Kvadrát Uran-Saturn, coby spouštěč
společenských změn ve světě
Chiron
xxxxMezi astrology se nyní hodně diskutuje o dlouhém kvadrátu mezi planetami
Uran a Saturn. Bude trvat s přestávkami téměř až do konce roku 2022. O čem jsou
témata, která nyní tato konstelace naznačuje?
xxxxNejprve něco k aspektu zvanému kvadrát (kvadratura). Tento aspekt je
výsledkem aplikace 4. harmonické řady na Zvěřinec. Rozdělí ho na čtyři 90ti
stupňové díly. Protože čtyřka symbolizuje v gematře devítky řád, strukturu, hmotný
svět a opěrný bod v něm, a také zpomalení za účelem nalezení jistoty, bude tento
aspekt vytvářet blokace, jejichž cílem je změna k větší stabilitě a jistotě, vytvořená
pomocí změny směru. Jako když při cestě vpřed narazíme na zeď, a musíme
uhnout buď doleva, nebo doprava. S tím, že v obou směrech lze najít dvířka ve zdi,
ale do jiných částí zahrady. Směr měníme buď v myšlení a korekci doposud
dosaženého, nebo v citové a emocionální oblasti. Oba kvadráty ve Zvěřinci
zastupují znamení Raka a Kozoroha. Obě symbolizují stabilizaci v prostředí kolem
nás, ale za cenu změny tam, kde to drhne. Tedy ono jednocení řepy, kdy slabé
nefunkční kořeny (společenské a rodinné tradice) jsou vytrhány, aby neubíraly
živiny zdravým jedincům. Naštěstí, tyto dynamické aspekty nás nejen nutí ke
změně, ale dávají nám k tomu i energii!
xxxxNyní k funkci jednotlivých planet na jejich současných pozicích.
xxxxZačneme Saturnem ve Vodnáři. Vodnář symbolizuje vytváření vizí, perspektiv,
společenské aktivity za účelem pokroku a prosazení změn ve směru námi
vytyčených vizí, a celkově společenské organizace a kolektivní úsilí. Jaké vize a
jakým způsobem je budeme prosazovat, je druhá věc. Pokud to bude nezralým a
nevykoupeným způsobem, výsledkem bude „revoluce“, která vytvoří ještě horší
stav, než byl před tím. Tato nevyzrálost plyne z duality Vodnář-Lev. Oba se učí
sebe-důležitosti, a to buď krotit příliš velkou u Lva, nebo povzbudit příliš malou u
Vodnáře. Jak se přijímáme sami, tak budeme přijati okolím, aniž bychom o to
navenek museli nějak „usilovat“. To platí i pro Lva, i pro Vodnáře.
XxxxSaturn přináší všude, kam vleze, zpomalení až stagnaci, kdy buď snaha o
jistotu motivovaná strachem buduje zdi a neomylná dogmata, a nebo důkladnost a
trpělivost buduje kamenné schody vzhůru – každý den vytesáme jen jeden, zato
však odolný a pevný. (Otázkou je, kam jsme ty schody nasměrovali :@) Takže,
vždy je tam kombinace určitých trendů a motivů k nim. Saturn je spoluvládcem ve
Vodnáři. Dává nám pocítit kontrast mezi kýženou svobodou, a omezením, kterému
čelíme. To nás má motivovat k proražení vnitřních omezujících konceptů, takže je
zde možný onen příslovečný „kvantový skok“. Je však podmíněn vnitřním růstem,
kdy svou roli má i ten omezující, ale také konstruktivní prvek Saturna. Uvedu
příklad:

