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SATURN A URAN
Saturn v konjunkci s Uranem

Toto je nesmírně působivý tranzit, jelikož představuje
silné vnitřní nutkání ke změně, jež naráží na silný odpor
zvenčí. Je to období napětí a náhlého uvolnění. Je možné,
že nečekaně uděláte něco, co by lidé z vašeho okolí nepředpokládali. Takové činy jsou důsledkem postupně narůstajícího napětí ve vašem nitru.
Snažíte se teď vyhnout rutině, obyčejným a nudným aspektům života. Chcete si najít nové podněty, které by vašemu životu dodaly vzrušení. Jenomže při každém takovém
pokusu jako by vás okolnosti, povinnosti a závazky strhávaly zpátky a nedovolily vám zbavit se omezující situace.
Uran je planetou vzpoury, hlavně pokud je jeho činnost
delší dobu blokovaná tak jako dosud.
Je možné, že se dostanete do bodu, kdy je tlak déle nesnesitelný, a pak se náhle osvobodíte. Třeba z ničeho nic
ukončíte partnerský vztah, dáte výpověď v práci nebo se
přestěhujete, aniž byste kohokoli varovali.
Na druhé straně lze mezi silami Saturnu a Uranu nastolit rovnováhu. V takovém případě dlouho snášíte značný
tlak a napětí a provedete spoustu významných změn mimořádně konstruktivním způsobem. Při tomto tranzitu se lidé
často zhostí nesmírně náročných, přímo herkulovských
úkolů, jaké by za jiných okolností nezvládli. Je možné pustit se i do vážného studia a dlouhodobých projektů.
Přestože takový projev spojené energie Saturnu a Uranu
vypadá produktivnější, všechno závisí od situace, v níž se
nacházíte. Někdy může právě náhlý únik ze situace, již pociťujete jako omezující či dusivou, vyčistit vzduch a umožnit nový a lepší začátek. Na druhé straně vás to však může
stát víc, než jste ochotní zaplatit. A trpělivý, pilný projev
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tohoto tranzitu může zase vést k tak velkému duševnímu
i fyzickému napětí, že to vede až k tělesnému onemocnění.
Musíte zvážit, co reálně zvládnete, a sami si zvolit přiměřený postup.
Jedna věc je jistá. V tomto období vašeho života musíte provést změny na té nejhlubší a nejzákladnější úrovni. Pokud tak neučiníte, zhruba za čtrnáct let začnou být
zřejmé následky současného vyhýbání se změnám. Pak
budete muset opětovně čelit stejným problémům, jenomže
za složitějších okolností. Dojde k tomu při opozici Saturnu
na váš Uran.

Saturn v sextilu na Uran

V tomto období panuje ve vašem životě rovnováha mezi
starým a novým, mezi konzervatismem a touhou experimentovat. Dokážete se otevřít novým zkušenostem, všímat
si jejich potenciál a dát mu v životě konkrétní formu. K životu přistupujete trpělivě a jste ochotní dát šanci různým
věcem, aby se ukázalo, jakou mají cenu. Toto období je tudíž vynikající pro studium všeho nového. Zároveň můžete
učit druhé novým metodám, jimž jste se sami naučili.
Možná zatoužíte spolupracovat s jinými lidmi na projektech, do nichž se teď pouštíte. Jejich pohled na věc vám
pomůže překonat vaše vlastní omezení.
Změny, které jste v životě prodělali před několika lety,
když byl Saturn v konjunkci nebo kvadratuře s vaším Uranem, teď nabývají konkrétní podobu. Možná jste se tehdy
přestěhovali, změnili své vztahy či práci. Při tomto tranzitu
jsou dané záležitosti již ustálené, jelikož si uvědomujete,
že váš život je teď jiný a snad lépe odpovídající tomu, kdo
jste.
Možná máte pocit, že dokážete přijmout cokoli nového,
co teď vstoupí do vašeho života; pravděpodobně to umíte lépe než jindy. Je pro vás opravdu dobré zkoušet nové
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přístupy, proto neodmítejte výzvy, jež narušují váš momentální stav. V případě, že se odhalí nějaké nedostatky
ve vašem současném životě, akceptujte nové možnosti.
Za několik let se Saturn dostane do konjunkce nebo kvadratury s vaším natálním Uranem. Pak bude mnohem těžší
začlenit do svého života tyto výzvy a možná budete nucení provést změny za mnohem méně příznivých podmínek.
Pak budete cítit mnohem větší tlak, a tudíž vám bude hrozit
chaotické nebo konﬂiktní jednání.

