Saturn si atitudinea fata de timp

Timpul a fost si a ramas un subiect foarte interesant de analiza si dezbatere pentru savantii
stiintei academice, pentru filozofi, mistici, dar si pentru astrologi si ezoteristi. Fiecare dintre
aceste categorii de oameni a oferit propria sa viziune asupra acestei teme. Astrologia incearca
sa ofere un punct de vedere coerent, obiectiv, fara a avea pretentia de a epuiza subiectul.
In urma cu cateva decenii un grup de psihologi a descoperit ca oamenii au doua tipuri de
atitudini fata de factorul timp:
-atitudinea de tip "timpul oceanic, infinit", care presupune multa relaxare, absenta grabei;
-atitudinea de tip "timpul dinamic, sa profitam de el", care indica persoanele ce apreciaza viteza
si sunt mereu cu piciorul pe pedala de acceleratie.

In functie de pozitia lui Saturn intr-o astrograma putem sa decelam ce gen de abordare a
factorului timp ne este caracteristica, ca un element particular al propriei personalitati. Sa
vedem, in continuare, in ce fel ne influenteaza pe fiecare dintre noi, batranul Cronos.

Saturn in Berbec (sau in casa I)
Saturn are aici o pozitie nefavorabila (cadere), indicand o lipsa de maturitate si de rabdare, care
impinge nativul sa actioneze la momentul nepotrivit sau sa aprecieze in mod defectuos, eronat,
timpul de care dispune. Priveste timpul intr-o maniera dinamica, activa; se teme de criza de
timp, de lipsa de timp pentru toate actiunile planificate. Se identifica, intr-un anumit mod, cu
factorul timp.

Saturn in Taur (sau in casa a II-a)
Este o pozitie relativ favorabila (trigonocratie), ce indica o atitudine pragmatica fata de timp
("time is money" - timpul inseamna bani). Nativul este relaxat in raport cu timpul si incearca sa
acumulete lent, cu multa rabdare, mai ales in plan material. Persoana cauta sa "posede"
suficient timp pentru planurile de afaceri, de realizare materiala, pe care le concepe.

Saturn in Gemeni (sau in casa a III-a)
Nu este o pozitie favorabila pentru Saturn (peregrinaj), indicand o atitudine dinamica, grabita,
precipitata asupra timpului, si, din nou, imaturitate. Nativul este preocupat sa aiba suficient timp
pentru a acumula toate informatiile ce-l preocupa, pentru a comunica tot ce isi doreste, pentru a
calatori in multe locuri. Persoana are o opinie bine conturata asupra rtimpului, chiar daca
aceasta este relativ superficiala, incompleta sau incorecta.
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Saturn in Rac (sau in casa a IV-a)
Este cea mai nefavorabila pozitie a lui Saturn (exil), indicand o atitudine irationala, emotionala,
asupra timpului, care tradeaza o lipsa profunda de consonanta cu aceasta energie astrala.
Nativul fie ignora factorul timp, fie nu-l intelege, nu il "simte", preferand sa se ascunda in propria
cochilie, intr-o falsa atemporalitate sau "eternitate". Exista aici o incapacitate de a beneficia in
mod util de timpul avut la dispozitie, care poate conduce la regrete, melancolie, nefericire.

Saturn in Leu (sau in casa a V-a)
Ne intalnim din nou cu o pozitie nefavorabila (exil) a lui Saturn, care indica o atitudine dinamica
asupra timpului, desi infantila. Nativul este preocupat sa aiba timp sa se afirme, sa
straluceasca, sa-si concretizeze ambitiile, sa obtina demnitatile inalte pe care le urmareste.
Persoana vrea, cu multa indarjire, sa controleze timpul, pentru a-si pastra etern frumusetea,
aptitudinile artistice, puterea.

Saturn in Fecioara (sau in casa a VI-a)
Este un Saturn relativ bine pozitionat, care indica o atitudine practica fata de timp (de a-l folosi
pentru realizarea profesionala, pentru remedierea propriei sanatati, pentru a obtine o cat mai
buna organizare, igiena, etc.). Nativul poate incerca sa analizeze, la modul intelectual, factorul
timp, desi abordarea va ramane destul de superficiala. Aceasta persoana se poate confrunta cu
probleme ce pot dura intervale lungi de timp.

Saturn in Balanta (sau in casa a VII-a)
Este un Saturn bine plasat (in exaltare), care creeaza preocuparea pentru relatii sociale sau
relatii de cuplu foarte durabile. Nativul urmareste sa aiba suficient timp pentru a atinge echilibrul
dorit, pentru a institui o justitie ideala. Daca persoana este angrenata in chestiuni de ordin
juridic (procese, legalizari, etc.), acestea pot avea o durata destul de mare.

Saturn in Scorpion (sau in casa a VIII-a)
Este un Saturn peregrin, care aduce nativului dorinta de a avea suficient de mult timp pentru a
trai toate genurile de placeri (care ii aduc o mare satisfactie). Persoana poate trece prin procese
de transformare indelungate, ce-i pot aduce o perceptie profunda asupra factorului timp. Poate
apare aici o teama legata de timpul ce desparte acest nativ de propria moarte.
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Saturn in Sagetator (sau in casa a IX-a)
Acest Saturn peregrin poate indica un nativ ce elaboreaza o filozofie complexa asupra factorului
timp, considerandu-l un fundament al intelepciunii. Putem vorbi despre o intelegere relativ lenta
asupra lucrurilor, o viziune independenta asupra timpului. Profunzimea acestei persoane va
aparea in timp (la batranete, la varsta lui Saturn).

Saturn in Capricorn (sau in casa a X-a)
Este un Saturn puternic (in domiciliu), care aduce o atitudine matura, dar si pragmatica asupra
timpului. Nativul, desi marcat de o anumita lentoare, urmareste sa foloseasca timpul in mod
eficient, pentru a-si construi o cariera politica sau profesionala de succes, pentru a obtine o
mare stabilitate in plan material. Persoana abordeaza factorul timp cu intelepciune, dar vrea,
totodata, sa aiba timp pentru a-si materializa toate ambitiile (si are multa rabdare).

Saturn in Varsator (sau in casa a XI-a)
Acest Saturn la fel de puternic (de asemenea in domiciliu) poate conferi abilitati profetice,
vizionare, nativul depasind uneori limitele vremurilor in care traieste prin abordarile sale
novatoare, originale. Persoana poate atinge o cunoastere autentica, intuitiva a timpului.

Saturn in Pesti (sau in casa a XII-a)
Este un Saturn slab pozitionat, care genereaza o atitudine confuza asupra timpului. Nativul
crede in orice gen de abordare asupra timpului, intr-un mod relativ lipsit de discernamant.
Persoana isi doreste sa aiba suficient timp pentru a-si construi propria lume iluzorie, imaginara,
in care sa se refugieze din fata lumii crude, nemiloase. Posibile preocupari pentru a ramane cat
mai mult timp in locuri izolate.
Subiectul "timp" este inca departe de a fi complet inteles, elucidat, avand o mare complexitate.
Astrologia isi aduce o contributie semnificativa in acest sens.

Cuvinte cheie: Saturn, timp, atitudine, zodii, timp oceanic, timp dinamic
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