Primární trauma – působení Saturna v horoskopu
Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska
primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny
v horoskopu člověka postavením Saturna v domech, aspektech, znameních.
V těchto oblastech je patrné značné zatížení a bloky, které vznikaly už v dětství
nebo se nesou i z minulých životů. Je nutné pochopit, jaké mechanismy tyto
bloky způsobily a vytvořit si vlastní systém hodnot, vlastní měřítka chování
v dané oblasti, odpovídající nikoliv tomu, co jsme převzali z výchovy a ze
společnosti, ale co skutečně odpovídá vlastním potřebám našeho nitra a duše.
Energie traumatu, která byla nějakými vlivy v mládí zablokována, by měla být
během života opět uvolněna a zharmonizována. I harmonické aspekty Saturna
způsobují trauma, ale dají se snáze řešit, napěťové aspekty je těžké, ale nutné
řešit, aby člověk zvládl nejdůležitější lekci svého horoskopu. Člověk Saturnský
vliv prožívá buď formou zablokování, nebo kompenzace. Většinou systém
zablokování volí slabší, jemnější jedinec nebo temperament flegmatický a
melancholický. Systém kompenzace volí většinou dominantní jedinec nebo
temperament cholerický a sangvinický. Postavení Saturna ve znameních ukazuje
na zablokování některého rysu nebo schopnosti naší osobnosti, protože se však
toto postavení týká celé generace, není tolik důležité. Daleko podstatnější je
oblast života zrozence, ve které se postavení Saturna nejvíce projeví. Tento
problém objasňuje postavení planety v domě. Další upřesnění hledáme
v aspektech mezi planetou Saturn a v prvé řadě osobními planetami. Darem
Saturna je stát se mistry v tom, co nám z počátku nejde, když tomu věnujeme
pozornost a pracujeme na sobě.
Saturn v 1.domě, v aspektu s Marsem, ve znamení Berana: neschopnost prosadit
vlastní osobnost, nevíra ve své Já Jsem, strach být aktivní, strach být vidět i
z hodnocení druhých – co si o mně myslí. Aktivní energie dítěte je v dětství
blokována rodiči, je potlačována (často agresivně). Na dítě jsou kladeny velké
nároky, má těžké dětství, nechce být viděn. Musí brzo dospět a často zastává roli
chybějícího rodiče nebo má zodpovědnost nejstaršího sourozence. Přijímání
zodpovědných postojů v rodině neodpovídá roli dítěte, přebírá zodpovědnost za
druhé. Nedůvěra ke světu a k tomu, jak ve světě uspěje. Člověk těžko projevuje
svou tělesnou identitu, tělesné instinkty, svou aktivitu a iniciativu (např. při
realizaci plánů). Sebekritika. Člověk se stává obětí agresorů, ať ve společnosti,
tak v partnerském svazku. Při kompenzaci člověk projevuje velký vzdor

(dětský), agresi, útočí a napadá druhé, je agresivní vůči sobě. Úkolem je naučit
se prosazovat, být vidět, být asertivní, ukázat svou sílu.
Saturn v 2.domě, v aspektu s Venuší, v Býku: přináší problémy s hodnotami,
s penězi, se sebehodnotou, s prosazením vlastního životního stylu. V dětství se
v rodině často vyskytují finanční potíže, u dítěte jsou vyvolávány pocity
méněcennosti. Snaží se pouze vyhovět představám rodičů, ale skutečný pocit
sebehodnoty se u něj nemůže vyvinout, je zablokován. V dospělosti se pocit
vlastní hodnoty měří v závislosti na hodnotách (majetek, titul, pocty,
společenská prestiž). Hromadění peněz, strach ze ztráty peněz, tedy
sebehodnoty. Při kompenzaci člověk vyvolává pocit méněcennosti u druhých.
Úkolem je nalézt svou vlastní jistotu a sebehodnotu jen v sobě, svoje vymezení
ve světě, své vlastní hranice, nikoliv hranice svých rodičů a jejich hodnoty.
Překonat pocit méněcennosti, vychutnávat dary života.
Saturn v 3.domě, v aspektu s Merkurem, v Blížencích: způsobuje problémy
v komunikaci, problémy s nalezením vlastních vyjadřovacích prostředků, člověk
má pocit, že je není chápán, že se špatně vyjadřuje. Problémy s nalezením
vlastních zájmů. Problémy ve škole s učením, se spolužáky. Škola přináší
těžkosti. Při učení je dítě vedeno především ctižádostí vyhovět očekávání rodičů,
okolí. Napětí se sourozenci nebo přílišná zodpovědnost za ně. V dospělosti
zábrany v řeči, strach komunikovat, problémy na cestách, zábrany i v manuální
zručnosti. Velká zodpovědnost za slovo. Při kompenzaci neustálé mluvení a
poučování, nadměrné používání cizích slov. Úkolem je rozvinout vlastní názory
a myšlení, vlastní svobodné myšlení, umění diskuze a komunikace. Možnost
učit druhé a zvládnout výše uvedené oblasti.
