


На ментално ниво Сатурн дава 

дълбочина на мисълта, логика, 

концентрация, методичност и добра 

памет. 

На нивото на чувствата той може да 

предизвика усещане за загуба, страх, 

влизане в задънена улица, но също така и 

стремеж към надеждни и стабилни 

взаимоотношения, продължителни връзки, 

вярност.

На физически план волята на Сатурн 

дава твърдост, настойчивост, упоритост, 

мудност и предпазливост.

Сатурн показва опората на човек в 

живота: 
родителските връзки, дружбата, 

работата и социалното положение 

или парите и вещите. 



Тук той е самостоятелен, поема лична 
отговорност, проявява зрелост, дисциплина и 
трудолюбие, но и високо честолюбие, 
тшеславие, желание да се утвърди в социален 
план. 

Придава прекалена значимост на всичките 
си дела, самовлюбен е и критичен към 
другите, но не и към себе си. 

Стреми се да установи свой собствен 
ред. Външно това изглежда като желание да 
натрапи своя закон на околните. Като 
авторитети той признава само онези хора, 
които са вече признати в обществото, известни 
и уважавани. Но дори и с такива хора той 
предпочита да се държи независимо, стреми 
се сам да постигне всичко. 

Не е много дисциплиниран и прилежен. 
Смята, че трябва да държи на думата си, но не 
е много точен. Може да се разсейва и често 
закъснява. Но може да положи и волево 
усилие, в който случай е много точен, до 
крайност дори, но не за дълго.

Сатурн в огнени знаци не търпи 
забележки по свой адрес. Счита се за 

безпогрешен. 
Възможни са високомерие и 

самомнение. Никога няма да си признае, 
че е сгрешил. 

Не приема реда, установен от другите. 



Бои се от натиск, въздействие отвън, не 

обича да го ограничават по какъвто и да било 

начин.  

Сигурен е в собствените си сили.  Тези 

хора често заемат отбранителна позиция. 

В екстремни ситуации могат да придобият 

много, проявявайки изключителни 

способности.

Предпазливостта при тях не е силно 

изразена, затова често грешат (объркват се), 

въпреки че никога не признават собствените 

грешки.

Сатурн в Овен се опира на волята, 

на личната сила. 

Сам си е съдия, с него е трудно 
да се сътрудничи. Неспособен е  за 

дипломация, действа еднолично. 



Сатурн в Лъв се страхува, че няма да го 

забележат, опасява се, че няма да се 

добере до успех и популярност, че ще бъде 

осмян. 

Неговата опора са творческите 

способности, но тях трудно ги разкрива, 

трудно се реализира. 

Сатурн в Лъв не обича да се моли за 

помощ, опитвайки се всичко сам да 

постигне. 

Тези хора са много издръжливи и 

самостоятелни; обичат, когато ги хвалят, 

когато ги ласкаят. 

На всякаква цена се добират до 

ръководна длъжност. Работят в тази област, 

която им е интересна, пренебрегвайки 

рутинната и мръсна работа.

Сатурн в Лъв се стреми към лична 

власт, признание в социума, много е

самолюбив, горделив, тшеславен и 

високомерен. Счита за правилно само 

своето мнение.



Най-много се бои от неуспех, липса на 

признание и болезнено реагира на 

неуважение. 

Притежава способност за дълбок синтез и 

обобщение, може да създаде нова социална 

идея. 

Тези хора са сериозни, особено в 

отношението към религията, философията, 

етиката. Обичат да създават и установяват 

свои закони. Те са честни, праволинейни, 

изпълняват обещанията си, обичат ритуалите 

и почитат традициите.

Могат да бъдат надути, високомерни и 

честолюбиви. 

Не прощават предателството и лъжата.

Опора за Сатурн в Стрелец  са 

знанията. За всякакъв случай от живота 

има съвет, обича да предава своя опит 

на другите. 



Във въздушната стихия Сатурн се опира на 
логиката в мисленето, на взаимовръзките и 
контактите. Тук той е доста отговорен. 

Такъв човек  чувства отговорност пред 
другите, умее да се поставя на мястото на 
другия. Това се наблюдава във всички въздушни 
стихии, дори в Близнаци. 

В отношенията си с другите се старае да 
поддържа равновесие, без да позволява да му 
се натрапва чужда воля. Но не посяга и на 
чуждите права. 

Съобразява се с мнението на хората, 
които имат сходен с неговия мироглед, начин 
на мислене, но не отдава прекалено значение 
на авторитетите. 

