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W ca³orocznym planie pracy mamy przewidziane:

Pierwszy kwarta³, wrzesieñ, paŸdziernik do po³owy listopada 2006:

Horoskopy dwuplanetarne – tzn. badanie horoskopów osob, maj¹cych dwie dominuj¹ce
planety. Bêdziemy dociekaæ, jak wygl¹daj¹, jak przejawiaj¹ siê kombinacje np. jowiszowy
saturniarz albo uraniczny wenusowiec. Postaramy siê przeœledziæ wszystkie przypadki;
dla wielu kombinacji znajdziemy „¿ywe” przyk³ady wœród siebie, znajomych i postaci
historycznych.

Wiêc pora zacz¹æ ten temat. Mamy na to kwarta³ – czyli oko³o 10, mo¿e bardziej ju¿ 9
lub 8, cotygodniowych spotkañ i odcinków pracy. Mam nadziejê ¿e czasu nam wystarczy.

Specjalnie z myœl¹ o temacie „Horoskopy dwuplanetarne” przygotowa³em i udostêpni³em
dzisiaj kolejne lekcje:

· 28. Planetarne typy mieszane, wstêp. Jowisz i Mars

· 29 . Saturn – z innymi planetami

· 30. Jowisz we wspó³dzia³aniu z innymi planetami. Planetarne typy mieszane

· 31. Mars – we wspó³dzia³aniu z innymi planetami i w aspektach

· 32. Ksiê¿yc, Wenus, Merkury

· 33. Wp³ywy Urana, Neptuna i Plutona. S³oñce i Ksiê¿yc

Ci z Was, którzy bior¹ udzial w Kursie ju¿ trzeci rok, przerabiali te lekcje (jako „wyk³ady”
lub „odcinki”) dwa lata temu; ci zaœ, którzy s¹ drugi rok, przerabiali je w zesz³ym roku,
w obu przypadkach na wiosnê. Osoby, które do³¹czy³y dopiero teraz, materia³u tego nie
znaj¹, wiêc tym bardziej powinny te lekcje uwa¿nie przestudiowaæ. W tych Lekcjach jest
w³aœciwie wszystko, co nas interesuje, jeœli nie w postaci rozwiniêtej, to w zarysie.
Te Lekcje omawiaj¹ ³¹czne dzia³anie dwóch planet. Czyli jak jednoczesne wp³ywy dwóch
planet (pary planet) przejawiaj¹ siê, kiedy te dwie planety wspó³dominuj¹ w horoskopie
pewnego cz³owieka, na przyk³ad s¹ wskazywane przez dwie osie jego kosmogramu,
albo przez oœ i S³oñce, albo S³oñce i Ksiê¿yc itd. Albo kiedy jedna planeta le¿y np.
na ascendencie, a druga jest w³adc¹ S³oñca (w³adc¹ znaku, w którym le¿y S³oñce.) £¹czne
dzia³anie dwóch planet tak¿e pospolicie przejawia siê, kiedy obie planety tworz¹ aspekt,
zw³aszcza gdy to jest aspekt o niskim numerze (koniunkcja=1, opozycja=2, trygon=3,
kwadratura=4), œcis³y, a jeszcze lepiej, kiedy choæby jeden jego sk³adnik le¿y w pozycji
dominuj¹cej.

Treœci¹ naszej pracy bêdzie w tym cyklu („Horoskopy dwuplanetarne”) badanie, jak dwie
planety naraz przejawiaj¹ siê w osobowoœci ludzi. Bêdziemy, mówi¹c krótko, szukaæ ludzi,
którzy maj¹ potê¿ne dwie planety w swoich horoskopach, po czym bêdziemy siê ich dopyty-
waæ, jak oni siê z tym czuj¹ – jak to widz¹ od œrodka. Jak to jest, kiedy siê jest Urano-
Saturniarzem? Albo Marsowym Merkurykiem? Albo, jeœli s¹ oni poza zasiêgiem naszych
kontaktów, bo na przyk³ad umarli albo zbyt pilnie broni¹ ich sekretarki lub ochroniarze, to
bêdziemy ich tylko obserwowaæ z oddali. G³ównie jednak bêdziemy szukaæ reprezentantów
zjawiska wœród nas – w grupie Zaawansowanej. /.../

Wojciech JóŸwiak, Milanówek, 13.09.2006



Moja para Wenus – Saturn
Do tego, by wybór pary dominuj¹cych planet by³ czytelny, konieczne jest zamieszczenie
moich danych urodzeniowych i horoskopu.

