PUTIN OG KRIM KRISEN
af
Holger Stavnsbjerg

På de kort, der findes i Hierarkiets arkiver, befinder hele området omkring Grækenland,
Jugoslavien, Tyrkiet, Palæstina, De arabiske Stater, Ægypten og Rusland sig under en
meget tung og mørk sky
Rusland, USA og Storbritannien udgør en meget kraftig verdenstriangel af energi, og det
er først når der er etableret en fri cirkulation og virkelig forståelse mellem dem, at
verdensfreden er sikret og Kristi genkomst bliver mulig
Nicholas Campion skriver i sin prisvindende bog: The Book of World Horoscopes fra 1996, hvorfra
disse astrologiske data stammer, at der er flere horoskoper for det nye Rusland. Det første
horoskop i den sammenhæng er fra den 19. august 1991 kl. 10 om formiddagen, hvor Boris Jeltsin
stod op på en kampvogn i Moskva og proklamerede modstand mod de nye kupmagere, der havde
afsat og fængslet Sovjetunionens daværende ministerpræsident Michael Gorbatjov. På dette
tidspunkt var Solen 25 grader i Løven i konjunktion med Jupiter og Saturn i Vandmanden.
Et andet vigtigt øjeblik i det nye Ruslands fødsel, er fra den 25. december 1991 kl. 19:45, hvor
Sovjetflaget blev strøget og det Russiske flag hejst over Kreml for første gang, hvor Ascendanten
var 25 grader i Løven.
Det mest betydningsfulde af disse er dog horoskopet for Ruslands selvstændighed, som de fleste
russiske astrologer anvender i dag. Rusland blev selvstændigt, da det gamle Sovjetunionen formelt
blev opløst, da Boris Jeltsin offentligt bekendtgjorde Minsk Deklarationen 8. december 1991
kl.19:45 i Moskva.
Ligesom mennesket har også en nation et personlighedshoroskop, som er dets fødselshoroskop i
den nuværende inkarnation. Et menneske eller et land har desuden et horoskop for det højere
selv, man kalder sjælshoroskopet, som findes i hierarkiets arkiver. Dette er sandsynligvis opstillet
på det tidspunkt hvor sjælen gennem mennesket eller nationen langt tilbage i tiden indledte hele
sin fysiske manifestationscyklus.
Ved at lægge de to horoskoper oven på hinanden kan mesteren se, hvornår mennesket eller
nationen er klar til en ny cyklus eller åndelig nyorientering, måske efter en periode med prøver,
kulmination, krise eller intensiveret karmaafvikling.
I Ruslands sjælshoroskop er Solen i Løven og Ascendanten i Vandmanden, mens Solen er i
Skytten og Ascendanten i Løven i dets nuværende personlighedshoroskop fra 8. december 1991,
da Rusland blev selvstændigt.
I 1948 skrev Alice Bailey, at Rusland endnu er uudviklet, og at dets rolle ligger mere i østen end i
vesten, forudsat at landet følger sin afstukne kurs: “De to herskende tegn er Vandbæreren og
Løven, og nationens virkelige funktion i venskabelig forståelse mellem nationerne ligger langt ude i
fremtiden, når Vandbærerens tidsalder er i fuldt flor, og Løvetegnets kontrol over den russiske
personlighed er aftaget. Det støjende, grusomme barn kan senere i livet udvikle sig til en
selvbevidst humanist, og de potentielle indflydelser i det russiske horoskop antyder netop noget
sådant. For tiden er de intensivt individualistiske Løve-kræfter i deres værste aspekter
dominerende, men det vil ikke vare ved, hvilket historien engang vil vise” (Alice Bailey: Nationernes
Skæbne (NS) 86).
Løven er ofte beskrevet som slagmarken for materialismens og lysets kræfter, idet det okkult
betragtes som et af de mest materielle tegn, hvor det selviske begær efter at eje ting er meget
stærkt. Alligevel kan det fremskredne Løve-menneske på samme tid optræde som det
“inspirerende åndelige offer” (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi (EA) 279). Det er betegnende at 1.
og 2. Verdenskrig fandt sted da Neptun og Pluto gik igennem Løven, som mange astrologer mener
Europa er styret af.
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Rusland Selvstændigt
8. december 1991 kl. 19:45 Moskva
Med ascendanten i Løven i Ruslands personlighedshoroskop er målet for den kommende cyklus at
integrere Ruslands personlighed yderligere og gøre den selvbevidst, kreativ og magtfuld på en ny
måde. Derfor ligger Ruslands nuværende ministerpræsident Vladimir Putins målsætningsakse eller
MC også i Løven.
RUSLANDS SJÆLS- OG PERSONLIGHEDSSTRÅLER
6. stråle for religion, idealisme og hengivenhed, der styrede i det meste af kristendommens snart
2000-årige periode, begyndte i 1625 sin langsomme tilbagetrækning, mens den 7. stråle for orden,
magi og organisation begyndte at komme i fysisk manifestation i 1675.
