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Główne punkty wykładu.
1. Politycy o Putinie. Patos, szacunek i podziw.

2. Kosmogramy przywódców początków XXI w.

3. Mocny i słaby Saturn u polityków.

4. Mocny i słaby Mars u polityków.

5. Zmiana przywództwa: Niemcy, Francja, USA.

6. Kosmogramy obecnych polityków + konkluzja.



Politycy o Putinie [1]

●„Rosja uczy się demokracji z podręczników tyranii”,

●„Bardzo inteligentny i ma wyrazisty pogląd na to, co 

chce osiągnąć w Rosji”,

●„Putin chce zmodernizować rosyjską gospodarkę i 

otworzyć Rosję na inwestycje”,

●„najlepszym sposobem na rozwianie obaw Zachodu o 

rzekome łamanie praw człowieka w Czeczenii jest 

„zaangażowanie się” w odpowiedni dialog” […], rosyjski 

przywódca chce silnych relacji z Zachodem i "mówi 

naszym językiem reform".



Politycy o Putinie [2]

●„On i Putin należą teraz do tego samego klubu po tym, 

jak magazyn Time uznał rosyjskiego przywódcę za 

najbardziej godną uwagi osobę 2007 roku i napisał o 

nim artykuł na okładkę”,

●„sojusz [...] z Putinem ma służyć „poszanowaniu prawa 

międzynarodowego”, umieszcza Rosję w „pierwszym 

szeregu demokracji ze względu na szacunek 

okazywany innym narodom, dialog kultur i po prostu 

poszanowanie człowieka”,

●„Nazwał to spotkanie "bardzo dobrym", a Putina określił 

mianem "niezwykłego przywódcy”,



Politycy o Putinie [3]

●„nie wątpi, iż Putin pragnie wprowadzenia prawdziwej 

demokracji w swym kraju. - O tym, że jest w tej mierze 

jeszcze wiele do zrobienia, on sam wie najlepiej, 

również ludzie z jego otoczenia – powiedział”,

●„Spojrzałem temu człowiekowi w oczy. Uważam, że jest 

bardzo bezpośredni i godny zaufania. Mieliśmy bardzo 

dobry dialog. Udało mi się wyczuć jego duszę”,

●„Rosji nie wolno upokarzać” (…), „O ile wiem, Rosja 

jest krajem przyjaznym”.



Politycy o Putinie [4]

●„Ocenił rozwój gospodarczy w Rosji pod rządami 

Putina jako "zapierający dech w piersiach”,

●„wręczył Putinowi odznaczenie, co, jak piszą 

Reporterzy bez Granic, rzecznik ... uzasadniał 

"wkładem Putina w przyjaźń między Rosją a …",

●„Równie dobrze można by powiedzieć odwrotnie - na to 

wskazywała atmosfera rozmów - o prezydencie Putinie: 

"nasz człowiek w Moskwie”,

●„troska Władimira Putina o rozwój demokracji powinna 

się stać przykładem dla wszystkich polityków 

europejskich".



Politycy o Putinie [1d.]

●George W. Bush (2004 r.), prezydent USA w latach 

2001 – 2009;

●Tony Blair (2000 r.), premier Wlk Brytanii w latach 1997 

– 2007;

●Tony Blair (2000 r.);

●Tony Blair (2000 r.);



Politycy o Putinie [2d.]

●George W. Bush (2007 r.);

●Rzecz o Francji i Rosji (2004 r.), Jaques Chirac, 

prezydent Francji 1995 – 2007 r.;

●George W. Bush (2001 r.);



Politycy o Putinie [3d.]

●Gerhard Schroeder (2012 r.), Schroeder – kanclerz 

Niemiec w latach 1998 – 2005 r.;

●George W. Bush (2001 r.);

●Jaques Chirac (przed 2006 r.);



Politycy o Putinie [4d.]