Data 17-10-1958
Czas 05:00:0
Strefa 01:00:00
Szerokoœæ 50.92
D³ugoœæ 22.23
Kalendarz greg

Ascendent  Wag 12°27'
Medium Coeli Rak 16°10'
Wspó³rzêdne ekliptyczne
Planeta d³ugoœæ retrogradacja
S³oñce Wag 23°16'
Ksiê¿yc Str 22°46'
Merkury Sko 1°17'
Wenus Wag 16°50'
Mars Bli 2°10' R
Jowisz Sko 8°0'
Saturn Str 21°21'
Uran Lew 15°46'
Neptun Sko 4°6'
Pluton Pan 3°30'



Uwaga: Savoir vivre kursowy na Forum obejmuje zasadê, ¿e mówimy sobie (raczej:
piszemy) na Ty i po imieniu czyli po pseudonimie. Do prowadz¹cego zwracamy siê, zgodnie
z jego wol¹, po imieniu, czyli Wojtek.
Pracê pisa³am na potrzeby kursu, wiêc zwracam siê w niej momentami do prowadz¹cego
po imieniu. I tej formy nie zmieni³am.
Za co przepraszam Wojtka, poniewa¿ tekst udostêpniam na Forum publicznym. Za jego
zgod¹ i akceptacj¹.

Najpierw potrzebne charakterystyki. Z którymi siê
identyfikujê.

Wenus –

ze „Znaków zodiaku i ich w³adców” Wojciecha JóŸwiaka

Staro¿ytni odkryli, i¿ symboliczne odpowiedniki tej planety zwi¹zane s¹ z kobiecoœci¹,
wdziêkiem, seksem, p³odnoœci¹, zmys³owymi przyjemnoœciami, harmoni¹, wra¿eniami
estetycznymi i sztuk¹.

Kiedy do królestwa Wenus w³¹czono znak Wagi wraz z jego znaczeniami, uznano, ¿e Wenus
rz¹dzi tak¿e ³¹czeniem siê ludzi w wiêksze ca³oœci; a kiedy skojarzono j¹ z Bykiem, dodano
jej tak¿e rz¹dy nad bogactwem i pieniêdzmi.

Znaczenia Wenus nie s¹ wcale mitologiczn¹ fikcj¹. W latach 60. i 70. zosta³y potwierdzone
przez statystyczne badania Michela Gauquelina, który z biografii ludzi urodzonych
z dominuj¹c¹ Wenus w horoskopie urodzeniowym, wynotowywa³ przymiotniki, którymi ich
charakteryzowano.

Okaza³o siê, ¿e przewa¿a³y takie okreœlenia, jak: czaruj¹cy, delikatny, elegancki, ³agodny,
mi³y, m³odzieñczy, pe³en kurtuazji, poetycki, przyjemny, subtelny, sympatyczny, szarmancki,
uprzejmy, uroczy, ¿yczliwy /.../. A wiêc dzia³anie Wenus nic siê od staro¿ytnoœci nie zmieni³o!

18^ saturnowo-wenusowy Wagi

Przy opisie mojej pary Wenus-Saturn pos³u¿ê siê tak¿e charakterystyk¹, któr¹ sformu³owa³
Wojtek na Forum dyskusyjnym na pierwszym roku dla opisania 18^ Wagi, który ma charakter
saturnowo-wenusowy, poniewa¿ bardzo wzbogaci³ rozumienie tego punktu.

Opis z wyk³adu pary Wenus-Saturn nie przystawa³ do mojego charakteru i doœwiadczeñ,
poniewa¿ by³ zdominowany przez s³owo-klucz „naœladowanie innych” i „wpasowywanie siê
w tradycjê”.

Tak Wojtek napisa³ do Kity:

/.../ Punkt 18^ Wagi ma charakter saturnowo-wenusowy. To jest punkt, w którym przy³o¿one
s¹ saturnowe wp³ywy Wagi, g³ówny saturnowy punkt Wagi.

Ten punkt przejawia siê jako: œcis³oœæ, dyscyplina, porz¹dek, organizacja, metodycznoœæ,
widzenie ostrych linii granicznych, oddzielanie jednego od drugiego.

Ten punkt jest „zaprasowany w kant” i „wykoñczony na wysoki po³ysk”.



Ja do WJ:

>Wojtku, jak tak siê mówi o 18^ Wagi, to siê zgadzam, ze mo¿e byæ u mnie

>silny. Ale z meblami na wysoki po³ysk, buzia w ciup i rêkami w ma³drzyk siê nie
zgadza³am...

A potem Wojtek do mnie:

-----------Droga Mago!

