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Månen danner sine knuder ved
at dens bane krydser ekliptika.
På samme måde danner alle
andre planeter et sæt knuder

om planetknuders
natur og funktion
af Mark Jones

Rummet mellem
stjernerne

D

en kendsgerning, at Månen har knuder, bliver almindeligvis taget med i
betragtning af astrologer. Hvad man
ikke altid ved eller forstår er, at alle
planeterne har knuder. Astrologiens essens findes
indenfor ekliptika, eftersom zodiakkens cirkel
selv er dannet rundt om den. Fordi Solens tilsyneladende bevægelse danner ekliptika, er den
det eneste himmellegeme i solsystemet, som ikke
har en knudeakse.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes
nogen ting ved et planetlegemes nordlige eller
sydlige knude; det er i stedet et abstrakt punkt i
rummet, som markerer det sted, hvor en planet
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krydser ekliptika i sin bevægelse. Når en planet
stiger op over ekliptika, danner den den opstigende eller nordlige knude, og når en planet
falder ned under ekliptika, danner den den faldende eller sydlige knude. (Se figuren for at få et
visuelt billede.)
Under Uranus-Pluto konjunktionen i midten
og sidst i 1960erne og de meget tidlige 70ere
præsenterede Theodor Landtscheidt først et papir
(1965) og senere en workshop (1971) om planetSide 12 Putin og Krim-krisen
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knudernes natur. I 1971 udgav Dane Rudhyar en
pamflet i serien Humanistic Astrology: The Planetary and Lunar Nodes (planeternes og månernes knuder o.a.) (CSA Press). I løbet af 1973 udgav Dr. Zibborah Dobbins, som havde deltaget i
Landscheidts workshop, The Node Book (Bogen
om knuder o.a.) (TIA Publications), som rummede hendes refleksioner over planeternes knuder.
Nu, under det tiltagende første kvadrat mellem
Uranus og Pluto, synes det at være et gunstigt
øjeblik til at tage fat på vigtigheden af den revolutionære ide om planetknuder, som oprindelig
blev præsenteret ved begyndelsen af den aktuelle Uranus-Pluto synodiske cyklus. I de mellemliggende årtier synes anerkendelsen af knudernes
vigtighed – med nogle undtagelser, så som Jeffrey
Wolf Greens lære – at være forsvundet fra den
kollektive bevidsthed. Jeg tror, at det er umagen
værd at anerkende planetknudernes betydning
på nuværende tidspunkt.
Det stod klart for Dane Rudhyar, at fordi planeternes knuder henviser til det punkt, hvor en
planets kredsløb skærer ekliptika, og eftersom
ekliptika er den tilsyneladende vej for Solens bevægelse fra Jordens perspektiv, symboliserer de
en kritisk faktor i en planets betydning, når den
påvirker naturen af livet på Jorden:
Dette snit og de knuder, det skaber, symboliserer det fundamentale forhold mellem en planet og Jorden, betragtet som to komponenter i
solsystemet. Forholdet har betydning med hensyn til dette solsystem som et vældigt kosmisk
område af dynamisk eksistens. Når vi derfor
anvender det i horoskopet for et individuelt
menneske, burde det være klart, at det som
dette forhold – og derfor planeternes nordlige
og sydlige knuder – betyder i det horoskop, bør
forbindes med de mest grundlæggende faktorer
i den individuelle person, dvs. faktorer, som er
indeholdt i individets grundlæggende skæbne.
Det er faktorer, som rækker dybere end de naturlige bio-psykiske funktioner, som planeter
normalt repræsenterer i et fødselshoroskop –
alene fordi planeten som en lille smal lysskive,
der bevæger sig på himlen, er noget, som personen normalt kan opfatte, medens hele planetens kredsløb er en kosmisk faktor, som overskrider muligheden for sansning. 1)
Hvad Rudhyar refererer til er, at planetens knuder symboliserer hele planetens bevægelse i
kredsløb, sådan som den forholder sig til Jorden.
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Planeternes knuder er på nogle
måder mere betydningsfulde
end planeternes position i horoskopet, eftersom disse knuder henviser til hele planetens
udviklingsbane og den arketype, som den repræsenterer

