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Przesłanki ku wojnie w horoskopie Putina
i perspektywa przyszłości. Plan wykładu.
1. Uran w Byku jako punkt wyjścia do kryzysu
w Rosji i wojny w Ukrainie.
2. Złota kolekcja Byków. Tylko wielkie przeboje.
3. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
4. Różne horoskopy Putina.
5. Rosja – historyczne wskazania i przyszłość.

1.1. Uran w Byku
TEZA: IMPERIUM OSMAŃSKIE I ROSJA „LUBIĄ”
OBSADZAĆ ROLĘ CZARNEGO CHARAKTERU.
Uran w Byku (1348-1355): przekroczenie Dunaju,
wojna na Bałkanach, zdobycie Gallipoli, pierwsze
przyczółki w Europie;
Uran w Byku (1515-1523): podbój Algierii
(zwierzchnictwo tureckie), zdobycie Belgradu (1521),
Rodos (1522), inwazja na Węgry;

1.2. Uran w Byku
Uran w Byku (1599-1607): z perspektywy Turcji
wojna z Austrią (1593-1606); z perspektywy Rosji
Wielka smuta (1598-1613), m.in. Dymitr
Samozwaniec (1605-1606), Polacy na Kremlu (1612,
Pluton w Byku);
Uran w Byku (1683-1690): z perspektywy Turcji
odsiecz wiedeńska (1683), także utrata Węgier
(1686);
Uran w Byku (1768-1775): historia Polski, z
pierwszym rozbiorem na czele; również wojny –
uwaga – Turcji z Rosją!;

1.3. Uran w Byku
Uran w Byku (1851-1859): wojna krymska (!)
w latach 1853 – 1856 z siłami wojska imperium
brytyjskiego, osmańskiego, francuskiego i in.;
w Turcji jeszcze edykt reformatorski (wprowadzanie
równouprawnienia);
Uran w Byku (1935-1942 maj): wielki terror
w ZSRR, początek II wojny światowej, operacja
Barbarossa, fatalne następstwa ofensywy zimowej
i załamanie na froncie.

1.4. Uran w Byku
[2018 – 2026]
●

●

●

●

Kryzys klimatyczny i motyw globalnego ocieplenia
(za jedną czwartą dezinformacji i zaprzeczania
odpowiadają boty, a koncerny finansują denialistów,
m.in. Shell, również Exxon, BP, Chevron i Total);
Inwestycja w OZE jako odwrót od węgla, ropy i gazu;
Epidemia (stellum w Koziorożcu) jako punkt wsparcia
dla nowoczesnych technologii i ograniczenie
konsumpcjonizmu (wydobycie, loty, spadek PKB,
produkty lokalne, kryzys globalizacji);
Uniezależnianie się państw od gospodarki
surowcowej. Ekologia (Byk/Koziorożec/ziemia).

2.1. Złoty poczet Byków. Tematy
naczelne: ekonomia i podboje.
●

●

Karol Marks (nów w Byku, Jowisz w Koziorożcu,
Uran w d. X.)
Robert Schuman (Księżyc, Wenus i Neptun w Byku,
Mars – Jowisz w Pannie)

●

Donald Tusk (RE, Słońce, Merkury i Wenus w Byku)

●

Thomas Piketty (Słońce i Saturn w Byku)

●

Włodzimierz Lenin (Słońce, Merkury i Jowisz w Byku)

●

Adolf Hitler (Słońce, Wenus i Mars w Byku)

2.2. Złoty poczet Byków. Tematy
naczelne: ekonomia i podboje.
●

Saddam Hussein (Słońce/Uran i Merkury w Byku)

●

Jan Paweł II (Słońce, Merkury i Wenus w Byku)

●

Herman von Rompuy (Księżyc w Byku)

●

UE 2009 (Księżyc w Byku)

●

Akcesja 10 państw do UE w 2009 (Słońce w Byku)

●

Mark Zuckerberg (Słońce i Wenus w Byku)

●

Elżbieta II (Słońce w Byku)

●

III Rzesza (Byk ASC, Wenus przy MC)

3.1. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Lenin. Saturn/Neptun kwadratura Słońce.
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Kosmogram Hitlera.