Склонен е да спазва общоприетите 
норми. Старае се да бъде прилежен и да 
държи на думата си. 

По–подреден е от Сатурн във воден или 
огнен знак. Редът за него е нещо естествено. 
Ако обстоятелствата обаче се променят, той 
лесно приема новите условия. 

Този Сатурн е готов към 

сътрудничество. Приема общите правила 

на поведение, уважава установения ред, 

но иска да запази независимостта си. 

Държи се самостоятелно и леко встрани.



Сатурн в Близнаци се бои да пропусне 

изпадналата му възможност, особено на 

информационен план. 

Опира се на логиката в мисленето, 

знанията, интелекта. Той ще пресъздава онази 

идея, която смята за разумна. Всички връзки и 

взаимодействия се оценяват критично, 

оставяйки в паметта рационалното и 

необходимото. Той добре улавя информацията, 

фиксира я и я съхранява в големи количества. 

Има добра памет, проявява способности 

към писане, изучаване на езици, обработване 

на текстове. Способен е много добре да 

групира всичко и да го систематизира. От тези 

хора се получават много добри, педантични, 

любознателни изследователи.

В споровете са безкомпромисни; никога не 

пропускат възможността да  получат 

информация.

Отрицателни черти - дребнавост, свръх-

критичност.

Разумността и наблюдателността са 

характерни черти на Сатурн в 

Близнаци. Той е в състояние да оцени 

дадена ситуация по наличните факти, 

но тук е не по-малко предпазлив, 

отколкото в другите два въздушни 

знака.



Това е мястото на екзалтацията на Сатурн. 
Тук той основно търси опора във 
взаимоотношенията. 

Ако при Близнаците опората е върху
интелекта и мисленето, то тук е върху 
взаимоотношенията и сътрудничеството. 

Може прекрасно да се аргументира, да 
оправдае, да докаже всичко логически, стига да 
му е угодно. В споровете такъв човек обичайно 
не отговаря директно, но още по- рядко се 
разделя със своята гледна точка. Собствената 
му позиция е невероятно силна. 

При него често има привързаност към 
някаква определена форма. Ако Сатурн във 
Везни попадне в някаква нехармонична 
атмосфера, той се затваря в себе си, потапя се 
в своя собствен свят, създавайки дистанция 
между себе си и околните. По този начин се 
приспособява към всички нехармонични 
ситуации. 

Той лесно намира своето място в 
обществото, без да ограничава останалите,
може хармонично да се впише в определена 
ниша.

Отрицателни качества - това е излишната 
придирчивост, претенции към околните, 
завишени изисквания към себе си и останалите.

Сатурн във Везни винаги предявява 

завишени изисквания към партньора, 

но също така е строг и към себе си. 

Сферата на взаимоотношенията за 

него се явява най-важна. 



Сатурн във Водолей се опасява от нарушаване 

на планове си, съмнява се в надеждността на 

своите другари. Лесно се разделя с идеите си, но 

се страхува от предателство. 

От тези хора излизат прекрасни обществени 

деятели, стремящи се към създаване на 

справедливо общество. 

Сатурн във Водолей има добри математически 

способности. По удивителен начин може да 

свърже минало и бъдеще чрез настоящето.

В такъв човек съществува система от ценности, 

разработена от самия него, която може да бъде 

на някакво ново ниво, на основана на законите, 

фактите, достиженията на социалното общество, 

т.е. на законите, които регулират обществения 

строй.

Сатурн във Водолей е много честолюбив, 

може да прояви егоизъм и властолюбие, 

високомерие, хладност, формализъм.

За този Сатурн главното са истината и 
духовното развитие. 

Има прекрасна концентрация на 
вниманието, повече от другите е склонен 

към абстрактно мислене. 



Тази стихия за Сатурн е твърде сложна и 

проблематична. Самият той дава отчетливост, 

твърдост и настойчивост, а водната стихия  го 

размива. Затова, за да започне нещо да прави, 

му трябва продължителен период за засилване, 

да се накани, защото е муден и зависим от 

настроенията си. 

С недоверие се отнася към света около себе си. 

Струва му се, че някой го потиска и той се старае 

да се защити. 

Липсва му дълбока вътрешна сигурност. Той 

може да отстъпи, ако някой много му се моли, но 

често след това се разкайва и не желае да 

изпълни своите обещания. 

Внимателен е само в онова, което му е близко и 

интересно, много е разсеян и често забравя. 

Стабилност му носят личните контакти, на първо 

място семейните. Авторитети за него са хората, 

които той обича. 