xxxxMalé dítě je v ohrádce, která ho má chránit před úrazy, pokud by si na hlavičku
stáhlo například ubrus s vázou. Ta ohrádka ho omezuje, a dítě lomcuje za
jednotlivé tyčky, jako přísloveční „Lvové o mříže“. Zbytečně. Musí počkat až doroste, a ta ohrádka má určitou výšku, aby to chvíli trvalo, a pak už samo tu ohrádku
přeleze. V té době už ale hrozba zranění není tak fatální, protože ta hlavička už se
dávno zacelila. Tedy, jakmile jsme na to dorostli, bariéry spadnou samy. Zkoušet ty
pomyslné mříže rozbít předčasně, je nebezpečné. Nejsme na ten vnější prostor
připraveni, doslova jsme na to ještě nedorostli. Ta omezení tam budou vždycky –
nyní tedy zdi dětského pokoje. Ale opět, je to jistá ochranná zóna, kterou budeme
pod dohledem rodičů postupně rozšiřovat.
xxxxJe to jako když si nějaký výrostek nabarví vlasy na červeno, na záda si napíše
FREE, a pak jde někam demonstrovat, a házet kamení. S tím, že se tím mstí za
omezení ze strany ostatních. Nicméně jeho chování poté, co se někde opije a
napadá okolí, jasně mluví o tom, že ta vnější omezení jsou nutná. Naopak, jestliže
jsme správně nasměrovali svou energii, a neříkám omezili nebo potlačili, a dali
tomu řád a strukturu, neexistuje vnější síla, která by nás mohla omezit. Nemůže,
protože si nepřitahujeme omezující trendy zvenku.
xxxxVodnář tedy říká: jak se sám přijímám se vší originalitou, tak mě automaticky
budou přijímat i jiní. Budou o mně rozhodovat tam, kde to nemohu přímo ovlivnit,
ale přesto to bude v můj prospěch. Protože i ve prospěch ostatních. Saturn ve
Vodnáři tedy nutí k ukázněné sebedefinici a systematické práci na definování naší
budoucnosti. A také lepšímu výběru společnosti, kde chci své vize sdílet a
prosazovat společně s ostatními.
xxxxVzhledem k tomu, že tato konstelace je součástí kvadrátu, je jasné, že k těmto
korekcím směru budeme nuceni kvůli pocitu omezení, který přichází právě proto, že
se musíme rozhodnout, kam chceme patřit, a korigovat směr. Podle toho, jestli je
zrovna Saturn nebo Uran rychlejší, se jedná o levý (doběžný) nebo pravý
(rozběžný) kvadrát. Rozběžný koriguje základní pocit jistoty a naše tříbení vlivů,
které to dodají, a doběžný vytváří sklizeň a úspěch (MC) a rekapitulaci, která
naznačuje, kde je třeba ještě opravit směr, pokud se úspěch nedostavil, nebo jen
zčásti.
xxxxPo zdravotní stránce Vodnář symbolizuje krevní oběh a oblast holení až ke
kotníkům. V těchto oblastech mohou Vlivem Saturna nastat obstrukce, křečové žíly,
a trombóza. Uran v Býku vede v kombinaci se Saturnem k prolamování bariér, ale
také ke zlomeninám a úrazům, a to v oblasti krční páteře, dolní čelisti a zátylku
(taktéž zlomený vaz u trestů smrti oběšením či gilotinou, střelením do zátylku...), a
také k zánětům tamtéž, jako symbolu zablokované energie užívané k vyjádření
svých názorů.
xxxxNyní se přesuneme do Býka, kde nyní trůní Uran, který je mimochodem
vládcem znamení Vodnáře. Býk symbolizuje princip společného sdílení a prosperity
v materiální oblasti. A nebo vzájemné závislosti, manipulaci, vydírání a lichvě. Také
symbolizuje náš genom, jak vklad našich hodnot a kvalit do prostředí, kde
investujeme a prosperujeme. Africké slovo Ubuntu znamená, že Prosperuji, pokud

prosperuješ i ty. To je typická definice Býka. Pokud se v Býku nachází Uran, jako
funkce kvantového skoku, který nás má posunout na vyšší valenční sféru, jako u
atomu, musí dojít k excitaci (vzrušení), která nás osvobodí od materiálních
závislostí a nezdravých manipulací, které z nás dělaly otroky. A nebo dojde k
morálnímu pádu, a k rozbití našeho genomu, a naší materiální základny a společné
prosperity. Zde bych například upozornil na Kvantový finanční systém jako
protiváze Finančního resetu, a také o krizi spojené s autoritami v oblasti zdraví a to
především v oblasti genetiky.
xxxxTedy, můžeme se rozhodnout kam patříme, jak budeme směrovat své emoce a
vize spojené s cítěním a myšlením, jakou společnost si vybereme k prosazení
svého světa mezi ostatními, a kam už určitě nebudeme směrovat naši pozornost a
tedy i naši energii.
xxxxNa obrázku je jasně vyobrazen tento kvadrát, ale i jeho ohnisko na konci
znamení Ryb, které naznačuje jistou formu vyvážení obou prvků. Tedy tendenci
uzavírat, sumarizovat, odpouštět (v první řadě sobě) a rozpouštět. Ono se to stejně
rozpustí i bez nás, takhle ovšem můžeme jít věcem vstříc. Mám na mysli katarzní
techniky, očistu duše, modlitbu, meditaci a žehnání všemu, především pak tomu
nemocnému a zablokovanému.