3.2. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Kosmogram Hitlera.
- na tranzycie Urana przez Marsa i Wenus (Wenus
władcą Słońca),
- Pluton idzie górą horoskopu przez MC,
- dodatkowo Saturn usztywnia mu Merkurego,
co zawęża mu styl widzenia i przekonania.
Zniszczone jednocześnie władca ASC i "racjonalny"
Merkury z DSC.

3.3. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Kosmogram Saddama Husseina.

3.3. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Kosmogram Saddama Husseina.
Prowokowany zaczyna inwazję na Iran (wrzesień
1980 r.) gdy:
- Pluton stoi w jednostopniowej opozycji do Wenus
(władcy Słońca i Merkurego), zerowa opozycja miała
miejsce już w grudniu 1979 r.),
- Uran robi dokładną opozycję do Merkurego
(początki stycznia 1980 r.),
- początek inwazji na opozycji Saturnów.
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3.4. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Kosmogram George W. Busha
Sfingowana druga inwazja na Irak (marzec 2003 r.) i
widzimy:
- Neptun w opozycji do Merkurego, co najmniej od
czerwca 2002 r.,
- Jowisz tranzyt ASC,
- Księżyc progresywny kwadrat Merkury - Pluton (luty
2003 r.).

3.5. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Kosmogram W. Jaruzelskiego

3.5. Nagłe tranzyty jako klucz do wojen.
Kosmogram W. Jaruzelskiego
Jaruzelski, stan wojenny, saturniczno-neptuniczna
figura kata-ofiary
- Saturn opozycja Księżyc (strategiczny w całym
układzie),
- Neptun opozycja Merkury/Wenus.

4.1. Różne horoskopy Putina. Wersja 1

4.2. Różne horoskopy Putina. Wersja 2

4.3. Różne horoskopy Putina. Wersja 3

4.1.1. Odniesienia do wersji 4.1.
- Wenus łapana w opozycję od Urana (od sierpnia
2020 r.) i półkrzyż od Urana/Saturna (wiosna, pół lata
2021 r.); Wenus jako szefowa konstrukcji,
wywrócona do góry nogami,
- Uran uściślający opozycję aż do marca - kwietnia
2022 r.,
- Saturn/Uran atakujące Jowisza (od wrz. 2022 r.),
- opozycja Księżyca progresywnego do Księżyca ur.
(cyngiel).

4.2.1. Odniesienia do wersji 4.2.
- Słońce progresywne zmuszone do "spełnienia
powinności", kwadratura Saturn, idąca do uściślenia
(swoista teoria sprawiedliwości dotycząca struktury
świata),
- Saturn tranzyt Księżyc od połowy lutego 2022 r.,
- Księżyc (hipotetyczny) eksplodowany Uranem
na progresji w styczniu 2022 r.,
- Jowisz kwadratura do Marsa (wroga Wagi
w horoskopie Putina).

4.3. Pandemia ratuje przed wojną?
Możliwe, że pandemia (szczyt saturnicznoplutoniczny) uratowała nas, ponieważ skierowała
uwagę w zupełnie inną stronę (problematyka
Koziorożca dominuje nad Bykiem). Ale też dwa lata
temu wersja horoskopu Putina z roku 1950 nie miała
takich saturnicznych następstw, oprócz jesiennej
kwadratury w roku 2019.

4.4. Uran w Byku i wojna o ziemię.
●

Taraka, artykuł z 21 czerwca 2020 r. :
- … w tymże Byku znajdował się ten Uran także w latach

1935 – 1942. Wówczas mieliśmy dosłowną wojnę
o Ziemię, gdzie główny pomysłodawca „lebensraum”
wcielał swoje szalone pomysły w życie, rozpętując wojnę.
- … te astrologiczne wtręty są prowokacją do tego, żeby
zastanowić się, czy aby Uran w Byku nie jest wojną
o Ziemię właśnie. Nie batalią o „prawa kobiet” (tutaj
przemiana dzieje się liniowo, a nie skokowo od pewnego
czasu). Nie lekcją polityczną polegającą na rozróżnianiu
demokracji od innych systemów. Uran w Byku to wojna o
kształt Ziemi. Tak po prostu. To co posiadamy, to co jemy,
to czym oddychamy. Materia. Podstawa egzystencji.