I 1900-tallet opstod et balancepunkt mellem den udgående 6. stråle som Neptun transmitterer og
den indstrømmende 7. stråle som Uranus formidler, hvilket symbolsk blev udtrykt ved, at Uranus
og Neptun var i opposition til hinanden i 1900-tallets horoskop.
Dette kritiske balancepunkt mellem 6. og 7. stråle var en af årsagerne til verdenskrigen, der var et
udtryk for, at det gamle kæmpede mod det nye.
De mange millioner mennesker og de store verdensreligioner som ikke reagerer på den nu
indkommende 7. stråle for orden, magi og organisation, føler sig forvirrede og fortabte, fordi alle de
6. stråle idealer, de har lært at elske og holde af, som har styret verden de sidste 2000 år, hastigt
forsvinder (NS 36).
Rusland har en 7. stråle sjæl for orden, magi og nyorganisation som transmitteres af Uranus, som
vil blive den dominerende stråle i hele Vandbærerens tidsalder. Desuden har Rusland og Amerika
en 6. stråle personlighed for hengivenhed og idealisme, som i sin lavere form kan gøre
befolkningen i disse lande konservative, udholdende og fanatiske, idet 6. stråle let fører til en
krystallisering af gamle religiøse, sociale og filosofiske tankeformer. Den 6. stråles lavere aspekter
findes desuden i alle former for dogmatisk, autoritær religion, således som den kommer til udtryk i
de organiserede, ortodokse kirker (NS 86).
Kombinationen af disse to stråler gjorde, at mange russere og sovjetledere på grund af 6. stråles
indflydelse fanatisk holdt fast ved den nye religion kommunismen var, som er styret af 7. stråle,
Uranus og Vandmanden.
Rusland har ikke haft en oplysningstid som i Vesten, hvor man gjorde op med kristendommen,
kirken og gammel overtro og er derfor ikke endt i det åndelige tomrum af rationalisme og ateisme,
som især Europa er havnet i.
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Måske derfor og på grund af nationens 6. stråle personlighed, har man i Rusland i dag stadigvæk
en ren åndelig og ubesudlet religion, som den tidlige kristendom var det store og inspirerede
symbol på, hvor mange munke, nonner, klostre og mystikere lever i tilbagetrukkethed og
kontemplation og søger en direkte kommunikation med Gud.
Løvens esoteriske hersker er Neptun, der formidler Ruslands 6. stråle personlighed for idealisme
og hengivenhed, mens dens hierarkiske hersker er Uranus, der transmitterer den 7. stråle for
orden, magi og nyorganisation, der er Ruslands sjælsstråle.
Derfor har de mange Uranus/Neptun aspekter og konjunktioner gennem tiden skabt flere store
politiske, økonomiske og sociale omvæltninger i Rusland. F.eks. blev livegenskabet strammet
betydeligt i 1648, da Uranus var i konjunktion med Neptun i Skytten, som såede kimen til den
sociale elendighed, der har været Ruslands største problem lige siden og som førte til 74 års
kommunisme efter den socialistiske revolution i 1917.
Fordi Rusland tabte den Russisk-Japanske krig, udbrød der revolution i landet i begyndelsen af
1905, da Uranus i Stenbukken var i opposition til Neptun i Krebsen.
Under den bolchevistiske revolution i 1917 gik Uranus gennem nationens ascendanttegn
Vandmanden, hvor hierarkiet gav Rusland en ny sjælsinspiration, idet Vandmanden, Uranus og 7.
stråle styrer kommunismen.
Samtidig var Neptun og Saturn i konjunktion med hinanden i Løven, hvor Ruslands personlighed
(Løven) gik gennem nogle kaotiske forvandlinger på grund af Neptuns opløsende egenskaber.
Revolutionen førte til adelens og zardømmets afskaffelse og indførelsen af det kommunistiske
system, der ikke siden har gjort meget godt for Rusland og verden.
I 1991, hvor kommunismen blev ført til fald og præsident Boris Jeltsin gjorde Rusland demokratisk
og indførte fri markedsøkonomi, var Uranus i konjunktion med Neptun i Stenbukken. Med sin Sol i
Vandmanden var Jeltsin velegnet til at kanalisere Ruslands nye sjælshensigt igennem sin
personlighed, idet Rusland har Ascendanten i Vandmanden, som står for nationens langsigtede
åndelige hensigter og mål.
Da Sovjetunionen gik i opløsning havde Gorbatjov skabt den Den Russiske Føderation, som var
en løs organisation af de tidligere sovjetrepublikker, som Jeltsin opløste i 1991. Men muligvis var
det en fejl at han gjorde det, samtidig med at Rusland og omkring 15 andre tidligere
sovjetrepublikker blev selvstændige, hvoraf nogle på de indre planer måske er en energimæssig
del af Ruslands chakrasystem, som f.eks. Ukraine og Krim. Dette har givet Putin et påskud til at
genindlemme nogle af de nye selvstændige stater, som han med rette eller urette føler er en del af
Rusland og nationens sjæl.