To namawiam Ciê do opracowania/odgadniêcia w³asnej formu³y dla tego punktu.

(Masz tam Wenus, prawda? Ja mam Neptuna i nie romantycznie siê rozmarzam, tylko rysuje
wykresy horoskopowe w oparciu o œcis³e wzory.)

Pozdro.

Wojciech JóŸwiak

(opis Maga – w punkcie pieciokrotnym ziemnym 18 stopni Wagi zrobi³am i zaprezentowa³am
wkrótce na Forum; w tej pracy go wykorzysta³am jako Ÿród³o przemyœleñ)

Krótko o Saturnie ze „Znaków zodiaku...”:

Energia Saturna ma wyraŸne dwa oblicza: zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Ograniczenie i stwardnienie jest czêsto czymœ niekorzystnym – ale z drugiej strony, gdyby nie
by³o ¿adnych trwa³ych, sztywnych elementów – jak belki i zbrojenia w budowli, ustawy
w pañstwie, regu³y gramatyki w jêzyku, to œwiat pozostawa³by jakimœ grz¹skim chaosem
bez formy. Ograniczenia (domena Saturna) s¹ jednoczeœnie Ÿród³em i podstaw¹ dla wszelkiej
formy, bez której nie ma ³adu ani harmonii.

Saturn odpowiada wiêc za wszystkie prawa, zasady, regu³y. Saturnowa jest na przyk³ad
regu³a, ¿e dzieci maj¹ byæ pos³uszne rodzicom, ¿e decyzje w³adzy maj¹ byæ wykonywane
przez obywateli. Tak¿e Saturn ucz¹cych siê pisaæ drêczy przepisami, ¿e w jednym s³owie ma
byæ „¿”, a w innym „rz”.

Charakter saturnowy polega na umiejêtnoœci narzucania sobie (i innym) dyscypliny, zasad
i ograniczeñ. Nastrój saturnowy to powaga, zaduma, refleksja, smutek, troska, zmartwienie.
Saturnowymi cnotami s¹ upór, wytrwa³oœæ, konsekwencja, wiernoœæ, lojalnoœæ, trzymanie siê
zasad.

Saturnow¹ cech¹ charakteru jest introwersja, czyli sk³onnoœæ do zamykania siê w sobie;
tak¿e sumiennoœæ, czyli wiernoœæ przyjêtym regu³om i umiejêtnoœæ wype³niania obowi¹zków.

Saturnowe przedmioty w naszym otoczeniu maj¹ to do siebie, ¿e s¹ ciê¿kie, stare (zabytkowe),
trudne do ruszenia, sk³adaj¹ siê z nadmiernych iloœci materia³u, s¹ ciemnej barwy.

Moja Wenus „siedzi” w  16^49' Wagi w sekstylu z orbem 5^ do Saturna na dodatek.
Saturnem w miarê dobrze umiejscowionym, bo w Strzelcu. A jak te¿ wiele dobrego mu
zawdziêcza: Saturnow¹ rzecz¹ u Strzelca jest prawo – a wiêc œwiadomoœæ koniecznoœci
istnienia bezwyj¹tkowych regu³, zasad i ograniczeñ. Tu bym, jako coœ szczególnie
saturnowego, podkreœli³ w³aœnie bezwyj¹tkowoœæ czyli – sprawiedliwoœæ (WJ). To JA. Ale nie
egzekwuj¹ca tego w sposób agresywny, tylko delikatny, wenusowy. Znowu coœ rozumiem
o sobie.

Tyle, ¿e moja baaardzo saturnowa Wenus stoi w œcis³ej koniunkcji z moim S³oñcem,
a S³oñce w koniunkcji z Merkurym, wiêc nie wiem, czy uda mi siê wydzieliæ sam¹ Wenus.
Na dodatek Wenus w œcis³ej pó³torakwadraturze do Marsa, dziêki czemu moje projekty
doczekuj¹ siê realizacji. Bo typowa Wenus w Wadze to „s³omiany zapa³”... czego u mnie
nie ma.



S¹ to planety dobrze ze sob¹ wspó³pracuj¹ce, o czym w wyk³adzie Wojtka:

Jako ¿e do gospodarstwa Saturna nale¿y rozum, skupienie i namys³, Saturn w naturalny
sposób wspó³dzia³a z Merkurym. Jako ¿e patronuje formie, zasadom i rytmom, wspó³dzia³a
z Wenus, która jest w³adczyni¹ harmonii, proporcji, wdziêku i ³¹czenia siê w pary.
Reprezentuj¹c obronê, wspó³dzia³a z Marsem, planet¹ ataku. Wyra¿aj¹c autorytet,
wspó³dzia³a ze S³oñcem, patronem w³adców i królów.