I den forstand er planetens knuder på nogle måder mere betydningsfulde end planetens position
i horoskopet, eftersom disse knuder refererer til
hele den planets udviklingsbue og den arketype,
som den repræsenterer. Planetens knuder henviser således til hele den planets kredsløbs betydning. Dette kan rumme hele den arketypes
historie, når den opererer på et individuelt og
kollektivt niveau – ligesom det henviser til selve
ideen om planetarketyper, som selv udvikler sig i
et dynamisk system eller kosmos.
Vi vil begrænse os til en introduktion af position
og betydning af planetknuderne for Jupiter og videre ud; det skyldes delvis begrænset plads (min
kommende bog The Planetary Node Handbook,
vil tillade mere udforskning) og delvis spørgsmålet om at bruge geocentriske eller heliocentriske
positioner for knuderne. Med knuderne for Jupiter
og udad er der mindre forskel mellem knudernes
geocentriske og heliocentriske positioner. Mens
Rudhyar brugte de heliocentriske knuder, bruger
jeg de geocentriske knuder (efter Landscheidt og
Jeffrey Green). Min hensigt er at genintroducere
ideen om planetknuder i dette øjeblik fuld af forudanelser i Uranus’ og Plutos synodiske cyklus,
uden at den slags tekniske spørgsmål skal skabe
splittelse , eller at blive rodet ind i at skulle formulere adskillelsen mellem det heliocentriske og
det geocentriske.
Den specielle tilgang, jeg benytter til Måneknudernes akse, blev præsenteret i min bog
Healing the Soul: Pluto, Uranus and the Lunar
Nodes (At helbrede sjælen: Pluto, Uranus og Måneknuderne o.a.) (2011, Raven Dreams Press).
Som beskrevet deri kan man se den Sydlige Måneknude som Månens arketypes fortidige historie (personens ego, og det tidlige hjemmeliv og
dannelsen af personligheden), og den Nordlige
Måneknude er repræsentant for den planlagte
udviklingsretning for den arketype – i dette til3. årgang – april 2014, nr. 2 – Astrologikon

fælde udviklingen af personligheden mod dens
mest fuldbyrdende mål.
En planets sydlige knude repræsenterer dens
fortid, enten i form af, hvad man har lært (f.eks. et
talent eller en tidligere udviklet evne) eller hvad
man stadig ikke har lært: en begrænsning eller
et uløst aspekt af planetarketypen. Hvorimod en
planets nordlige knude viser det, som er klar til
at blive tilegnet og udtrykt: den planlagte udviklingsretning eller udviklingsmål.
Så ved at anvende denne tilgang til planeternes
arketyper for Jupiter og udad, opnår vi en tredobbelt forståelse af hver planets arketype: Fortiden,
eller hvad der allerede er tilegnet eller som det er
mislykkedes at tilegne sig, afsløres via den sydlige knude. Planetens nuværende funktion vises
af dens aktuelle placering i horoskopet. Og så vil
planetens nordlige knude afsløre den planlagte
udvikling af den arketype, som rummes i denne
planet. Jeg vil nu give eksempler på denne treenighedsmetode med de arketyper, vi tager i betragtning.
Positionerne for både de geocentriske og de heliocentriske planetknuder kan findes i Astrolabes
software, Solar Fire. Når du åbner et horoskop
klikker du simpelthen på Reports og ruller ned til
planetknuderne. Bemærk: Betegnelsen ”Ascending Node” refererer til den nordlige knude, og

”Descending Node” refererer til den sydlige knude. For at skifte mellem geocentriske og heliocentriske positioner bruger man Edit til at åbne et
nyt horoskop og bruger så pilen med Coordinate
System til at skifte mellem dem.
De ydre planeter og deres knuder
Neptuns geocentriske og heliocentriske sydlige
knude er i Vandbæreren og den nordlige knude
er i Løven, præcis som Uranus’ sydlige knude er
i Skytten og den nordlige i Tvillingerne for alle,
som er født i de sidste få århundreder (se tabel,
nedenfor).
Jupiters, Saturns og Plutos sydlige knuder er for
alle mennesker for tiden i Stenbukken, med de
nordlige knuder i Krebsen. ”Det er vanskeligt at
sige, hvad sådan en ophobning af planetknuder
betyder, men det må være betydningsfuldt …”
skrev Dane Rudhyar uden konklusion. 2) Vi kan
se, at kollektive former for tro (Jupiter), primære
betingelser (Saturn) og de dybeste psykologiske
tilknytninger (Pluto) for den nuværende menneskehed ligger i civilisationens historie (Stenbukken) og dens forsøg på at strukturere bevidsthed
gennem imperiers opstigning og fald, patriarkat
og magten over naturen som grundlag for den
menneskelige civilisations herredømme (Stenbukken).