Традиционалист е и ритуален.  

Сатурн във водни знаци  е много 
тромав. Няма способности да 

поддържа добре реда. Трудно му е  

да завърши започнатото, особено 

ако му липсва желание.



Най-много от всичко цени своето жизнено 
пространство, бои се от загубата на дома, 
семейството, близките.

Ако Сатурн в Рак си даде сметка за това, че 
неговите близки не са негова собственост, 
чувството на страх от евентуална загуба няма 
толкова силно да го преследва. 

Дава дълбочина на чувствата, привързаност, а 
на ментален план - асоциативна памет и 
зависимост на мисленето от настроението.

Трудно довежда започнатото до успешен край, 
той е муден, дълго се кани да свърши нещо и 
може да захвърли започнатото по средата. 

Такъв човек е подложен на резки промени в 
настроенията. Той е много мнителен. 

Винаги пази своя дом от посегателства, стреми 
се към уединение. 

Такива хора държат винаги да имат нещо в 
запас, за всеки случай.

Сатурн в Рак е много тайнствен 

(потаен), често заема 

отбранителна позиция. 



В Скорпион Сатурн е много подозрителен, 

страхува се от нарушаване на плановете му. 

Склонен е да крие от другите своите намерения. 

Този Сатурн се основава на своята интуиция и 

е невероятно прозорлив, внимателен, много 

повече мнителен, отколкото Сатурн в Рак.

Отрицателни качества - нетърпимост към 

недостатъците - както към тези на останалите, 

така и към своите собствени. 

При хората със Сатурн в Скорпион няма 

спокоен живот, те притеглят екстремни ситуации 

към себе си, а причините за своите неуспехи са 

склонни да търсят в психологическите проблеми. 

В ежедневието разчитат на своята интуиция. 

Сатурн в Скорпион е достатъчно отговорен и 

енергичен, винаги довежда до край започнатото. 

Колкото тежко и трудно да му бъде, с упоритост 

той постига целта си. От такива хора излизат 

добри финансисти, детективи, психолози.

Сатурн в Скорпион винаги помни 

миналите обиди, отмъстителен и 

злопаметен е. Преодолява всякакви 

препятствия, които се изпречват по пътя 

му към целта. 



Сатурн в Риби най-много от всичко се 

страхува от отговорност и се старае да не 

дава обещания. Затова ясен, отчетлив, 

откровен отговор от него да се получи е 

трудно. 

Но те са песимистични, мнителни, 

подвластни на страхове и неврози, които могат 

да се проявят още в ранно детство. 

Тези хора не са самоуверени. Стремят се 

към усамотение, към спокоен начин на живот, 

изолация, като често се чувстват нещастни. 

Благоприятно им влияе сънят,  възстановява 

им силите. От тях излизат добри мистици, 

философи, религиозни деятели, окултисти. 
Такива хора често привличат работа в 

учреждения от затворен тип : (болници, 

затвори, неврологични клиники).

За Сатурн в Риби са характерни 

обещания в неопределена форма, 

изразяващи се под формата: "ще 

помисля", "ще видя", "времето ще покаже" 

и т.н. Такива хора имат добра интуиция и 

въображение. 



Земните знаци са родната стихия на Сатурн. 

Тук му е уютно и комфортно. Опира се на 

конкретен резултат. Неговите връзки и контакти 

са малобройни, но здрави и сериозни.

Работоспособността и трудолюбието са 

основните качества на земния Сатурн. Той е 

прилежен, устойчив, логичен, обича да критикува. 

Всичко се старае да провери на практика, към 

избора на авторитетите е предпазлив. Дълго 

време ги проверява, но след като ги приеме, 

престава да се съмнява в тях. 

Зачита йерархията в отношенията, установена 

от общите правила, спазва законите и уважава 

вишестоящите. Дисциплиниран е и изисква 

същото от другите. Винаги си планира нещата и 

не обича, когато се нарушава установеният 

режим или не се изпълняват поставените задачи. 

Възмущава го несигурността в партньорите, 

неточност и забравяне на обещания. Старае се 

да създаде устойчива материална основа в 

живота си. 

Той е обективен и добре вижда 

реалността. Трудно преминава към 

новото и е доста консервативен. 

Не търпи безпорядък и хаос, бои се от 

промените.



Хората със Сатурн в Телец винаги се стремят 

към стабилност. Пазят своето жизнено 

пространство.. Винаги му се струва, че някой  

посяга на собствеността му. Тези страхове е 

необходимо да се научи да преодолява.  