Saturn wskazywany przez œcis³¹ koniunkcjê z Ksiê¿ycem, wiêc spodziewam siê, ¿e dlatego
w tym po³¹czeniu gra tak¹ rolê wra¿liwoœæ i uczucia czy odczucia.

A wiêc – Koniunkcja Saturn-Ksiê¿yc (z wyk³adu o Saturnie):

Przy tym aspekcie jest wiele z ogólnego mieszanego typu, który opisano powy¿ej. Ksiê¿ycowe
marzycielstwo i (nad)wra¿liwoœæ w po³¹czeniu z saturnowym dystansem i introwersj¹. Jeœli ta
koniunkcja nie dominuje (le¿¹c na osi), a jest tylko „dodatkiem”, to dodaje cz³owiekowi
g³êbi, tajemniczoœci, daje bogate ¿ycie wewnêtrzne – aczkolwiek pe³ne trosk i depresyjnej
niewiary w siebie.

Najpierw uzasadniê, dlaczego siê do tych cech „poczuwam”. I dodam „dobra organizacja,
sprawdzaj¹ca siê praktycznie”.

Bo Wojtek napisa³ w wyk³adzie o Saturnie: Sekstyl Saturna do S³oñca – sumiennoœæ,
pracowitoœæ, dobra organizacja, sprawdzaj¹ca siê praktycznie. Po¿¹dany aspekt u ludzi
sukcesu i interesu.

Oczywiœcie sumiennoœci i pracowitoœci siê nie wypieram.

Czêœæ 1. Saturnowa œcis³oœæ, dyscyplina, porz¹dek, metodycznoœæ, dobra
organizacja, sprawdzaj¹ca siê praktycznie, oddzielanie jednego od drugiego,
logicznoœæ – z wenusow¹ ESTETYK¥.

Najpierw w rozwi¹zaniach zadañ matematycznych i fizycznych, potem, gdy pisa³am programy
komputerowe, teraz w poligrafii, przy uk³adaniu tekstów i grafiki.

Tu sobie pozwolê na szczegó³y: rozwi¹zania zadañ by³y zawsze przejrzyste, z komentarzami
sk¹d co po czym siê wziê³o, nie ¿a³owa³am nigdy miejsca w zeszycie na rozwi¹zanie. To
Saturn. A przy tym, oczywiœcie, estetyczne, wrêcz „piêkne”, wiêc tu bym dopatrywa³a siê
w¹tku wenusowego.

Potem nastêpny etap „œcis³oœci, dyscypliny, porz¹dku, metodycznoœci, dobrej organizacji,
sprawdzaj¹cej siê praktycznie, oddzielania jednego od drugiego” to programowanie
w kolejno poznawanych jêzykach programowania, zawsze jednak w po³¹czeniu z estetyk¹.

Saturn. Od ogó³u do szczegó³u. Podzia³ zadania w formie opisu na kawa³ki programu, które
wykonuj¹ jakieœ czynnoœci, tak¿e cierpliwy, metodyczny opisowy sposób nazewnictwa zmien-
nych i procedur, bez drogi na skróty i na minimalny czas i oszczêdzanie rêki na klawiaturze,
nie jakieœ „a, b, aa, bb” itd. i nie wiadomo jak analizowaæ treœæ programu.

Ale w po³¹czeniu z „nieœwiadom¹” Wenus, bo te nazwy te¿ musia³y mi siê wizualnie podobaæ.
Jak mi siê nie podoba³y wizualnie, to mnie coœ „a¿ bola³o w œrodku”. Mo¿e to œmieszne



i przyd³ugie, ale nigdy nie lubi³am np. w nazwach bez odstêpów minusa (-) tylko stosowa³am
podkreœlenie (_). Formatowaniu wygl¹du napisów w dzia³aj¹cym programie, roz³o¿eniu
grafiki na ekranie te¿ poœwiêca³am du¿o czasu.

No i obecny etap „œcis³oœci, dyscypliny, porz¹dku, dobrej organizacji, sprawdzaj¹cej siê
praktycznie, metodycznoœci” to moja obecna praca przygotowalni poligraficznej
wydawnictw.

Trzeba podzieliæ zadanie na etapy, zmieœciæ teksty, grafikê i fotografie w zadanym formacie
i iloœci stron, z zachowaniem przyjêtej konwencji uk³adu czy efektów. Saturn.