Saturn v 4.domě, v aspektu s Lunou, v Raku: problémy s projevením citu,
těžkost nalézt a vyjádřit duševní identitu. V dětství citové zábrany k dítěti,
matka neprojevovala pro dítě dostatek citů, lásky, pozornosti. Problémy s otcem,
je přísný, chladný nebo nepřítomný. Dítěti je povoleno cítit pouze to, co je
předepsáno obecně platnou normou. Vytváří se citový krunýř. V dospělosti
snížená citlivost, citové projevy jsou blokovány. Strach vyjádřit, co cítím,
deprese, neschopnost se oddat. Problémy s fermentací žaludku, nemoci prostaty,
nemoci prsou a ženského ústrojí. Muž může mít u sexu pocit viny, žena selhává
jako milenka a snaží se být dokonalou matkou, nebo může své dítě citově
vydírat, ovládat a snažit se, aby dítě zůstalo na ní citově závislé a nedospělo.
Kompenzací potřeby něžnosti může být touha po sladkém jídle. Úkolem je

vytvořit si vlastní duševní identitu, projevovat své city beze strachu, napravit
vztahy k rodičům, vyléčit své vnitřní dítě. Otevřít svou zranitelnost.
Saturn v 5.domě, v aspektu se Sluncem, ve Lvu: problémy při seberealizaci,
zábrany při radosti, spontánnosti, potlačená hravost dítěte. Zábrany v
činorodosti, při sexuálním dobrodružství, pocit, že si lásku musí zasloužit, nebo
že není pro ni dost dobrý. Strach z nepřijetí a zesměšnění. Velká touha po vlastní
dokonalosti ale nevěří sám sobě. Člověk se nedokáže správně emocionálně
projevit, životní energie a vitalita je potlačena. Vyhledávání partnera, který
blokuje naši samostatnost, akceschopnost. S vlastními dětmi je lekce –strachodmítání dětí nebo děti v pozdějším věku, problémy s výchovou dětí, problémy
s početím nebo porodem. Při kompenzaci vztah s partnerem, kterého potlačuje,
dokazuje svou samostatnost nebo zvýšeným sexuálním životem dokazuje svou
přitažlivost. Úkolem je nalézt v sobě hravé a milované dítě, stát se dětem
dobrým příkladem. Věřit sám sobě a svým schopnostem, tvořit ze sebe.
Saturn v 6.domě, v aspektu s Merkurem, v Panně: snížená schopnost analýzy
(odpor vnímat a analyzovat city nebo myšlenky), potíže ve zdravotní oblasti,
psychické problémy mají za následek nemoci těla. Nesprávná životospráva,
úzkost a opatrnost v oblasti zdraví, problém s hygienou. Neschopnost se
přizpůsobit, každodenní život je tíživý a náročný, praktické záležitosti složité.
Problémy s prací, problémy se spolupracovníky, přílišná kritika buď jí dává,
nebo dostává. Při kompenzaci je čistota povýšena na nejvyšší ideál, práce je
povýšena na jediné měřítko věcí, pracuje do úmoru a kritizuje ostatní, kteří
neodpovídají jeho normě. Úkolem je vnést řád do každodenního života, pracovat
s láskou, bez ohledu na ostatní. Najít zodpovědný a neomezující vztah k tělu a
svému zdraví.
Saturn v 7.domě, v aspektu s Venuší, ve Vahách: problémy ve vztazích, ale i
s krásou a prosazením vlastního vkusu. Dítěti je určováno, jak se má oblékat, jak
se má chovat, s kým má chodit, kdo je dost dobrý. Dítě má pocit, že není dost
hezké, že ho druzí nechtějí. Odmítnutí rodičem opačného pohlaví. V dospělosti
strach z odmítnutí, strach z důvěrného vztahu, pocit, že nemám právo na
rovnocenný vztah, že s muži jsou jenom problémy. Strach ze závazku a ze
závislosti na partnerovi. Člověk přitahuje partnery, kteří blokují plné prožití
vztahu. Partner může omezovat, je chladný nebo starší člověk. Touha po jistotě a
zázemí, po bohatém a úspěšném partnerovi. Citová osamělost, problémy soudní
i ve smlouvách. Úkolem je najít mnohé odpovědi a udělat změny v postoji

k partnerům, uvolnit se, nebát se samoty ani odmítnutí. Najít trvalý,
zodpovědný, rovnocenný vztah.
Saturn v 8.domě, v aspektu s Plutem a ve Štíru: neschopnost navázat těsnější
vztahy k partnerovi, egocentričnost. Problém v dávání i přijímání. Problémy
v sexualitě, neschopnost se otevřít a oddat, náročné a vleklé rozchody. Problémy
ve společném majetku partnerů nebo při společném podnikání. Spory o dědictví.
Strach z věcí skrytých nebo podvědomých, z rozpadu, z krize, ze smrti.