Neptun og Uranus er i Ruslands personlighedshoroskop fra 1991 i konjunktion med Månen (folket)
i Stenbukken, hvor den er i eksil i 6. hus. Dette betyder, at energien fra Ruslands 6. stråle
personlighed (Neptun) kan integreres med energien fra sjælen (Uranus) gennem folket (Månen) på
en ny måde i den kommende periode.

UNDERVISNINGEN I DEN NY TIDSALDER
Ifølge Alice Bailey vil Rusland komme til at udføre et stort eksperiment med uddannelse, som med
tiden vil blive en inspiration for hele verden, idet det er gennem denne store nation den nye og
magiske (Uranus 7. stråle) religion (Neptun 6. stråle) vil bryde frem.
Som en form for indledning til Vandbærerens tidsalder, vil der blive oprettet forberedende og
videregående esoteriske skoler flere steder i verden. En af de forberedende skoler vil komme til at
ligge i Sverige. Når den har eksisteret i nogen tid vil Rusland komme til at huse hovedsædet for
den videregående skole med tilknytning til den forberedende skole i Sverige.
De forberedende skoler tager sig for det meste af udviklingen af menneskes mentale, astrale og
fysiske legeme og dets træning i verdenstjeneste: “Den videregående skole har udelukkende med

3

forberedelse til indvielse at gøre og beskæftiger sig med okkult lærdom, med formidling af de
kosmiske sandheder, med elevens abstrakte udvikling og med arbejde på de kausale niveauer”
(Alice Bailey: Breve om Okkult Meditation (BOM) 292- 295).
Derfor var det måske ikke tilfældigt, at det var en russer fra Ukraine, Madame Blavatsky, der med
hendes Jupiter/Uranus konjunktion i Vandmanden og Sol i Løven, lagde grunden til den magiske
religion og esoteriske undervisning i den nye tidsalder.
Ud fra en astrologisk synsvinkel er det også tydeligt, at Rusland med sin Sol i Løven og sin
Vandmandsascendant i sit sjælshoroskop vil komme til at spille en stor rolle i udviklingen af den
nye tidsalders okkulte videnskab og esoteriske undervisning.
Jupiter, som er esoterisk hersker i Vandmanden, formidler 2. stråle for kærlighed og visdom, som
giver nationen mulighed for at udføre et tjenestearbejde gennem undervisning og udvikling af
esoterisk visdom.
Uranus, som er eksoterisk hersker i Vandbæreren og hierarkisk hersker i Løven, formidler den 7.
stråle for magi og okkult videnskab. Neptun, som er esoterisk hersker i Løven transmitterer 6.
stråle for religion, idealisme og hengivenhed. Desuden er det faste kors samt Jupiter, Neptun,
Solen og Uranus alle tegn og planeter, der har en særlig relation til 1. og 2. indvielse.
Ruslands og Moskvas sjælshoroskop er i særligt høj grad forbundet med det faste kors, der består
af Tyren, Skorpionen, Løven og Vandmanden, der esoterisk styrer aspirantens udviklingsvej efter
personlighedens integration. Jesus Kristus var korsfæstet på det faste kors, der symboliserede de
fire evangelister, som består af Løven, oksen (Tyren), ørnen (Skorpionen) og englen
(Vandmanden), som er et sindbillede på de afkald disciplen må give mellem 1. og 3. indvielse, der
fører til personlighedens offer og den endelige frigørelse ved 4. indvielse, man kalder
korsfæstelsen, som fandt sted i påsken.
Da Vandmanden styrer hierarkiet, Tyren verdenstjenergruppen og Skorpionen menneskeheden
skaber dette kors særlige gunstige muligheder for at verdenstjenergruppens forskellige
medlemmer kan tjene både menneskeheden og hierarkiet på discipelskabets vej.
Løven står for den sjælsgennemtrængte, kreative personlighed der gennem sit liv og arbejde bliver
en rollemodel gennem det inspirerende åndelige offer den yder, som Løvinden Madame Blavatsky
var et fremtrædende eksempel på (Alice Bailey: Strålerne og Indvielserne (S & I) 240 EA 279).
Dette hænger sammen med, at en integreret personlighed omkring 1. indvielse, der har Solen i et
af de tegn der udgør armene på det faste kors, også har integreret de tre andre tegn på dette kors.
Undersøger man, hvilke hovedakser eller husspidser det faste kors henholdsvis ligger på eller
hersker over i ens eget horoskop, kan man måske opdage, gennem hvilke livsområder sjælen
søger at manifestere sig gennem en særlig inspireret kreativitet.