Ale tu jest ju¿ du¿o mojej Wenus. Tu siê moja Wenus bawi i realizuje... Tyle, ze mam swój
rozpoznawalny styl sk³adania. To jest takie matematyczne, œcis³e, logiczne podejœcie
do uk³adu stron. W³aœnie takie saturnowe, trochê sztywne. Dlatego nie mog³abym np.
pracowaæ w dziale reklam, bo nawet nie umiem tworzyæ jakichœ „bajerów”. Nie znoszê te¿
pisania na tle, bo to moim zdaniem czyni tekst nieczytelnym.

Nie jest to kryptoreklama, ale jeœli Wojtek pozwoli umieœciæ ten link, to sposób mojej pracy
mo¿na obejrzeæ w plikach pdf na mojej stronie:

http://www.madgraf.eu/index.php?id=4&idd=11

Choæ lubiê w grafice elementy malarskie. Wenus. Ale nie mam zdolnoœci manualnych w tym
zakresie. Efekty malarskie sobie tworzê, bawi¹c siê w programie komputerowym do grafiki
AdobePhotoshop, tyle ¿e nie przez proste stosowanie filtrów, lecz te¿ „kombinujê”.

Przy tym umiejêtnoœæ po³o¿enia elementu w dok³adnie pasuj¹cym estetycznie miejscu, to ju¿
jakiœ „siódmy wenusowy zmys³”.

Nie od razu tak siê dzieje. Wenus nieustêpliwie prosi o zadowalaj¹ce wra¿enia estetyczne
i nie popuszcza Saturnowi, ka¿¹c mu cierpliwie pracowaæ w oczekiwaniu na koñcowy efekt
i marnowaæ kolejne kartki papieru i drobinki toneru na wydruki próbne kolorowe...

Jest wiêc ten punkt dodatkowo po saturnowemu „zaprasowany w kant” i „wykoñczony
na wysoki po³ysk”, jak to uj¹³ Wojtek.

Czêœæ 2. Saturnowo-wenusowa dok³adnoœæ, cierpliwoœæ, „zaprasowywanie
w kant”, metodyka, estetyka i „wykañczanie na wysoki po³ysk”.

„Zaprasowujê te¿ w kant” swoje ksi¹¿ki. Saturn. I to estetycznie. Wenus. U³o¿one s¹
tematycznie, w kancik do brzegu pó³ek, wzrostem i autorami. Ale jeœli mi siê gryz¹ kolory
grzbietów, to potrafiê dwie godziny uk³adaæ ksi¹¿ki na pó³ce, ¿eby mnie to nie razi³o
za ka¿dym razem, gdy na pó³ce spocznie mój wzrok. Cierpliwy Saturn...

Przestawiam do osi¹gniêcia zadowalaj¹cego efektu. Oczywiœcie, nie mieszaj¹c ju¿ autorów.
Jeden autor w jednym ci¹gu.

No, nie codziennie tak przestawiam. Np. po remoncie albo przy jakimœ „wo¿eniu siê”
z ksi¹¿kami raz na jakiœ czas, ¿eby w biurze to by³o „pod rêk¹” to, a w przedpokoju, gdzie
najrzadziej zagl¹dam, mimo ze codziennie tamtêdy chodzê – to to, a w pokoju dziennym – to
to. Metodyczny Saturn.



Czêœæ 3. Tradycja i wartoœci.

WJ: Saturn plus Waga (moja Wenus w Wadze, p.m.) wyra¿a siê tak¿e jako zami³owanie
do tego, co mo¿na nazwaæ wiecznym piêknem i w ogóle wiecznymi wartoœciami.
Ludzie o takiej dominancie s¹ mi³oœnikami starej i uznanej sztuki, zabytków, muzeów.

Zgadzam siê.

Uwielbiam nasze miejscowe muzea, pracê Towarzystw Regionalnych. Promujê ich
dzia³alnoœæ, umieszczam w swoich wydawnictwach.

Uwielbiam „starocie”. Na posiadanie „uznanej sztuki” mnie nie staæ :-)

Z tym, ¿e w wystroju wnêtrza ³¹czê elementy o charakterze „staroci” z nowoczesnoœci¹ –
szk³o, metal.

Wartoœci, które ceniê:

ciekawoœæ, cierpliwoœæ, czystoœæ, dar, dobroczynnoœæ, dojrza³oœæ, dok³adnoœæ, dyscyplina,
³agodnoœæ, m¹droœæ, niezale¿noœæ, oddanie, odwaga, pewnoœæ siebie, pogoda ducha,
pokora, prawda, prostota, radoœæ, skupienie, spokój, szczodroœæ, tolerancja, uczciwoœæ,
wspó³praca, zdecydowanie.