5.1. Przyszłość.
Rozmowa z 1 grudnia 2020 r., sugestie znajomego:
- „to ja od dłuższego czasu widzę pewne symptomy
przygotowywania się Rosji do wojny, takiej dużej
- jeśli mój tok myślenia jest prawidłowy, to ich tok
myślenia jest zupełnie inny niż nasz, i w ogóle cała
optyka; mają trochę paranoję, ale ona nie jest taka
całkiem bezpodstawna
- postrzegają cały zachód jako zagrożenie, które
czycha u ich bram i chce ich podbić
- dla nich podstawy to jest historia - kiedyś Polacy
w Moskwie, potem próby Napoleona i Hitlera,
wszystko zachód”

5.2. Przyszłość. Astrolog Vlad Ross. Wywiad
z 31 grudnia 2021 r. dla apostrophe.ua
- „W roku Tygrysa zawsze zaczynają się wielkie
zmiany: w 1926 r. w Moskwie doszło do przewrotu i
władzę przejął Stalin, a w 1986 r. Gorbaczow po raz
pierwszy mówił o pierestrojce, w 1998 r. w Rosji
doszło do bankructwa”.
- „Putinowi grozi obalenie w przyszłym roku. Już
teraz w grudniu, kiedy Uran jest na twardym placu z
Saturnem, trwa spisek. Te planety są związane z
Wodnikiem, a Wodnik to Rosja. Putin będzie miał też
trudną sytuację w marcu - kwietniu, kiedy w „domu
śmierci” będzie twarda opozycja wobec jego planet.
Dlatego może mu się przydarzyć to samo, co
Józefowi Stalinowi - albo na czole znajdzie się
tabakierka, albo szalik do uduszenia”.

5.3. Przyszłość. Astrolog Maria Cwylina.
Wywiad z 31 grudnia 2021 r. tamże.
- „Zełenski zawiśnie nad przepaścią, bo pod koniec
lutego - na początku marca na planetę nieszczęść Saturn wkracza do swojego "domu mocy". A ten
okres, od drugiej połowy lutego do kwietnia, jest dla
niego najtrudniejszy. W tej chwili Rosja może nawet
zaatakować.
- Jestem pewna, że w marcu Putin może
zaatakować Ukrainę, choćby dlatego, że 2 marca
odbędzie się parada pięciu planet. To bardzo
niebezpieczny moment, możliwe są wszelkiego
rodzaju przerwy w dostawie prądu, ogrzewania,
gazu, zablokowanie rury gazowej. Zaraz po
majowych wakacjach Jowisz i Mars wchodzą w znak
Barana, znak wojny”.

5.2. Horoskop Rosji. Wersja 1991 r.

5.3. Horoskop ZSRR. Wersja 1922 r.

5.4. Putin – dalszy los, v. 1 (1950 r.)
- Awans (premier w sierpniu 1999 r.) - półkrzyż
Uran/Saturn do Księżyca, powtórzony na funkcji
prezydenta (marzec 2000 r.),
- tragedia Kursk (Uran opp Księżyc),
- tragedia zamach w Biesłanie (Jowisz na Saturnie,
idealnie),
●

W przyszłości: - teraz rozluźniająca się opozycja
Saturn do Księżyca/Plutona/MC,
- blisko Neptun opozycja Saturn (maj 2022),
- ponownie półkrzyż do Księżyca/Plutona/MC (jesień
2022 r. i dalej),
- dochodząca problematyczna opozycja Neptuna do
Merkurego (od kwietnia 2023 r.).