Det faste kors dominerer f.eks. Teosofisk Forening Danmarks horoskop fra august 1989, der har
Solen i Løven, Jorden i Vandmanden, MC i Skorpionen og IC i Tyren. Disse astrologiske
indflydelser giver særlige gode betingelser for at verdenstjenergruppen (Tyren), som Teosofisk
Forening er en del af, kan tjene hierarkiet (Vandmanden) og menneskeheden (Skorpionen)
gennem kreativ og inspireret undervisning og meditation (Løven).
I Ruslands personlighedshoroskop fra 1991 kan sjælshoroskopets hensigt ses, se gennem
Merkur/Sol konjunktionen i Skytten og Uranus konjunktion med Nordlige Måneknude i Stenbukken
i 5. hus samt ascendanten i Løven, der blandt andet kan stå for esoterisk undervisning. 5. hus
korresponderer til Løvens tegn i urhoroskopet.
I Rusland foregår der en stor åndelig kamp, hvor…”folkets sjældne mystiske ånd og sande
religiøse orientering er den evige garant for, at en sand og levende religion og kultur til sidst vil
bryde igennem. Fra Rusland - et symbol på verdens Arjuna i en meget speciel betydning - vil den
nye og magiske religion, jeg så tit har talt om, bryde frem.
Den vil være produktet af den forestående store tilnærmelse, som vil finde sted mellem hierarkiet
og menneskeheden. Fra disse to centre af åndelig kraft, hvori det lys, der evigt skinner i og fra
østen, vil oplyse vesten, vil hele verden blive badet i strålerne fra retfærdighedens sol. Jeg
hentyder ikke her (i forbindelse med Rusland) til påtvingelsen af en politisk ideologi, men til
fremhævelsen af en stor åndelig religion, som vil retfærdiggøre korsfæstelsen af en stor nation, og
som vil komme til udtryk i og koncentrere sig omkring et stort åndeligt lys, som vil blive holdt højt i
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vejret af en vital russisk eksponent for sand religion, som mange russere har set hen til, og som vil
blive opfyldelsen af en meget gammel profeti” (NS 63).
RUSLANDS AKILLESHÆL
I et lands horoskop antyder Saturn dets akilleshæl, hvor lederne og indbyggerne igennem
konflikter, karmaafvikling og prøvelser har brug for at udvikle yderligere erfaringer, så svage sider
kan blive forvandlet til stærke sider.
Saturn i Vandmanden og Måne/Neptun konjunktionen i Stenbukken i 6. hus i Ruslands
personlighedshoroskop fra 1991 afspejler, at lav livskvalitet, fattigdom, stress samt dårlige sociale
og kulturelle forhold er et stort problem i Rusland. Månen, der står for befolkningen, er i eksil og
Neptun i fald i Stenbukken, hvorfor nogle af russernes dårlige arbejdsforhold og gamle spise- og
kostvaner har brug for at falde bort.
En FN rapport viste i f.eks. i april, at næsten halvdelen af alle russiske mænd drikker tæt på grund
af nem adgang til billig vodka. Man frygter endvidere at dårlig mad, druk, arbejdsløshed og udbredt
vold vil reducere den russiske befolkning fra de nuværende 142 millioner til 131 millioner inden
2025.
Måne/Neptun konjunktionen i Stenbukken afspejler desuden den russiske 6. stråle personlighed,
som på grund af guddommelig utilfredshed og åndelig længsel tyr til eskapisme, nationalisme,
religion, mysticisme eller alkoholisme, dans og sang. Disse problemer hænger sammen med den
kollektive depression, der gennem mange århundrede har hærget nationen på grund af al den
lidelse, befolkningen har måttet gå gennem. Dette skyldes overklassens separatisme og
grusomhed, ideologisk fanatisme, despotiske ledere og fordi der sjældent har været en fri debat og
en oplysningstid, der som i Europa har kastet kritisk lys over nationens sociale problemer og
ekstremt uretfærdige fordeling af de fælles ressourcer.
Med Saturn i 6. hus havde russerne tidligere meget dårlige tænder, men da man efter
Sovjetunionens sammenbrud fandt ud af, at man ikke kunne få et job med dårlig ånde, et grimt
smil eller dårlige tænder, er der sket meget med russernes tandhygiejne i perioden fra 1991 til
2005 hvor Neptun og Uranus gik igennem 6. hus og hen over Saturn.
Plutos konjunktion med Måne/Neptun konjunktionen i 6. hus kan de kommende år skabe mange
lidelser for det russiske folk. Landet kan blive fattigt hvis Putin invaderer Ukraine og nationen bliver
ramt af hårde internationale sanktioner, og Vesten begynder at gøre sig uafhængig af den russiske
olie, som næsten er den eneste indtægtskilde Rusland har og ingen tør investere i landet.