Czêœæ 4. Zasady i „kulturalnoœæ”.

Znowu cytat z wyk³adu o Saturnie i Wenus:

Wspólna aktywnoœæ Wenus i Saturna sprzyja temu, ¿eby byæ kulturalnym, obytym,
przestrzegaæ zasad. Ludzie z tak¹ dominant¹ ³atwo i naturalnie wpasowuj¹ siê w tradycjê
domow¹, spo³eczn¹, religijn¹, szkoln¹. Zarazem dziêki Wenus pozostaje wyczulenie
na harmoniê, sprawiedliwoœæ, piêkno.

Kultura postêpowania. Tak.

Tradycja. Do dyskusji. Chocia¿ – generalnie tak.

G³ównie z t¹ tradycj¹ domow¹ siê zastanawiam. No bo ceniê rodziców i kocham, ale mój dom
jest akurat zupe³nie inny.

A wszelkie inne tradycje, to o tyle siê w nie wpasowuje, o ile s¹ zgodne z moim systemem
wartoœci. Gdzie mam hopla na punkcie uczciwoœci, lojalnoœci i sprawiedliwoœci.

No i zdecydowanie w pracy zawodowej pod¹¿am swoj¹ w³asn¹ œcie¿k¹.

Czêœæ 5. Frywolna Wenus i cierpliwy, odpowiedzialny Saturn.

O pracy „niepowa¿nej” nad zaproszeniami np. lub wydawnictwami o dzieciach i dla dzieci.

Jak dziecko ja cieszê siê na widok œmiesznych clipartów, gdy poszukujê obrazka
do projektu. Wenus lubi siê bawiæ.

Ale Saturn daje mi wytrwa³oœæ do przejrzenia nawet tysi¹ca takich obrazków, zanim natrafiê
na ten, który mnie zainspiruje.



On te¿ wymaga, bym nie robi³a czegoœ „byle jak”, w koñcu niezgodnie ze swoj¹ wizj¹
i szacunkiem do klienta, bo jestem zmêczona. Tu mieœci siê te¿ odpowiedzialnoœæ za samo
zlecenie – nie spaæ choæby do rana, ale oddaæ w terminie.

Tak o zabawie clipartami napisa³am w mailu do przyjació³ki:

Uwielbiam swoj¹ pracê. Byle tylko klient przyszed³, to ja siê pasjonujê projektowaniem.
A poza tym, to jestem trochê „trzpiotka wenusowa”.

Ostatnio robi³am etykietkê na miód. Szuka³am clipartów pszczó³ i obrze¿y. Na p³ytach CD.
Tak podejrzewam, ¿e to s¹ tysi¹ce plików. Wiesz jaki mia³am ubaw przy œmiesznych
obrazkach zwierz¹t? Szuka³am kwiatka, bo pszczo³a mia³a byæ posadowiona na kwiatku.
To znowu popada³am w zachwyt, jak by³y jakieœ piêkne obrazki.

A Saturn mi pozwala spêdzaæ na tych poszukiwaniach godziny, chocia¿ o 4 nad ranem
„oczy na zapa³ki”.

Ten cytat to tak celowo. ¯eby pokazaæ jak Wenus bawi siê s³owem :-)

Czêœæ 6. Zachowanie i wygl¹d.

Powtórzê cechy wymienione dla Wenus przez Michela Gauquelina, bo siê do wszystkich
poczuwam :-)

czaruj¹cy, delikatny, elegancki, ³agodny, mi³y, m³odzieñczy, pe³en kurtuazji,
poetycki, przyjemny, subtelny, sympatyczny, szarmancki, uprzejmy, uroczy, ¿yczliwy.

To cechy zachowania-rozmawiania.

A nawet z powodu bardzo silnej Wenus, która a¿ za bardzo lubi chwaliæ, nara¿ona bywa³am
na zarzuty „lizusostwa”. Albo stwarza³am sobie niekiedy tzw. „g³upie sytuacje”,
chwal¹c bez opamiêtania z czystego ¿ywego zachwytu i podziwu i... bez podtekstów, a ktoœ
siê zawstydza³.

Inaczej jest z wygl¹dem. Mimo, ¿e moja Wenus jest na Asc i to w Wadze, z powodu
wspó³dominowania z Saturnem nie jest z wygl¹du s³odka jak cukierek, tylko „interesuj¹ca”.
Jeszcze przy okazji – magnetyczna w spojrzeniu.