Saturn v kvadratuře na Uran

Toto období může být nesmírně neklidné a napjaté,
hlavně pokud jste dovolili, aby váš život ustrnul v zaběhaných vzorech, jež nejdou snadno změnit. Je to období
značného napětí, protože vaši touhu po změnách a nových
zážitcích zdánlivě ohrožují okolnosti nebo jiní lidé. Pokud
jste trpěli v jakékoli oblasti svého života určitý nepříjemný
stav, teď bude mnohem těžší nadále jej snášet. Napětí může
být tak velké, že nečekaně podniknete velmi radikální kroky, jaké byste ještě před chvílí sami od sebe nečekali.
Život každého z nás si vyžaduje stejně tak pevnou
strukturu jako i pravidelné změny. Většina lidí si ale buduje takový život, že jakékoli změny jsou takřka nemožné. Přestože změnu potřebují, obávají se jí. Ke změně pak
může dojít jen za cenu toho, že se stávající struktury totálně
zhroutí. Ten, kdo má hodně velký strach, dokáže odolat
i těm největším tlakům a frustraci, jen aby se mu nezbořil
„domeček z karet“.
Během tohoto tranzitu čelíte nutnosti provést tvořivé
změny, aniž by muselo dojít k destruktivnímu převratu. Pokud se snažíte odolat tlaku určité situace, jež zoufale volá
po změně tváří v tvář závažným překážkám, vystavujete
svůj organismus extrémnímu napětí, což není dobré pro
vaše zdraví, hlavně ne pro nervy.
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Někteří lidé si vůbec neuvědomují potřebu změny
ve svém životě. Když na ně dolehne tento tranzit, najednou
začne ke změnám docházet, což může být dost zneklidňující a nepříjemné. Tyto změny mohou mít i podobu nehod,
jež jsou často nevědomým a bezděčným uvolněním podvědomého napětí.
V tomto období budete mít problémy v jakýchkoli vztazích, jež vás příliš omezují. Při tomto tranzitu často dochází
k rozchodům, ovšem ne těch vztahů, v nichž jsou oba partneři otevření novým a zajímavým zážitkům. Tento tranzit
nejvíce ohrožuje stagnující struktury.
Rovněž v práci může nastat dusivá situace, pokud získáte větší odpovědnost bez nových podnětů či příležitostí
pro odlišné zkušenosti. I zde hrozí náhlý a nečekaný únik
v podobě výpovědi, nebo dokonce vyhazovu, pokud neumíte změny začlenit do vaší každodenní rutiny. Dusivý pocit ve vás teď vyvolávají také osoby obecně v nadřízeném
postavení, a stávají se tak terčem vaší negativní energie.
Stejně jako všechny tranzitní kvadratury je i tato příležitostí odstranit z vašeho života nefunkční prvky. Pokud teď
neprovedete nutné změny, budete mít větší potíže zhruba
za sedm let, až bude Saturn v opozici nebo konjunkci s vaším natálním Uranem.