Neptun, som hersker over 8. og 9. hus i trigon til Jupiter i Jomfruen i 2. hus, skænker Rusland
store indtægter ved eksport af olie, gas og kul. Siden den uheldige russiske militære invasion i
Georgien i 2008, har Putin brugt de store indtægter fra salget af olie til en kolossal militær
oprustning, man ikke rigtig har lagt mærke til i Vesten.
Plutos kommende konjunktion med Månen og Neptun kunne i bedste fald medføre, at regeringen
satte priserne kraftigt op på spiritus og regulerede salget af vodka. Man kunne så bruge de
gennem skatter og afgifter indtjente penge til at udvikle det økologiske landbrug, som producerede
og solgte billigere og bedre fødevarer. Dette kunne skabe en forandring af nationens arbejds- og
kostvaner, der kunne forbedre folkesundheden de næste 30 år, hvor Pluto går igennem 6. hus.
Svenskerne var f.eks. ved at gå til i alkoholmisbrug i den første del af 1800-tallet. Derfor indførte
man Systembolaget i 1850, hvor kun staten måtte sælge alkohol på bestemte tidspunkter, hvilket
har formindsket svenskerens alkoholforbrug betydeligt lige siden.
Sjovt nok var progressive Måne og transit Neptun i 1850 i konjunktion med Neptun/Saturn
konjunktionen i Fiskene i Sveriges horoskop fra 6. juni 1523, hvor Gustav Vasa rev Sverige løs fra
Danmark og Kalmarunionen og gjorde Sverige til en moderne nationalstat.
Da transit Neptun er i konjunktion med radix Neptun og Sydlige Måneknude i 6. hus i Fiskene i
Danmarks Grundlovshoroskop fra 5. juni 1849, kan det være vi også bliver nødt til at få anskaffet
os et Systembolag, da vores spiritus- og pilleforbrug er støt stigende.
.
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UKRAINES OG KRIMS HOROSKOP
Ifølge Nicholas Campion er der flere datoer og dermed horoskoper for Ukraine, blandt andet 16.
juli 1990 og 24. august 1991.
Det mest betydningsfulde er dog horoskopet for Ukraines selvstændighed den 1. december 1991
kl. 18:00. Med Ascendanten i Løven er Ukraines sjælsformål forbundet med at integrere nationens
personlighed yderligere og finde sin egen identitet og kreativitet som en selvstændig enhed.
Landets andet hovedproblem er dets forhold til Rusland, idet Saturn er i konjunktion med
descendanten i Vandmanden, som er Ruslands Ascendant og Moskvas soltegn.
Med Månen i Vægten i 4. hus i kvadrat til Uranus/Neptun konjunktionen i Stenbukken (Rusland) er
det regeringens udfordring at finde en balance mellem Vesten og Rusland og den østlige
befolkning, der er orienteret mod Rusland og de vestlige ukrainere, der mere hælder til EU.
Ukraine har efter selvstændigheden været præget af en række indre spændinger, der i 2005 førte
til Den Orange Revolution. Her var MC var i opposition til Venus, progressive Merkur i konjunktion
med Solen og dermed Vulkan som er en 1. stråle planet for vilje og magt, som Solen skjuler.
Desuden var Saturn i konjunktion med Ascendanten, Pluto med Merkur, Chiron med descendanten
og Jupiter med IC, Månen og Venus.
Præsidentvalget i 2010 medførte dog ikke en afklaring af landets indre spændinger, der atter
blussede op i forbindelse med omfattende uroligheder i hovedstaden Kiev i november 2013. På
dette tidspunkt var progressive Måne (folket) i konjunktion med Ascendanten i Løven, hvor de
udviste stort mod (Løven). Progressive Venus var i konjunktion med Pluto, transit Uranus med MC
og Pluto i konjunktion med Uranus kvadrat MC.

Ukraine Selvstændigt
1.december 1991 kl. 18:00 Kiev
I løbet af dagene fra den 18. til den 21. februar 2014, var der omfattende gadekampe i Kiev, hvor
mindst 75 mennesker omkom, hvilket Rusland fra officielt hold i dag hævder, blev begået af CIA
agenter.
Den 22. februar 2014 afsatte det ukrainske parlament regeringen og præsident Viktor Janukovitj og
valgte Oleksandr Turtjinov til fungerende præsident frem til det nye præsidentvalg den 25. maj
2014 (kilde: Wikipedia).
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Fra januar til i dag har Uranus i sin direkte og retrograde fase stadigvæk været i konjunktion med
MC, Pluto i konjunktion med Uranus kvadrat MC og Saturn i konjunktion med Pluto.
I Krims selvstændighedshoroskop fra 1992, er progressive Ascendant og transit Saturn i
konjunktion med Pluto i Skorpionen i 2013-14. Disse stærke konjunktioner aktiverer sekstilen til
Uranus/Neptun konjunktionen i Stenbukken (Rusland) samt yod-aspektet til Månen og Merkur,
hvor den russiske besættelse har begrænset befolkningens (Månen) ytringsfrihed (Merkur) og
landet har mistet sin selvstændighed og militærfunktioner.