No i z powodu usztywniaj¹cego Saturna nie umiem siê te¿ oddaæ zabawie, sportowi. Jestem
trochê spiêta i czujna.

Tu mieœci³oby siê te¿ poczucie humoru. Jestem dowcipna i umiem siê œmiaæ, ale nie jestem
ha³aœliwa.

Sposób ubierania – ulubiony saturnowy kolor czarny. Ale ¿eby nie by³o „pogrzebowo”, ecru
podkolanówki czy rajstopy. No i jak niektórzy czuj¹ siê „nieubrani” do dnia bez makija¿u,
to ja – bez bi¿uterii, moich atrakcyjnych du¿ych naszyjników. A to domena Wenus.



Czêœæ 7. Uwik³anie w obowi¹zki rodzinne i trudne zwi¹zki.

Za to jest odpowiedzialny Saturn w koniunkcji z Ksiê¿ycem, który jest ekwiwalentem IC.
Nie wiem, czy w to akurat „mieszaæ” Wenus, bo ona rz¹dzi kobiecoœci¹, a nie stosunkiem
do rodziny. Ale zwi¹zek z mê¿czyzn¹, to jednak kobiecoœæ, sfera Wenus...

„Podpisujê siê” pod fragmentem wyk³adu Wojtka na ten temat:

Saturn w IC dzia³a jak zarzucona kotwica, to znaczy wik³a dan¹ osobê w ci¹¿¹ce zwi¹zki
z rodzin¹, w odziedziczone uk³ady, w rodzinne problemy; daje tak¿e pewn¹ „przyziemnoœæ”,
przes³oniêcie innych spraw przez problemy materialne. Jednak tak po³o¿ony Saturn
jest mniej uci¹¿liwy ni¿ w dwóch wy¿ej omówionych pozycjach horyzontalnych (przyp. mój
Asc, Desc) – ludzie, którzy go tu maj¹, nie odbieraj¹ saturnowego kompleksu w swoim ¿yciu
jako czegoœ zawadzaj¹cego (coœ jak trolle, które siedz¹ we wnêtrzu kamieni). Jest im dobrze
w sytuacji uwik³ania w materiê, w interesy, pracê, „czarn¹ robotê”, w ¿ycie rodzinne.

Wed³ug Liz Green w zwi¹zku Wenus z Saturnem zapisane s¹ trudne zwi¹zki
z mê¿czyznami. Opisuje je w ksi¹¿ce pt. „Saturn”. Cytat d³ugi, bo to jest doœæ ciekawe.

Saturn w kontakcie z Wenus –

Tradycyjna interpretacja, która wydaje siê doœæ celna i dotyczy obydwu p³ci, mówi o pora¿ce
lub cierpieniu w mi³oœci oraz o powstaj¹cym wskutek tej pora¿ki osadzie rozczarowañ,
goryczy, lêków i nadwra¿liwoœci na odrzucenie, który zabarwia wszystkie kolejne zwi¹zki
pewnym dystansem i nieufnoœci¹. Jednak¿e ta pierwsza pora¿ka – a z regu³y przydarza siê tu
jakaœ jedna, bardzo bolesna – nie jest jedynym kluczem do wzorców
zachowania typowych dla po³¹czeñ Wenus z Saturnem. Inny, byæ mo¿e istotniejszy klucz
mo¿na odnaleŸæ w dzieciñstwie, w relacji danej osoby z rodzicami, a szczególnie z rodzicem
p³ci przeciwnej. Nie jest to nowa koncepcja, sugerowano j¹ ju¿ wczeœniej w odniesieniu
do aspektów tych dwóch planet. Zwi¹zek Saturna z rodzicami wprowadza ten czynnik
do wszystkich jego po³¹czeñ z planetami osobistymi.

W œwietle psychologicznych trudnoœci, jakie zazwyczaj towarzysz¹ aspektom Wenus
do Saturna, mo¿e siê wydawaæ, ¿e niewiele dobrego da siê o nich powiedzieæ. Jednak ogólna
zasada dotycz¹ca wszystkich po³¹czeñ Saturna jest taka, ¿e p³yn¹ce z nich korzyœci s¹
wprost proporcjonalne do rozmiarów ewentualnego cierpienia. Cz³owiek z aspektem Wenus-
Saturn, szczególnie gdy jest to koniunkcja, kwadratura albo opozycja, ma przed sob¹
wyraŸnie nakreœlone zadanie. Bez w¹tpienia jest to bardzo stresuj¹cy aspekt, zw³aszcza
dla osoby z natury wra¿liwej czy romantycznej. Jeœli zechce ona uczciwie przyjrzeæ siê
w³asnym wewnêtrznym motywom, które kryj¹ siê za wzorcami doœwiadczanego
rozczarowania, to mo¿e bardzo wiele siê nauczyæ nie tylko o sobie, lecz tak¿e o naturze
mi³oœci i zwi¹zków. Ta wiedza, która w koñcu rozwija siê w m¹droœæ, jest niezmiernie
pomocna przy tworzeniu w pe³ni œwiadomego i wolnego zwi¹zku z minimalnym udzia³em
nieœwiadomych projekcji, a maksymalnym – szczeroœci. Jedynie cz³owiek, który kocha
prawdziwie i w wolnoœci, z serca, a nie ze splotu s³onecznego, potrafi doceniæ naturê daru
oferowanego przez aspekt Saturna do Wenus.