Planetknudernes bevægelser 1900-2150
af Patrick Graham med Solar Fire (data fra Landscheidt 1995)
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Lad os repetere fødselsplaneternes og deres
knuders kvaliteter, fra Jupiter og udad.
Fødselshoroskopets Jupiter symboliserer indretningen af individets former for tro, eller syn på
livet. Jupiters sydlige knude repræsenterer den
primære natur af individets tro og opfattelse, disse trosformers historie og de tankesystemer, som
frembragte dem. Jupiters nordlige knude repræsenterer den mest progressive vision på et individuelt og kollektivt niveau.
Fødselshoroskopets Saturn viser indretningen
af, hvordan vi strukturerer vores bevidsthed, de
betingende faktorer, hvordan vi modnes psykologisk (eller ikke gør). Saturns sydlige knude repræsenterer vores primære individuelle forsøg på at
strukturere vores liv og modnes; den repræsenterer også vores oplærings historie og de faktorer,
der strukturerer samfundet i sin helhed. Saturns
Nordlige knude repræsenterer potentialet for at
modnes for individet og selve samfundet.
Fødselshoroskopets Uranus symboliserer det
ikke-lineære sind, den fjerne hukommelse, hvor
traumatiske erfaringer kan være fastholdt, individets kapacitet til at befri sig og blive ægte uafhængig af betingende faktorer, videnskabens og
teknologiens magt til at gribe ind i menneskelivet. Uranus’ sydlige knude repræsenterer traumets kollektive oprindelse såvel som historien
for individets forsøg på at blive sig selv. Uranus’
nordlige knude repræsenterer individets og kollektivets største potentiale til at befri sig fra traumer og restriktive betingende faktorer.
Fødselshoroskopets Pluto viser grundfokus for
følelsesmæssig/psykologisk tryghed i individet.
Plutos sydlige knude repræsenterer historien
om, hvad den individuelle eller kollektive erfaring tvangsmæssigt har været draget mod for at
imødekomme et dybt, ofte ubevidst behov for
tryghed. Plutos nordlige knude repræsenterer
den størst mulige psykologiske transformation for
individet eller kollektivet.
Fødselshoroskopets Neptun afspejler de dybeste drømme eller den dybeste længsel hos
individet eller kollektivet, deres forhold til den
guddommelige eller ultimative sandhed, det kollektivt ubevidstes natur. Neptuns sydlige knude
repræsenterer historien for det individuelle og
kollektivets forhold til deres største længselsfulde
drømme eller deres vision af det guddommelige.
Neptuns nordlig knude repræsenterer den dybeste vision af helbredelse på et individuelt og kollektivt niveau.
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Planeternes knuder i aktion
At Pluto selv er følsom overfor sin egen knudeakse afspejles i horoskopet for dens opdagelse
(ikke vist), hvor Pluto er på 17°45 i Krebsen og
Saturns nordlige knude er på 18°58 i Krebsen.
Plutos konjunktion med dens nordlige knude
synes at tilbyde en fremtræden eller synlighed,
i forbindelse med at den dukkede op i Clyde
Tombaughs detaljerede analyse, han som nat efter nat forfulgte den lillebitte plet, der bevægede
sig, og som identificerede planetlegemet. Mange
har bemærket de magtfulde plutoniske kræfter,
som ledsagede opdagelsen af dette himmellegeme, som førte til nationalsocialismens opståen i
Europa efter depressionen, og som såede frøene
til anden verdenskrig.
Hvis planeternes knuder repræsenterer den
symbolske betydning af hele planetarketypernes
kredsløbsbevægelse, så må vi forvente at se dem
aktive i horoskoper, der viser begivenheder af
dyb, kollektiv betydning. Astrologien for bombningerne af Hiroshima og Nagasaki viser os en
betydelig og præcis involvering af planeternes
knuder.
I sommeren 1945 var Pluto i transit gennem Løven og gik i konjunktion med Neptuns nordlige
knude. Opdagelsen af holocausts sande omfang
af russiske, britiske og amerikanske soldater, der
gik ind i dødslejrene, og den første aggressive
brug af atomvåben skete på denne tid. Holocaust
afslørede graden af potentiale for menneskets
umenneskelighed mod mennesket – en misbrug
af magt så mættet med had og mørke og i et så
industrialiseret omfang, at det stadig er svært
at fatte mange årtier senere. Nedkastningen af
atombomben på Hiroshima er første gang, verden forstod kerneverdenens styrke. Begge begivenheder åbenbarede en mørk kraft (Pluto), der
dukkede op fra det kollektive ubevidste (Neptuns
nordlige knude).
MC i horoskopet for det øjeblik, hvor bomben
ramte Hiroshima var på 16°44 i Tvillingerne, i
præcis konjunktion med Uranus på 16°29, som
er i konjunktion med sin egen nordlige knude
indenfor samme grad. (se horoskop 1.) Ned fra
himlen ovenover faldt det, som var en kulmination af revolutionen i fysikken, der blev skabt ved
at spalte atomet. Her, med Uranus i konjunktion
med sin egen nordlige knude i konjunktion med
MC og i kvadrat til Ascendanten, ser vi en af de
mest offentlige traumatiske handlinger, vi nogensinde har været vidne til. Netop ligesom Pluto
blev opdaget på sin egen nordlige knude, og
3. årgang – april 2014, nr. 2 – Astrologikon