Saturn v trigonu na Uran

Toto je období stability a tvořivé rovnováhy mezi starým
a novým ve vašem životě. Dokážete žít v rámci určitých
struktur a zároveň jste otevření novým, podnětným zážitkům, což vám nedovolí stagnovat. Jakékoli změny, k nimž
došlo během několika posledních let (od poslední kvadratury nebo opozice Saturnu na váš Uran), se teď mohou stát
trvalou součástí vašeho života. Tyto změny už nevnímáte
jako komplikace, ale jako zajímavé prvky vašeho života.
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Všechno, co se teď děje, vnímáte trpělivě. Chápete nutnost změn, ale nemáte chuť vrhat se do nich bezhlavě. Jste
schopní provést změny ukázněně. Umíte předložit nové
myšlenky nebo nápady druhým velmi pečlivě, logicky
a zároveň tak, že na ně uděláte dojem originálním myšlením. Zejména vaši zaměstnavatelé a nadřízení ocení váš
ukázněný přístup k novým a originálním nápadům.
Tento tranzit přeje všemu, co si vyžaduje čas a kázeň
– učení se novým zručnostem, studování nového oboru
nebo prostě trpělivé práci na něčem dlouhodobém – pokud
to vede k tvořivým změnám. Pracné úkoly, které nenechávají žádný prostor pro nové zkušenosti, se vám teď nezdají tolik užitečné. Měli byste usilovat o změnu, ale pomalu
a trpělivě.
Musíte si dávat pozor, abyste nesklouzli do rutiny. Jinak
by pro vás mohla být velmi těžká příští kvadratura nebo
opozice tohoto cyklu. I změna může být rutinou, pokud
provádíte pořád dokola stále stejné změny, aniž by docházelo k vývoji.
To ale není správné využití saturnsko-uranských energií. Pokud zvolíte tento přístup, kritické aspekty tohoto
cyklu (konjunkce, kvadratura a opozice) budou maximálně
nepříjemné. Během trigonů a sextilů tohoto cyklu můžete
provést změny ukázněně a bez zbytečných zmatků.

Saturn v opozici na Uran

Tento tranzit může mít dva různé vlivy. Buď se vám
podaří dát svému životu jedinečnou formu odpovídající
vaší individualitě, anebo se dostanete do stavu extrémního napětí kvůli silám, jež se neustále staví do cesty vašemu sebevyjádření. Pro většinu lidí platí to druhé, alespoň
do určité míry. Jen málo lidí si věří natolik, aby využili
saturnsko-uranské energie nejlepším možným způsobem.
Uran představuje neustálou životní výzvu udržovat si svo-
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bodnou mysl a být stále otevřený novým úhlům pohledu,
novým zážitkům a zkušenostem. Z času na čas se skoro
každý dostane do zaběhaných, strnulých a nevhodných
vzorů. Při „těžkých“ tranzitech (konjunkce, kvadratura
a opozice) Saturnu na Uran se energie nahromadí a pak
vyústí do krize těchto strnulých vzorů, jež odpovídají Saturnu.
Všude kolem vás jsou lidé, s nimiž máte něco společného, a struktury, jež jste si vybudovali a představují vaši snahu začlenit do svého života řád a předvídatelnost. Jenomže
vy nejste statický organismus a k tomu, abyste zůstali naživu, potřebujete tvořivou změnu. V tomto období pravděpodobně cítíte, že uspořádání vašeho života je omezující,
nebo dokonce smrtící. Může to tak být i v doslovném, fyzickém smyslu, protože konﬂikt Saturnu s Uranem velmi
zatěžuje srdce a nervovou soustavu.
Ty nejstálejší aspekty vašeho života, jako je vaše práce,
manželství či jiné vztahy a vůbec vaše každodenní záležitosti, jsou teď potenciálním zdrojem potíží v případě, že se
z nich stala otupující rutina.
Lidé, kteří vám říkají, co máte dělat, vás rozčilují. Máte
toho dost a možná se vám chce nechat všechno být a jít
pryč. Tento tranzit velmi často rozbíjí manželství a jiné
vztahy, jež začaly být nudné, ubíjející a stagnující. Avšak
i ty nejlepší vztahy mohou v tomto období potřebovat podstatné přehodnocení. Nesnažte se nic trpně snášet. Zjevně
je třeba něco podniknout, ale vtip je v tom, abyste potřebné
kroky podnikli klidně a nepřehnali to. Nutné je pouze provést změny, ne všechno zničit.
Díky nynějším změnám může být váš život mnohem
zajímavější. Jednou z největších životních výzev je nastolit rovnováhu mezi saturnskou energií pořádku, kázně
a spolehlivosti a uranskou energií změn a originálních prožitků.

74

