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Natknęłam się na jakiś post, lecz nie mogę go znaleźć – dotyczyło to kompatybilności natalnych słońc. Gdy
słońca dwóch osób twarzą kwadraturę, ich ego się ścierają, zwłaszcza gdy jest to w znakach ognistych, jak
Baran (najgorszy przepadek).
Mars powoduje niezgodę oraz emocjonalne wybuchy, a w ekstremalnych przypadkach, przemoc. Gdy
tranzytujący Mars tworzy trudne aspekty do Księżyca (kłótnie i nieprzyjemności w domu), lub władcy horoskopu
(emocje mogą być intensywne). To, zauważyłam, dzieje się gdy zbliża się on do 2 lub 1 stopnia dokładności. Na
przykład, powiedzmy że masz Księżyc w Lwie 14 st.; gdy Mars wejdzie w 13 Lwa, Wodnika, Skropiona lub Byka,
poczujesz tego efekty. W trygonie także można to odczuć, lecz mniejszym stopniu. Odnotowałam okresy
wzmożonej aktywności – tony papierkowej roboty, szybsze tempo, miliony rzeczy do zrobienia, itd.
Saturn zawsze ma złą reputację (oczywiste), lecz dostrzegłam w horoskopach które mają albo Saturna
nieaspektowanego albo bez trudnych aspektów, że życie danych osób było nijak szczęśliwe. Jedna kobieta
którą znałam, miała totalny chaos w życiu. Saturn znany jest ze swojej stabilności, a ta kobieta nie miała ni
krztyny.
Do wieku 30 lat była żonata 5 razy, miała trójkę dzieci [żadne z nich nie należało do któregokolwiek z jej mężów],
wszystkie oddała do adopcji (jedno z nich miało wtedy 4 lata), co prześladowało ją przez każdy dzień jej życia.
Poczucie własnej wartości było gówniane, podobnie z jej zdrowiem. Nigdy nie mogła pracować w jednej pracy,
lub mieszkać w jednym miejscu na długo, bo okoliczności nigdy na to nie pozwalały. Była bi, ale wybierała
mężczyzn (żadnego stabilnego związku z którąkolwiek płcią). Miała 29 Skorpiona z przechwyconym Strzelcem
w I Domu. Władca, Pluton, na najgorszym z możliwych stopni – 15 Lwa.

Saturn w pozytywnym wydaniu obdarza wytrwałością a także stabilnością.
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