dens indflydelse bredte sig ud over årtiet for dens
opdagelse, således også med Uranus på dens
egen nordlige knude, et vældigt videnskabeligt
gennembrud opstod ved at spalte atomet og ved
Manhattan projektets skabelse af et våben, som
først blev afprøvet med succes (16. juli 1945 kl.
12.29, Alamogordo, New Mexico) og brugt under den eksakte konjunktion.
Den kendsgerning at Pluto er i konjunktion
med Neptuns nordlige knude i testhoroskopet og
i horoskoperne for begivenhederne i Hiroshima
og Nagasaki peger på den åndelige indsigt (Neptuns nordlige knude) da menneskeheden kom til
den forståelse, at man i sine tekniske fremskridt
havde nået det punkt, hvor man kunne ødelægge
ikke bare sine fjender, eller bare sig selv, men
størstedelen af livet på Jorden, og bringe hele
planeten i fare i processen. Dette var en begivenhed af dyb betydning for vores fremtid, som
understreget af den øgede planetknudeaktivitet
på dette skæbnesvangre tidspunkt. Mere præcist,
vores psykologiske tilknytning til magt (Pluto) be-

finder sig i vores kreative udtryk (Neptuns nordlige knude i Løven), en magt, som kan vende vores
højeste gave (Neptuns nordlig knude) af kreativitet (Løven) til masseødelæggelse.
Interessant nok beskriver planetknudernes
placering på MC i horoskoperne for disse begivenheder deres virkning meget nøje. Hiroshima
bombningen (Horoskop 1) viser chokket gennem
MC’s konjunktion med Uranus og Uranus’ nordlige knude. I horoskopet (ikke vist) for Nagasaki
bombningen tre dage efter Hiroshima var MC på
25°38 Krebs, præcis i konjunktion med Saturns
nordlige knude på 25°26 Krebs. Ved denne begivenhed forstod man omsider betydningen af
det, der var sket, og den japanske kejser og hans
generaler (Saturn) stemte til sidst for at afslutte
krigen. Selv da stod stemmerne lige, indtil kejseren selv afgav den afgørende stemme for at indgå
våbenhvile.
Ophøjelsen af det personlige
Præcis som planeternes knuder kan illustrere

Horoskop 1
Bomben over Hiroshima
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betydningen af kollektive begivenheder, således kan de også vise i fødselshoroskopet, hvor
områder af personlig betydning (planeter, Måneknuder) bliver ophøjet til en status af kollektiv
betydning. Når en personlig planet således er i
konjunktion med planeternes knuder for Jupiter
og udad indenfor en orbis på 3°, har jeg fundet,
at der er en tendens til, at det personlige tema,
der er repræsenteret af fødselshoroskopets planet, vil vokse til at niveau af kollektiv betydning,
symboliseret af naturen hos den planetknude,
den er i konjunktion med. Det følgende er nogle
eksempler, der kan bruges til kort at illustrere
dette princip.
Sigmund Freud havde i fødselshoroskopet Månen på 14°40 Tvillinger i konjunktion med Uranus’ nordlige knude (11°57) lige på 8. husspids.
(se Horoskop 2) Her ser vi en mands modige
kamp for at følge sin indsigt og bryde igennem
(Uranus) de stramme moralske koder i sin æra
for at vise tabuet om seksualitet (8. hus) og dets
rolle i barndommen (Månen). Yderligere er det