Najpierw jednak nale¿y nauczyæ siê kochaæ siebie.

Co niniejszym od jakiegoœ czasu pilnie czyniê, by uczyniæ swe ¿ycie naprawdê szczêœliwym...



Czêœæ 8. Na koniec o przedstawicielach ze wspó³dominant¹ Wenus-Saturn
z portalu astrologicznego Astrotheme http://www.astrotheme.fr/en/index.php.

Spêdzi³am du¿o czasu na poszukiwaniach. Ale¿ to nie takie proste zrobiæ z tego u¿ytek,
czyli znaleŸæ podobieñstwo u siebie. Ja „odpad³am”. Mogê podaæ jedynie enigmatyczne
uwagi.

Nick Nolte (8.02.1941 godz. 10:40 Omaha NE). Powiedzia³abym, ten sam magnetyzm.
Chocia¿ on ma Saturna na Asc, Wenus w MC. Dlatego pewnie nie jest „piêkny”, choæ swoj¹
tajemnic¹... i dawaniem poczucia oparcia uwodzi kobiety w filmach. I... w ¿yciu, spodziewam
siê, te¿...

Anatol France (16.04.1844 godz. 7:00 Pary¿). Celne myœli, m¹droœæ ¿yciowa, wymagania
w stosunku do œwiata.

Np. „Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.” Albo „Wolê b³êdy entuzjasty
od obojêtnoœci mêdrca.” Albo taki „Aby osi¹gn¹æ wspania³e rzeczy, musimy marzyæ tak
dobrze, jak dzia³aæ.”

http://pl.wikiquote.org/wiki/Anatol_France

Skoro takie wra¿enie robi¹ na mnie aforyzmy Anatola France'a, to pewnie coœ wspólnego
mamy w zakresie m¹droœci ¿yciowej i wymagañ w stosunku do œwiata.

BTW, aforyzmy uwielbiam od zawsze. S¹ dla mnie kanw¹ do przemyœleñ o wartoœciach
wa¿nych w postêpowaniu. Takie to dziwne. Bo jak sama mam siê wypowiadaæ, to potrzebujê
„morza” s³ów. Tak muszê wszystko wyjaœniæ „od stworzenia œwiata”. Ale aforyzm rozumiem
„w locie”...

O Michaelu J. Fox-ie (9.06.1961 godz. 00:15 Edmonton AL.) to nie wiem, co napisaæ. Te¿
bym by³a za magnetyzmem i tajemnic¹ w spojrzeniu.

Pochlebia mi to, ¿e Satya Sai Baba (23.11.1926 godz. 6:18 Gutapatri 80E18 13N05) ma
Wenus œciœle na Asc, co prawda w kon. na tym¿e Asc z Saturnem, S³oñcem i Merkurym.
Ja mam kon. S³oñca, Wenus i Merkurego w stellum, a Saturn pod³¹cza siê do tego sekstylem,
ale ... wszystko przede mn¹ w rozwoju duchowym i w oddzia³ywaniu na innych :-)

Na koniec jeszcze jeden przedstawiciel.
Jack London (12.01.1876 godz. 14:10 San Francisco). Akurat samobójca. Tak nie prze¿y³
„widzenia ostrych linii granicznych”.

To widzenie niuansów dobra i z³a, zrêcznoœci i fau paux sprowadza na mnie wiele k³opotów,
nawet natury g³êbokich wewnêtrznych dylematów.

Gdy dotyczy tylko moich zachowañ, to pó³ biedy. Gorzej, gdy czujê siê w obowi¹zku zwracaæ
uwagê innym, a potem wieszam na sobie psy za wtr¹canie siê.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jack_London

Tak poza tym, barwna postaæ. Ja te¿ :-)

Pozdrawiam, Maga