Krim Selvstændigt
5. maj 1992 kl. 19:00 Simferpol Krim
VLADIMIR PUTIN
Vladimir Putin blev Ruslands nye præsident den 8. maj 2000, da Chiron var i konjunktion med
Sol/Vulkan/Merkur konjunktionen i Skytten i 5. hus og Neptun med Saturn i Ruslands horoskop,
hvilket den også var da U-båden Kursk sank den 12. august samme år.
Uranus er Putins atmiske planet, der formidler den 7. stråle for orden, magi og organisation, som
er Ruslands sjælsstråle og som befinder sig i Krebsen i 9. hus. Den atmiske planet er soltegnets
modstående tegns hierarkiske hersker, som i dette tilfælde er Uranus, som er hierarkisk hersker i
Vædderen. Soltegnet står i esoterisk astrologi for personligheden, mens det modstående tegn
betegner monadens eller åndens indflydelse i horoskopet. Uranus hersker desuden esoterisk i
Vægten, er hierarkisk hersker i Løven og eksoterisk hersker i Vandmanden.
Den esoteriske hersker over Putins Skorpionascendant er Mars, der befinder sig i Skytten i 2. hus,
hvilket sammen med Uranus i 9. hus viser, at det er gennem politik og udenrigspolitik, Putin har
fundet sit kald og sikkert fået en vision om at skulle genrejse Rusland ved at genforene det med de
tidligere sovjetrepublikker og landområder, der gik tabt ved Sovjetunionens opløsning.
Med Nordlige Måneknude i konjunktion med IC i Vandmanden, føler Putin det er hans dharma igen
at gøre Rusland til magtcentrum i den storfamilie der udgjorde kernen i det gamle Sovjetunionen.
Det samme siger Uranus i Krebsen i 9. hus.
Putins 6. stråle Mars i 6. stråle tegnet Skytten forstærker gensidigt den 6. stråle for idealisme og
hengivenhed, som kan skabe en korsfarer der er urokkelig og fuldstændig overbevist om sine egne
ideer og handlingers rigtighed, selv om de måtte krænke den internationale retsorden og andre
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selvstændige staters suverænitet. I Ruslands horoskop er Mars, som formidler Ruslands 6. stråle
personlighed, også i Skytten i 5. hus.

Vladimir Putin
7. oktober 1952 kl. 9:30 St. Petersburg (C data Astro.com)
At Putin i tidligere liv med stor sandsynlighed har været en af Ruslands zarer ses ved, at Sydlige
Måneknude er i konjunktion med Pluto og MC i Løven, som er Ruslands soltegn. Med Pluto på MC
i Løven er Putins motto: min vilje er Ruslands.
Og som så mange af zarerne og sovjetlederne før ham spiller Putin med list og dygtighed på den
russiske nationalisme for at aflede opmærksomheden fra indenrigspolitiske problemer gennem
udenrigspolitiske eventyr og territoriale udvidelser mod øst eller vest. Det har gennem mange
århundreder været Ruslands mål at få adgang til stræderne Bosporus og Dardanellerne og dermed
til Middelhavet, hvor den russiske flåde altid har ligget i havnebyen Sevastopol på Krim ud mod
Sortehavet.
Her i foråret 2014 er det 110 år siden den britiske sygeplejerske Florence Nightingale ankom til
Sevastopol under Krimkrigen 1854-56 for at opbygge en moderne form for sygepleje. På dette
tidspunkt søgte England, Tyrkiet og Frankrig gennem krigen på Krim at inddæmme og bremse
Ruslands erobringspolitik og ekspansion på Balkan.
Putins Skorpionascendant er i konjunktion med Venus i Skorpionen i 4. hus i Ruslands horoskop,
hvorfor han for det meste har været populær i den brede befolkning, som elsker deres onde søn
eller ”grusomme barn” som Alice Bailey kalder Rusland.
Putin forstår intuitivt russerne, som forventer han ikke er bange for at bruge magt og udfordre
Vesten i sit forsøg på igen at gøre Rusland til en supermagt.
Rusland og Vesten ser nemlig forskelligt på magt. I Vesten betragter man anvendt magt som en
form for magtmisbrug eller afmagt, hvorimod det at anvende magt er en styrke set med russernes
øjne. Mange fandt det f.eks. helt naturligt, at Boris Jeltsin engang gav Sovjetunionens tidlige
præsident Michael Gorbatjov tæsk og smed ham i floden.
Derfor opfatter Putin og mange russere Amerika og EU som svage, fordi de ved de ikke vil gribe
ind militært hvis Rusland invaderer Ukraine.