xxxxNicméně, aby se celá věc dostala do rovnováhy, je třeba bezpodmínečně
uplatnit i opačné ohnisko, které celou konstelaci vyvažuje! V současné době, kdy
se ohnisko konstelace nachází ještě v Rybách, je to Panna. Ta symbolizuje tak jako
Ryby určitou formu katarze, očisty a úklidu, ale na individuální úrovni. Tedy
oproštění se od zbytečností, roztřídění dojmů a pojmů, rozdělení podstatných a
užitečných postupů od balastu, a to v oblasti zdravotnictví, služeb, životosprávy, a
naší užitečnosti pro sebe i okolí. Věcný a na přesných informacích postavený
přístup ukáže ty správné hodnoty.
xxxxTo však ještě není všechno. Tak jak se obě planety posouvají, ohniska se
posouvají i s nimi. Na dalším obrázku z příštího roku vidíme, že ohnisko konstelace
se přesunulo do Berana, a vyvažující bod do Vah.

Beran tu symbolizuje energii soustředěnou na nové začátky, prvotní impulzy a také
sílu k prosazení se uprostřed jiných. Naše ostré lokty, které potřebujeme, abychom
obhájili své místo na slunci, mezi ostatními. Obecně, tzv. Primární sobectví. Pokud
to bude nevyzrálá forma Berana, může dojít ke zbytečným konfrontacím. V
opačném případě se uplatní i diplomatický vliv protějších Vah, které společně s
Beranem vytvoří asertivní ale účinný tah na bránu, a to i v oblasti spravedlnosti a
pořádku. Tedy vyváženým a zákonným způsobem.

xxxxV pozadí toho všeho se nám točí ještě jedna dvojice: Je to Pluto v Kozorohu, a
Neptun v Rybách. Na obrázku jsou modře označeni. Pluto v Kozorohu symbolizuje
krizi systémů, založených na strachu a umělých autoritách, které tento strach
vytvářejí a manipulují s ním společnost. Tyto systémy se rozpadnou v prach.
Neptun v Rybách je zde silně postaven, neb je to vládce znamení Ryb! Symbolizuje
odpuštění, rozpuštění, krizi materialistické filozofie, v produktivním sextilu s Plutonem i krizi konceptu času a jeho relativizaci. Nic, co není životaschopné, nemá
šanci těmto dvěma dezintegrátorům utéct. Patří sem i náboženství a jiné koncepty
založené na emocích a citech a také drogy a farmaceutický průmysl, vs. přírodní
medicína a psychosomatika. V neposlední řadě také léčba ve spojení s kvantovými
poli, nebo destrukce podobnými postupy.
xxxxV současnosti se ohnisko, situované v Rybách nachází blízko tohoto Neptunu,
a tak budou jeho Rybovské funkce posíleny. Časem se přesune do Berana, a na
chvíli se tedy bude paktovat s Chironem, který bude ve volné konjunkci (spojení) s
tímto ohniskem. Ale pak už Saturn bude také v Rybách, a s Uranem nebude v
silnějším aspektu. Chiron přinese šanci k obecnému samo-vyléčení na té nejhlubší
rovině duše, ze které vše pramení. K tomu se pro nás ještě točí Jupiter ve Vodnáři
a později v Rybách, a ten to celé posunuje dál, pokud tomuto silnému větru v
zádech správně natočíme plachty.
xxxxJak vidíte, čekají na nás zajímavé dny a měsíce. Není třeba se stresovat ale
spíše se těšit společně s ostatními, a pěstovat si radost a klid, jak to jen půjde.
xxxxK tomu vám všem přeji hodně štěstí a pohody, a také trpělivosti s těmi, kteří se
zatím ještě nechají strašit a ovládat. Je to jejich volba, a my to musíme respektovat.
Chiron