●Schroeder (2005 r.);

●Jaques Chirac odznaczył Władimira Putina orderem 

Putina Wielkim Krzyżem Legii Honorowej (2006 r.);

●Donald Tusk (2008 r.), premier Polski w latach 2007 –

2014;



Politycy o Putinie [dodatek]
●Francja i Rosja chcą przyspieszyć rozmowy o 

ewentualnej sprzedaży Rosji francuskich okrętów 

wojennych Mistral - podał Pałac Elizejski w piątek, po 

rozmowach prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego z 

premierem Rosji Władimirem Putinem w Paryżu." 

(czerwiec 2010 r.),

●Władimir Putin mówił francuskim mediom, że Rosja nie 

ma zamiaru użyć okrętu przeciw Gruzji,

●Jak zauważa AP, przedstawiciele Francji nie poruszali 

publicznie w trakcie wizyty Putina kwestii zabójstw i 

represji w Rosji wobec dziennikarzy i krytyków władz, o 

co apelowały wcześniej francuskie organizacje obrony 

praw człowieka.

















Zasady wspólne: słaby Saturn

1. Siódemka przywódców (Bush, Blair, Chirac, 

Schroeder, Tusk, Fillon, Berlusconi) ma 

SŁABEGO SATURNA.

2. Położenia Saturna w domach: XII w Raku, VI z 

Neptunem, XII w Wodniku, VIII w Bliźniętach, XII 

w Strzelcu, II w Skorpionie, VI w Rybach.

3. Następni politycy (nieaktywni od kilku lat) są 

niewiele „lepsi”. Merkel (Saturn X poprzedzony 

Neptunem). Hollande (VI). Cameron (VI). Obama 

(XII). Sarkozy (III).



Mocny Saturn w polityce.

●Elżbieta II – Saturn na MC, Koziorożec ASC

●Kohl – na MC, również Wenus ASC

●Merkel – Neptun / Saturn w X

●Madero, Francisco – Saturn w Koziorożcu I + 

Słońce w X

●Bolsonaro – IV, wł ASC w Wodniku

●Bismarck – Saturn przy DSC, dysp. końcowy

●Jean Luc Melenchon – Saturn przy ASC

●



Mocny Saturn w polityce.

●Adolf Hitler – X, w Lwie, wł ASC kon. Mars

●Thatcher - ASC

●Honecker – IV jako wł ASC, Księżyc Wodnik

●Trudeau – X, blisko MC

●Herzog R. - X

●Clemenceau – DSC, Wenus Regulus IC

●Melenchon – Saturn przy ASC

●



Mocny Mars w polityce.

●Clemenceau – Mars/Jowisz w Strzelcu VI

●De Gaulle – Mars/Jowisz w Wodniku IV + Księżyc 

w Baranie VI

●Kaczyńscy – Mars/Merkury na Aldebaranie

●Sarkozy – Księżyc/Mars w Baranie VII

●Adenauer – Mars w I, Księżyc w Baranie II

●Trump – Mars przy ASC

●Zasada: dużo awantur, waleczność, wolty, 

autonomia, ale niekoniecznie upór (to Saturn)



Zasady wspólne: słaby Mars

1. Z siódemki przywódców (Bush, Blair, Chirac, 

Schroeder, Tusk, Fillon, Berlusconi) tylko Tony 

Blair ma mocnego Marsa!

2. Położenia Marsa nie dotyczą domów kątowych 

(oprócz 1. przypadku), żaden nie jest w domicylu 

ani wywyższeniu.

3. Następni politycy wygądają nieco lepiej. Więcej 

znaczą: Mars u Merkel, Sarkozyego, Trumpa, 

Kaczyńskich, czy Macrona.

Wniosek: Putin na początku nie trafiał na 

polityków z marsowym zacięciem, miał milutko.  