Zdlouhavé, chronické nemoci. Člověk má problémy s nalezením vlastního
názoru, domnívá se, že jeho vlastní plány, představy nejsou hodnotné a tak
ponechává záležitosti na druhých, vlastní duchovní život je blokován. Úkolem je
projít, překonat všechny krize, zájem o téma smrti. Uvolňovat a naplňovat
sexualitu (tantra), umět dávat i brát.
Saturn v 9.domě, v aspektu s Jupiterem a ve Střelci: problémy s přijímáním
nových myšlenek, s růstem, se vzděláním, brzda duchovního vývoje. Potíže při
cestách, s pobytem v cizině. Rodiče nemají vztah ke vzdělání, nebo
k duchovním hodnotám, vyjadřují se o něm s pohrdáním nebo dogmatická
náboženská výchova. Vnucují dítěti svojí víru a jen svojí pravdu. V dospělosti je
zablokováno přijímání nových poznatků, vzdělávání se, rozšiřování obzorů.
Nesnášenlivost vůči jinému názoru, vůči jiné pravdě nebo filosofii. Strach
zabývat se něčím, co člověka přesahuje a tak raději ničemu nevěří. Při
kompenzaci studuje mnoho škol a chce si dokázat své vzdělání a kvalifikaci.
Úkolem je hledání smyslu života, nalezení sebe a jen své vlastní víry, silné
intuitivní zážitky s tímto spojené. Potřeba přímé duchovní zkušenosti.
Saturn v 10.domě, v Kozorohu: problémy s prací, s povoláním, problémy
s nalezením toho, k čemu je moje vlastní osoba povolána, naplnění vlastní
seberealizace. Dítě trpí chladem nebo velkou přísností, kritikou rodičů nebo
autorit. Cokoli dítě dělá, není dost dobré. Člověk si nalezne povolání nebo
postavení ve společnosti, které odpovídá představám rodičů a jejich hodnotám,
sám prožívá překážky na cestě za úspěchem. Zpočátku neschopnost nalézt
podobu vlastní zodpovědnosti vůči společnosti. Při kompenzaci snaha o velké
uplatnění ve společnosti, velká ctižádost, většinou velký vzestup i velký pád
společenského postavení. Potřeba mít autoritu a zodpovědnost za každou cenu.
Úkolem je naučit se jak dosáhnout svých cílů, uplatňovat vlastní práva ve
společnosti. Najít povolání, které odpovídá našim potřebám a našim talentům.
Díky tomu, že pochopíme svou vnitřní jistotu a plně se o ni opíráme, nemusíme
naplňovat nepřirozenou ctižádost.

Saturn v 11.domě, v aspektu s Uranem, ve Vodnáři: problém s hledáním vlastní
svobody, nemožnost se osvobodit. Člověk se cítí cize a nepatřičně mezi přáteli
nebo lidmi s kterými má společný zájem. Má problém se začleněním se do
kolektivu a potřebuje sobě i druhým dokazovat, jak je svobodný. Strach
z otevření se a spojení s větším celkem. Upjatost ve vztahu k přátelům, strach ze
zneužití druhými nebo nepřijetí přáteli. Dítě je bržděno v touze po svobodě,
v tom, čeho se rodiče neodvážili (rozvod). V dospělosti jakmile se takový člověk
pokouší vymanit z tísnivé, omezující situace, jsou mu házeny klacky pod nohy.
Pokusy osvobodit se dlouho ztroskotávají. Při kompenzaci zápas o svobodu se
může stát životní náplní. Také stále dokazuje svou svobodu ve vztahu a bojí se
závazku. Úkolem je najít v sobě svůj vnitřní pocit svobody, bez ohledu na
okolnosti života. Učit se spolupracovat, důvěřovat druhým a vytvářet
společenskou angažovanost, která je prospěšná celku.
Saturn ve 12.domě, v aspektu s Neptunem, v Rybách: problém s individuální
odpovědností vůči okolnímu světu, karmické zatížení z minulosti nejčastěji ve
formě nemoci. Strach z toho, co se skrývá pod povrchem, strach z nezvládnutí
vlastních citů a emocí. Pocity viny a zoufalství, strach z rozplynutí vlastní
existence v jednotě vesmíru. Úzkost, pochybnost o sobě samém. Problémy
z prenatálního vývoje. Rodiče mohli mít potíže s některou z forem závislosti.
V dospělosti odchýlení se do světa snů, lží, klamů, útěk před realitou. Nebo
pobyt v nemocnici, ústavu, vězení. Pomáhá samota – zotavení se ze stresu.
Pozitivní kompenzace je práce v nemocnici, charitě, státních zařízeních, pomoc
lidem v nouzi. Úkolem je naučit se být sám za sebe, žádat o pomoc, stát na
vlastních nohách. Navázat kontakt s moudrostí vesmíru a podvědomí, naučit se
jí věřit a věřit sobě.