Det er nu ikke helt forkert at kalde Rusland, som det for nuværende ytrer sig gennem Putin, et
grusomt barn. Russerne betragter optagelsen af Polen, Ungarn, Rumænien og de baltiske stater i
NATO som en trussel og provokation, idet de altid har betragtet de lande, territorier eller provinser
de tidligere har erobret eller besat, som noget der stadig tilhører dem. Dette er et barns psykologi.
Der er nok ikke ret mange danskere der mener vi skal have Skåne og Slesvig-Holsten tilbage, selv
om de var en del af Danmark under enevælden.
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Putin kan let få russerne til at tro, at USA og NATO planlægger et militært angreb på Rusland, fordi
sådanne kollektive projektioner altid er populære og gør det lettere at legitimere den voldsomme
oprustning og egne erobringsplaner.
At oligarkerne, plutokraterne og fabrikanterne er Putins magtbase ses blandt andet ved Plutos
konjunktion med MC i Løven i sekstil til hans Sol/Saturn/Neptun/Merkur konjunktion i Vægten.
Solen i Vægten og T-kvadratet til Jupiter i 7. hus i Tyren viser, at Putin ofte har været heldig i
forbindelse med diplomatiske løsninger på både nationale og internationale politiske kriser og
konflikter.
I 2013 var transit Jupiter i 9. hus f.eks. i konjunktion med Uranus i Krebsen, hvor Putin fik succes i
Syrienskrisen, hvor han både ydmygede og reddede den amerikanske præsident Barack Obama’s
ansigt ved at indgå en aftale med USA, om at fjerne Syriens kemiske våben, mens Syriens diktator
Assad, som Putin støtter, fik lov til at blive siddende.
Nu forsøger Putin at forfølge succesen fra Syrienskrisen i 2013 gennem den ulovlige annektering
og indlemmelse af Krim og måske senere Ukraine i Rusland.
I 2013/14 er progressive Merkur i konjunktion med Merkur/Vulkan/Sol konjunktionen i Skytten i 5.
hus (overklassen) i Ruslands personlighedshoroskop.
Samtidig er transit Pluto i konjunktion med Uranus i Stenbukken i 5./6. hus og transit Saturn i
konjunktion med Pluto i Skorpionen, hvor flere oligarker har fået fastfrosset deres likvide midler i
Vesten og USA.
Saturn vil i 2015 gå i konjunktion med Ruslands Sol/Merkur konjunktion i Skytten og aktivere
kvadratet til 8. og 9. hus hersker, Jupiter. Sol/Jupiter spændinger kan nogle gange medføre, at
landets ledelse eller leder risikerer at komme til at begå hybris eller lide af storhedsvanvid, fordi
hurtige, store og lette politiske succeser (Jupiter) er en stor prøve for den ærgerrige personlighed
(Solen). Hvis Putin er klog stoppede han sin ekspansionspolitik nu, fordi Vesten og USA indirekte
har sagt, at hvis han ikke fortsætter sin erobringspolitik, vil man acceptere status quo med hensyn
til Krim og ikke indføre yderligere drastiske sanktioner.
Men med Saturn på Solen i 2015 vil status og virkeligheden omkring den nuværende begejstrede
ekspansive udenrigspolitik (Jupiter) gå op for landets ledere (Sol) og styrende økonomiske
overklasse (5. hus).
Samtidig vil Pluto de kommende år gå i konjunktion med Måne/Neptun konjunktionen i Stenbukken
i 6. hus i Ruslands horoskop, hvor befolkningen (Månen) risikerer store lidelser og desillusion
(Neptun) gennem en økonomisk krise (Pluto), hvis Rusland invaderer Ukraine, hvilket der
astrologisk set er sandsynlighed for kan ske i foråret.
I horoskopet for 2014 1. januar kl. 00:00 modtager krigsplaneten Mars i Vægten i 1. hus
udelukkende spændingsbetonede aspekter, idet den - uden afspændinger til andre planeter - er en
del af et storkors i kardinale tegn.
Pussy Riot kan både i Ruslands og Putins horoskop ses som Venus i Skorpionen, som i Ruslands
horoskop er i kvadrat eller spænding til Saturn i Vandmanden, der står for kirken, de ældre og de
traditionelle konservative magtgrupper i landet. De sidste to år hvor Putin har været udfordret af
Pussy Riot og der er vedtaget skærpede homolove, er Saturn gået igennem Skorpionen i 4. hus i
Ruslands horoskop.
Men selv om det indtil videre er gået relativt nemt for Putin at få genindlemmet Krim i Rusland,
venter der ham de kommende år nogle meget udfordrende aspekter, idet der vil dannes et
storkvadrat eller storkors i kardinale tegn i hans horoskop.
Pluto vil i Stenbukken være i kvadrat til hans Sol/Saturn konjunktion i Vægten i 11. hus og i
opposition til Uranus i 9. hus i Krebsen. Samtidig vil Uranus være i opposition til Sol/Saturn
konjunktionen og i kvadrat til Uranus i 9. hus og i kvadrat til transit Pluto i Stenbukken.