Negocjatorzy, idealiści, wizjonerzy

●Willy Brandt - wł ASC woda, Strzelec, Regulus),

●De Klerk - Neptun MC, Saturn IC, woda,

●Deng Xiaoping – Neptun IC,

●Lincoln – Neptun MC, Słońce ASC,

●Mussolini – Neptun DSC,

●Bolsonaro – IV, wł ASC w Wodniku,

●Bismarck – Saturn przy DSC, dysp. końcowy,

●Jean Luc Melenchon – Saturn przy ASC,

●Także Schumann, Merkel, JP II.











Oportuniści

●Victor Orban – Jowisz DSC (beneficjent: Putin),

●Mussolini – Neptun DSC (Hitler, Franco),

●Wałęsa – nów z Neptunem + Wenus w I (także 

„wizjoner”) (tzw. komuniści i anty-solidarność),

●Schroeder – Neptun/Księżyc, Merkury DSC 

(Putin),

●Clinton – Neptun/Mars + Wenus w I Waga (Izrael 

– Palestyna, Hillary),

●Schussel – Merkury IC, Bliźnięta, wł ASC woda 

(Putin).



JAK „POMÓC” PUTINOWI.

Wpływ na wypowiedzenie wojny przez Putina 

może być wieloraki:

- ciepłe „przyjęcie” przez przywódców,

- przymykanie oka na wojnę w Czeczenii,

- brak rozmów o wolności słowa, Chodorkowski,  

Politkowska, Litwinienko,

- kluczenie wobec wojny w Gruzji,

- zapalnik: kryzys energetyczny, Uran w Byku, 

wojna o ziemię, zasoby i politykę klimatyczną.



PRZESTAJE BYĆ WYGODNIE – ZMIANY 

W NIEMCZECH

●Kosmogramy Schroedera i Merkel są VII - VIII 

domowe,

●Olof Scholz ma prawdopodobnie silniejszego 

Saturna. U G.S. i A.M władcy ASC i DSC znajdują 

się w znakach wodnych, ponadto bryluje Neptun.



PRZESTAJE BYĆ WYGODNIE – ZMIANY 

WE FRANCJI

●Chirac i Sarkozy analogicznie jak Merkel / Schr. 

Planety u Sar. prowadzą do dyspozytorów 

końcowych w domu VII (przez Saturna i Jowisza), 

u Chiraca znaki podwójne w domach VII/X,

●U Hollande'a lewa strona bardziej dominuje, 

zwraca uwagę konflikt opozycji Jowisz – Księżyc,

●Sam Macron jest specyficzny z udziałem 

malefików w domu VII. Jest to bardziej 

niewygodny i nieharmonijny dom VII.



PRZESTAJE BYĆ WYGODNIE – ZMIANY 

W USA

●Biden: silny akcydentalnie Saturn, przyczajony w 

stellum Mars, zamienił Trumpa ze słabym 

Saturnem i silnym Marsem, niepasujący do 

układanek,

●Tym niemniej, zmienia się od lat dla Putina „na 

gorsze”. Im dalej w las, tym trudniejszy prezydent: 

Clinton → Bush → Obama → Biden.











PODSUMOWANIA

●Putin trafił idealnie w czasu przywódców, którzy mu pomogli 

rozpościerać skrzydła i przymykali oczy na coraz większe i coraz 

bardziej stopniowalne zbrodnie (Kursk → Czeczenia → 

Chodorkowski -> Politkowska → Gruzja → Krym → Syria → 

Ukraina).

●Początek czasu dał ludzi ze słabym Saturnem i Marsem, ale 

mocnym Merkurym (Bush, Schroeder, Chirac), Słońcem 

(Berlusconi), Wenus (Tusk, Clinton), Księżycem (Obama), 

Neptunem (Merkel).

●W latach późniejszych postawiono na tzw. realpolitik, biznes i 

rację stanu poszczególnych państw kosztem np. nieprzyjęcia 

Ukrainy i Gruzji do NATO.

●Horoskopy Zelenskiego, Scholza, Bidena, czy Macrona są 

bardziej „niewygodne” z perspektywy teraźniejszości. Zagadką 

jest horoskop Trumpa i Trudeau.