На Сатурн в Телец са присъщи качества като: 

сериозност, стабилност, надеждност, 

устойчивост, упоритост, спокойствие, 

издръжливост, търпение, предпазливост. 

Умее да натрупва практически опит. 

Отрицателните качества са: силна зависимост 

от материята, прекомерно натрупване.

Обичайно тези хора постигат своите цели бавно, 

но сигурно. От тях могат да излязат добри 

художници, скулптори, архитекти; притежават 

прекрасен усет за форма и красота. 

Трудно му е да даде нещо свое, 

особено ако е решил, че му 

принадлежи.



Обича точността, акуратността и реда във всичко. 

Педантичен е, практичен, отличава се с 

послушание и търпение. Вижда дреболиите, 

детайлите, критичен е. 

Много добре чувства йерархията в обществото, 

има повишено чувство за дълг и отговорност. 

Може да докара себе си и подчинените си до 

изнемогване. 

От такива хора могат да излязат добри 

изследователи, учени, служещи, икономисти, 

счетоводители, лекари. 

Добри организаторски способности.

Зависими са от мнението на обкръжението си и 

ако взаимоотношенията не са хармонични, те 

изпитват постоянен дискомфорт. 

Такъв Сатурн имат хората, които са привлечени от 

писателската дейност. 

Добре умеят да систематизират и структурират 

даден материал.

Страхува се дали ще се справи с 

възложената задача. Притежава повишено 

чувство за отговорност, дълг, бои се  да не 

бъде забравени (непотърсени), опасява се 

от дрязги, конфликтни ситуации, 

несправедливи обвинения.



Сатурн в Козирог е във владение. За такъв 

човек са характерни: честолюбие, повишена 

работоспособност, предвидливост, 

пестеливост (пресметливост), високо чувство 

на дълг и отговорност. 

Възприемат всяка жизнена ситуация като 

тежко изпитание. Доволни са от малкото и са 

склонни към самоограничение. Аскетизмът е 

норма на техния живот. Хора със Сатурн в 

Козирог лесно могат да се откажат от много 

неща в името на достигането на поставените 

цели. 

При отрицателни аспекти могат да проявят 

кариеризъм, фанатизъм, догматизъм, 

формализъм и бюрократизъм. 

Такива хора във взаимоотношенията са 

честни, точни, на тях може да се разчита. Те са 

отговорни и сериозни.

За Сатурн в Козирог слабо място е 

липсата на резултат. Нереализираните 

възможности могат да предизвикат 

силна депресия. 



За огнения Сатурн светът се основава на 
Волята, тя поддържа устойчивостта в света. 
Страхът е от несигурност постоянни усилия за 
поддържане на установения ред. Налага се със 
сила. Той изгражда устойчива ограда около своята 
индивидуалност, като решително я охранява. 

Въздушният Сатурн възприема световния ред 
като резултат от взаимодействие на много и 
различни сили и същности. Този ред може да се 
променя, но в същото време може да е устойчив, 
затова трябва да се спазват правила, които да важат 
за всички. Промяната не го плаши. Смята, че 
правата му принадлежат и не трябва да ги 
утвърждава, а само да ги спазва, както и правата на 
колектива. 

За водния Сатурн светът е неустойчив, в него 
всичко се руши, хаосът и редът нямат точни 
граници, само паметта може да запазва 
постоянството. Страхува се да се разтвори във 
външния хаос. Той е песимист, усещането за 
неустойчивост поражда в него сериозно отношение 
към смъртта. Сигурността съществува единствено в 
едно малко пространство около самия индивид. 
Затова той придава такова голямо значение на 
роднинските връзки. В него присъства голям страх 
да не загуби близките си. Правото заменя с лично 
доверие. 

Земният Сатурн възприема света като 

логичен, закономерен, йерархично 

организиран и много устойчив. Редът се 

поддържа от закона, който трябва да се 

следва. Всякаква проява на безредие го 

шокира. В йерархията всеки има права и 

задължения, които важат пред околните и 

пред единното цяло. 



Земният Сатурн възприема света като логичен, 

закономерен, йерархично организиран и много 

устойчив. Устойчивостта за него се поддържа от 

закона, който трябва да се разбере и да се 

следва. Не признава хаоса и всякаква проява на 

безредие го шокира. В йерархията той на 

всекиго отвежда свое място и установява ред за 

взаимодействие на висши, низши и равни. За 

всеки има права и задължения, които важат 

пред околните и пред единното цяло. 