5.4. Putin – dalszy los, v. 2 (1952)
- późną jesienią 1999 r. półkrzyż Uran/Saturn
do Wenus,
- tragedia okręt Kursk - Saturn blisko Księżyca,
- zamach Biesłan - masa kwadratur i jeden trygon,
- jeszcze raz TEN SAM PÓŁKRZYŻ wiosna - lato
2021 r. + styczeń/luty 2022 r.,
●

●

W przyszłości: - zwłaszcza od wiosny 2023 r.
kwadratura Neptuna do Marsa (szaleństwa
wojenne? rozregulowanie zupełne?)
Uran po Jowiszu (grudzień 2023 r. i okolice).

5.5.1. Rosja – zdarzenia historyczne i
przyszłość
- 1999 r. - Neptun przez Saturna, wielka smuta,
alkoholizm Jelcyna i dojście Putina do władzy (sierpień i
następnie marzec 2000 r.) MODEL SATURNICZNO –
NEPTUNICZNY,
- 2000 - Putin dochodzi do władzy po przejściu Saturna
przez MC horoskopu Rosji - MODEL SATURNICZNY,
- listopad 2004 r. - styczeń 2005: pomarańczowa
rewolucja na Ukrainie, Rosja nie odpowiada, Uran
opozycja Księżyc,
- sierpień 2008 r. - ledwo miesiąc wcześniej Mars/Saturn
na
Księżycu
rosyjskim,
także
Neptun
blisko
DSC/kwadratura Wenus (rojenia?) i trygony Jowiszów
(pewność
siebie)
MODEL
SATURNICZNY,
KSIĘŻYC/NEPTUN W TLE,

5.5.2. Rosja – zdarzenia historyczne i
przyszłość
- luty 2014 - Saturn na Wenus, wcześniej Neptun opp do
Księżyca - MODEL SATURNICZNO – NEPTUNICZNY,
- luty 2022 - wcześniej kwadratura Neptun/Mars i powrót
Saturna, plany były konstruowane wcześniej - MODEL
NEPTUNICZNO - SATURNICZNY; także progr Księżyc
kwadratura Uran (po) i nadchodząca do Neptuna,
- kwiecień 2022 - jeszcze raz Saturn/Wenus, ale też m.in.
Jowisz - Wenus i sporo trygonów, progresywny
Księżyc/Neptun
MODEL
NEPTUNICZNO
–
SATURNICZNY,
- luty 2023 r. - progresywne Słońce na Saturnie, może
dalej trwać "zamordyzm", jeśli Putin nie zostanie
zrzucony w roku 2022, w szczególności tej wiosny,

5.5.3. Rosja – zdarzenia historyczne i
przyszłość
- wrzesień 2023 (od kwietnia nawet) - jednoczesna
opozycja Saturna do Księżyca i Urana do Wenus,
wsparcia od Jowisza, nie, nie są to informacje na
"zrujnowanie", zważywszy, że Jowisz będzie przechodził
przez dom X, a model jest nieco podobny do lata 2008 r.,
- przesilenie dopiero grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r. Uran opozycja Wenus (dalej), ale też Saturn/Jowisz
nieprzychylne
Jowiszowi,
dodatkowo
Księżyc
progresywny uściśla na Plutonie w lutym 2025 r.

PODSUMOWANIA
a) albo teraz, wiosną 2022 r. upadek Putina (raczej nie,
wersja horoskopu 1950 r. to presja [Saturn/Księżyc], model z
1952 r. to wywrócenie zdolności dyplomatycznych [półkrzyż
S.U./Wenus])
b) albo wzmocnienie Putina w 2023 r. (raczej tak, wpływy
neptuniczne na horoskopy 1950 r. i 1952 r. powiększają
zasób szaleństwa, ale niekoniecznie zrzucają z tronu)
c) następnie groźnie jesienią 2023 r. (raczej tak, kluczem jest
Uran/Jowisz np., w dwóch horoskopach Putina; Saturn/Uran
do kluczowych punktów horoskopu Rosji)
d) przesilenie grudniowo - styczniowe 2024/2025 r., o czym
mówią inni astrologowie (zdecydowanie tak, tu jest np. Pluton
do Wodnika, a Wodnik wiąże się z legendami, Iwanem Wlk.)
e) bliskość roku 2025-2026 jest oczywista sama przez się
(wykłady i masa tekstów nt. koniunkcji Saturn - Neptun)

