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Aisopoksen satu jäniksestä ja kilpikonnasta on tuttu, ja astrologiassa 

sitä voidaan käyttää Saturnuksen vertauskuvana. Hitaus on 

saturniaanista, ja se mihin Saturnus kartalla koskettaa, joutuu 

vuosien kypsyttelyn ja kamppailun kohteeksi. Saturnuksen 

vaikutukset tuntuvat hitaasti niin hyvässä kuin huonossakin. Sen 

eteen joudutaan tekemään paljon töitä, mutta työllä saavutetaan 

samalla paljon. Se mihin Saturnuksen johdolla päästään, vaikuttaa 

koko elämään. 

Saturnuksen haastavat aspektit (neliö, oppositio ja usein yhtymäkin) 

ovat usein kartan ja elämän vaikeimpia kohtia, joiden kautta toteutuu 

niin epäonnistumiset kuin menestyskin. Etenkin Saturnuksen yht

näyttävät nostavan esiin planeetan haitat ja edut. Astrologian 

tehtävänä on tarjota rakentavia malleja planeettojen energioiden 

toteuttamiseksi, ja siksi tässä nostetaan esiin parempia puolia aspekteista.

Saturnus - Aurinko 

Loistamisen kamppailu. Saturnuksen ja Auringon haastavat kulmat kertovat työstä saada kunnioitusta 

julkisen minän tai ammatti-identiteetin kautta. Olo on kuin jäisi jonkun suuremman varjoon. Tämä nostaa 

halun todistaa omaa osaamista, jolloin yrittää aina vain kovemmin. Esimerkkinä B

(Au-Sat neliö), joka jäi yhtyeen tunnetumman parivaljakon varjoon.

Saturnus - Kuu 

Toimeentulemisen haasteet. Saturnuksen ja Kuun kulmat osoittavat hankaluuksia tunnetasolla läheisten 

ihmisten kanssa ja esimerkiksi vaikeutta vastaa

turvattomuuden ja jopa puutteen tuntoja monet käyvät läpi terapiassa tai muiden henkisten auttajien 

avulla. Nämä kulmat kääntävät ihmistä sisäänpäin, mikä voi olla tuloksellista luovassa työskentelyssä. 

kääntävät ihmistä sisäänpäin, mikä voi olla tuloksellista luovassa työskentelyssä. Taide on toiminut monilla 

kanavana tunteiden ilmaisussa. Esimerkkinä Bob Dylan (Kuu

Saturnus - Merkurius 

Kanssakäymisen kamppailu. Saturnuksen ja Merkuriuksen kulmat tunnetaan oman ilmaisun estoina, ja 

monet hankkivat ammattiapua esiintymiskammon ylittämiseksi. Omalle ilmaisulle ominainen tyyli saattaa 

kehittyä vasta myöhään. Kulma voi kertoa ajattelun verkka

älyllistä kunnioitusta ajaa kouluttautumaan. Esimerkkinä Albert Einstein (Me

lapsena jälkeenjääneitä. 

Saturnus - Venus 

Rakastamisen vaikeus. Saturnuksen ja Venuksen kulmat voivat näky

ankanpoikasina", jolloin ei pidetä itseään rakkauden arvoisena. Kypsymisen ja itsevarmuuden myötä 

uskaltaa rakastaa, ja löytää pysyvyyden ihmissuhteissa. Ulkopuolisuuden tunnot korvautuvat kyvyllä 

sitoutua. Taloudessa ryysyistä rikkauksiin. Esimerkkinä Bill Gates (Ve
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Saturnus - Mars 

Rohkeuden haasteet. Epävarmuuden työstäminen "lihaksia" kasvattamalla joko kuvainnollisesti tai 

konkreettisesti. Kovalla työllä elämän haasteita vastaan. Esimerkkinä Ted Turner (Ma-Sat oppositio). 

Saturnus - Jupiter 

Tarkoituksen löytämisen kamppailu. Vaikeus ilmaista itseään henkisesti tai ideologisesti, tai oman 

ideologian puolustaminen, jotka kasvattavat sisäistä omaatuntoa ja selkärankaa. Esteet opiskelun tiellä, 

joiden voittaminen voi näkyä hyvissä tuloksissa. Esimerkkinä Sigmund Freud (Jup-Sat neliö). 

Saturnus - Uranus 

Vapaustaistelu. Sisäinen kamppailu yhteiskuntaan sopeutumisen ja kapinallisuuden välillä. Vaikeudet 

auttavat ymmärtämään omaa yksilöllisyyttä. Uuden ja vanhan yhteensovittamisen palkitsevuus. 

Esimerkkinä Sting (Ura-Sat neliö). 

Saturnus - Neptunus 

Ylittämisen haasteet. Oman mystisen kutsumuksen toteuttaminen vaikeutuu esteiden tai omien 

illuusioiden vuoksi. Kärsimys avaa luovuudelle, henkisyydelle ja sosiaaliselle tietoisuudelle. Taiteellisuuden 

tai hyväntekeväisyyden toteuttaminen kärsivällisesti. Esimerkkinä Kathryn Bigelow (Nep-Sat yhtymä) joka 

sai Oscarin parhaasta ohjauksesta 58-vuotiaana. 

Saturnus - Pluto 

Selviytymistaistelu. Voiman tukahduttamisen teemat, jotka johtavat suureen tahdonvoimaan. Turhaumat 

vallan ja seksuaalisuuden teemoissa. Esimerkkinä Arnold Schwarzenegger (Plu-Sat yhtymä), joka päätyi 

vaatimattomista lähtökohdista menestykseen näyttelijänä ja poliitikkona. 

Loppupäätelmä 

Saturnuksen huone- ja merkkisijainnin sekä Kauriissa sijaitsevien planeettojen ja huoneiden tutkiminen 

paljastaa mahdollisia myöhäisen kukoistuksen alueita omassa elämässä. Saturnuksen myönteisen puolen 

ymmärtäminen on tärkeää niin karttojen tulkinnassa kuin asiakaskontakteissa. On helpottavaa ymmärtää, 

että vuosikausia vaikeina pidetyt seikat elämässä voivat muuttua kukoistaviksi.  
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