárdabbak lesznek. A következő együttállás már a
Plútóval történik.
2018. 04. 02.
Szaturnusz együttáll Mars kvadrát Merkúr-Nap
Ezen a napon nagy teherbírással rendelkezünk, talán túlságosan is naggyal. Erőfeszítésünk
azonban nem lesz arányban az elérhető eredménnyel és ennek majd hangot is adunk. Ne
erőltessük ami nem megy, várjunk néhány napot.
2018. augusztus, szeptember
Uránusz trigon Szaturnusz
Nagyon kedvező időszak arra, hogy megújítsuk valamely dolgok rendszerét és ehhez
rendelkezünk majd kiváló ötletekkel. Hivatásunkban élvezhetjük a szabadságot. Nem érezzük
terhesnek a kereteket és korlátokat.
Augusztus közepén a fenti hatásokhoz társul a Jupiter-Neptunusz trigonja is (augusztus 18.,
19., 20.). Optimizmusunk határtalan, de azért figyeljünk oda, hogy a földön járjunk. Ne
vállaljunk felesleges kockázatot, nézzünk a dolgok mögé is. Lehetőség lesz kellemes
utazásokra, szabadságunk alatt részesítsük előnybe a vizes helyeket.

2019. 02. 01.
2019. 06. 19.
2019. 11. 08.
Neptunusz szextil Szaturnusz
Képessé tesz reálisabban látni a világot és önmagunkat, de csak akkor, ha vesszük a
fáradtságot, hogy megfigyeljük érzéseinket.
2020. 01. 12.
Szaturnusz-Plútó-Nap-Merkúr együttállás
A nagy találkozás. És már a Jupiter is a Bakban van. Olyan energiák feszülnek egymásnak,
amelyek elől nem tudunk kitérni és nem érdemes ellenük szegülni. Ide illik a mondás, hogy
kő kövön nem marad. Próbáljuk tudomásul venni, hogy ami volt az soha többé nem lesz
ugyanaz. Egy új helyzetbe illeszkedjünk bele, figyeljük meg, hogy mit ajánl fel a Plútó a
romok tetején.
2020. 01. 23.
A Szaturnusz-Plútó együttállása még mindig érvényes, miközben a Nap kvadrátba kerül az
Uránusszal. A gyökeresen megváltozó helyzetek hirtelen fordulatot vesznek. A ránk nehezedő
nyomást két pár szextil enyhíti.
2020. 09. 29.
A Szaturnusz retrográdból még egyszer megközelíti a Plútót. Ezek az utolsó simítások a
megváltozott élethelyzetek területén.
2020. 12. 17.
A Szaturnusz elhagyja a Bak jegyet. A Jupiter hamarosan követi.
Retrográd mozgások
Amikor a Szaturnusz látszólagos útján hátrafelé halad, kicsit megpihen, hagy egy
lélegzetvételnyi időt. Állni látszanak a problémák. Majd újra elindul.
Retrográd időszakok: 2018. 04. 18. – 2018. 09. 06.
2019. 04. 30. – 2019. 09. 18.
2020. 05. 11. – 2020. 09. 29.
A sok általánosság után ismertetem, hogy mit hoz a Szaturnusz jegyváltása egy konkrét
személy esetében. 1964-ben született Bak Napú és erősen Bak érdekeltségű egyénről van szó.
Szeretném érzékeltetni a különbséget általánosítás és konkrét személy elemzésénél.
Az adott horoszkópnál és egyénnél a Szaturnusz jegyváltása házváltást is eredményez. Az
érintett terület a 9. és X. ház lesz. Mivel a tranzit Plútó a Napja felett tartózkodik a gyökeres
változások már a Szaturnusz jegybe lépése előtt megtörténtek. Amikor a tranzit Szaturnusz is
eléri a Napját, már minden kész a változásra. Az elmúlt évek kilátástalan gyötrelmei értelmet
kapnak, a Szaturnusz a X. ház felett biztosan eléri célját.
Új eszmék megismerése, külső és belső utazások teszik lehetővé a haladást, de csak akkor, ha
a merevségből le tud faragni. Előbb-utóbb fel kell nőni a feladathoz és ez meg is fog történni.
Szaturnusz a X. ház felett felhozza azokat a problémákat is, amelyeket a IV. ház
tartózkodásánál a szőnyeg alá sepert. A Szaturnusz mindig behajtja az árat, nem hagy semmit
figyelmen kívül.

Bp., 2017.09.10.
Ujvári Csilla