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Putin og Barack Obama Relationshoroskop
7. marts 1957 kl. 8:57 Zone: 3:00 Ø 40N36 116Ø12
I Putins og Barack Obamas relationshoroskop er Solen i 9. hus og Saturn i Skytten som
henholdsvis er livsområdet og stjernetegnet for politik, udenrigspolitik og ideologiske
grundholdninger, hvor kvadratet mellem Neptun og Uranus og Solen og Saturn gør, at de har
meget forskellige holdninger og idealer omkring frihed og politik.
Da den Sydlige Måneknude er i konjunktion med Mars/Måne konjunktionen i Tyren i 11. hus, er de
sikkert åndelige brødre eller brothers in arms, der på de indre planer tilhører samme 1. stråle
ashram for politik og lederskab. Men da broder ofte er broder værst, har de muligvis i nogle liv
været venner og i andre liv fjender, der har kæmpet mod hinanden, hvilket kvadratet mellem Mars
og Pluto yderligere indikerer.
I 2013 og 14 er Uranus i konjunktion med MC og Pluto i kvadrat til relationshoroskopets MC/IC.
Samtidig er Saturn i konjunktion med Nordlige Måneknude i Skorpionen i 5. hus i opposition til
Måne/Mars/Måneknude konjunktionen i 11. hus i Tyren. Senere på året vil Saturn danne kvadrat til
Mars og Pluto samtidig med, at Jupiter vil gå i konjunktion med Ascendanten.
Neptun (idealer, gas og olie), som er esoterisk hersker over Krebseascendanten og soltegnet
Fiskene, er i øjeblikket i konjunktion med relationshoroskopets Merkur/Venus konjunktion i Fiskene
i 8. hus, hvorfor det er svært at kommunikere, forstå hinanden og tale sammen, fordi de med Pluto
i 2. hus i Løven i opposition til Merkur/Venus konjunktionen i Fiskene i 8. hus, har meget forskellige
politiske værdier.
Putins Sol 13 grader Vægt er i konjunktion med Saturn 15 grader Vægt i 10. hus i Amerikas
horoskop og i nøjagtig kvadrat til USA’s Sol 13 grader Krebs. Derfor vil diplomatiske løsninger på
den internationale konflikt være meget vanskelige ikke mindst for Amerika, da Putin tester USA’s
ledelsesmæssige mangler, hvilket Saturn/Sol kvadratet viser.
USA vil sikkert ikke have det nemt de følgende år, fordi transit Pluto er i opposition og transit
Uranus i kvadrat til Amerikas Sol de kommende år. Samtidig er Uranus på sin vandring gennem 4.
hus i Vædderen på vej til opposition med Saturn i 10. hus i Vægten og til transit Pluto i
Stenbukken, mens progressive Måne går igennem Skorpionen. Derfor er aspekterne teoretisk set
til stede for en atomkrig, som Mars, Uranus og Pluto styrer, selv om det aldrig vil komme så vidt.
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USA
4. juli 1776 kl. 17:10 Philadelphia
Transit Uranus var f.eks. i konjunktion med Pluto i 9. hus i Tvillingerne (USA’s soltegn) i 1900tallets horoskop, da man testede den første atombombe den 16. juli i Alamogordo ørkenen i New
Mexico. Uranus var i sin retrograde bevægelse igen i konjunktion med Pluto, da man kastede
atombomberne over Nagasaki og Hiroshima i august 1945.
KONKLUSION
Årshoroskopet for 2014 1. januar kl. 00:00 består af et storkors i kardinale tegn mellem Mars i
Vægten kvadrat Jupiter i Krebsen, opposition Uranus i Vædderen, kvadrat Pluto/Sol konjunktionen
i Stenbukken, hvor Mars ikke afspændes af harmoniske aspekter.
Ligesom ved Golfkrigens udbrud 1991, gik Mars retrograd, da Krim blev invaderet af Russiske
tropper i februar 2014.
Transit Mars er i øjeblikket retrograd i Vægten, hvor den er i eksil og danner et storkors med
Jupiter, Uranus og Pluto i kardinale tegn, som vil være helt eksakt fra 22. til 26. april. I denne
periode vil alle planeterne stå 13 grader i kardinale tegn og aktivere Putins Sol 13 grader Vægt og
USA’s Sol 13 grader Krebs.
Progressive Mars er på vej til konjunktion med Solen 2 grader i Jomfruen i NATO’s horoskop, der
har Ascendanten i Skorpionen, hvilket både afspejler forsvarsalliancens lederskifte, men også øget
sandsynlighed for konflikter og måske krig.
På baggrund af denne analyse kan de mange astrologiske spændinger i de undersøgte
horoskoper let føre til diplomatiske kriser og i værste fald til større militære konfrontationer.
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