klart, at Freuds isolerede forsøg på at forstå sine
tidlige familiære omgivelser og udviklingen af sin
egostruktur i barndommen (Månen) blev ophøjet
til en status af et væsentligt gennembrud (Uranus’ nordlige knude) og blev grundlaget for den
dybdepsykologiske bevægelse – en begivenhed
blandt de mest betydningsfulde i dens påvirkning
af det 20. århundredes kultur.
Fra et andet synspunkt kan vi se, at Sigmund
Freuds moderkompleks (Månen) – som stammede fra hans ældre fader, der giftede sig med
en langt yngre, attraktiv kvinde, som forgudede
sin ”Ziggy” og troede på hans særlige skæbne –
bliver ophøjet via myten til at blive en model for
alle mænd. Således blev det fascinerende, men
problematiske Ødipuskompleks født. Planeternes knuder synes at løfte personlige temaer op til
en større betydning.
Carl Jungs Venus på 17°30 i Krebsen var i konjunktion med Plutos nordlige knude på 18°58 i
Krebsen. Jung er berømt blandt andet for at se,
at der indeni hver mand er en indre kvinde: hans

Horoskop 2
Sigmund Freud
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anima. Denne term, som Jung overførte fra en af
Aristoteles’ meditationer over sjælens natur, blev
den afgørende indre lærer for psykens skjulte
dybder (Plutos nordlige knude). Og indeni hver
kvinde er der en animus. Denne forståelse var
basis for Venus’ indre side (Tyr), som giver liv til
forhold (Vægten) fra selvets dybder (Pluto) ved at
forene de indre modsætninger.
Roberto Assagioli, en teenage student hos
Freud og en ven og kollega til Jung, havde fødselshoroskopets Nordlige Måneknude på 9°31
Løve (horoskopet ikke vist). Assagioli var den
første person indenfor den dybdepsykologiske
bevægelse, der skabte et system, som var eksplicit transpersonelt; han var skaberen af den første
spirituelle psykologi.
Et specielt case studie
Andrew Hodges’ glimrende biografi over Alan
Turing gør det i sin titel, Gåden, 3) klart, at meget
af Turings liv var indhyllet i hemmelighed, hvilket
både skyldtes naturen af hans arbejde for British

Secret Service i anden Verdenskrig og hans personlige livs indretning. Ironisk nok har denne gådefulde kvalitet også tilhyllet hans ry, for selv om
han var opført som en af Time Magazines mest
indflydelsesrige personer i det 20. århundrede, er
han langt fra velkendt i den nuværende offentlige
forestillingsverden.
For enkelhedens skyld vil jeg kun rette fokus
mod een placering, nemlig Turings Merkur på
8°00 Krebs i tæt konjunktion med Jupiters nordlig knude på 8°11 Krebs for at vise, hvordan en
forståelse af planeternes knuder kan transformere
horoskopet. (Se Horoskop 3.) Med en orbis på
kun 11 minutter er dette en meget nær kontakt.
Som et aspekt, der taler om forstørrelsen af det
personlige sinds grænser op på scenen for kollektiv virkning, synes det at være et kritisk træk hos
”den vigtigste skikkelse, som brød de tyske koder under Anden Verdenskrig, specielt flådesignalerne, der var vitale i slaget på Atlanterhavet.”
Forfatteren til Turings biografi fremhæver også
”undfangelsen … af den elektroniske computer

Horoskop 3
Alan Turing
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… og hans grundlæggelse af kunstig intelligens.”
Turings Plutos placering i Tvillingerne understreger vigtigheden af at udvikle intellekt, af nysgerrighed, og ønsket om at vokse; Plutos tiltagende konjunktion med Venus og deres placering i
2. hus peger på et stædigt sind – bogstaveligt talt
forelsket i en ide. Og dog, uden at ville bagtale
Krebsens arketype eller dens potentiale, ses Merkur i Krebsen sjældent som en specielt visionær
placering. Men jeg vil imidlertid fremsætte den
teori, at der ikke kan være nogen mere passende
symbolik for et personligt sind, der bryder igennem til en vision af kollektiv betydning, end den,
hvor fødselshoroskopets Merkur er i konjunktion
med Jupiters nordlige knude.
Faktisk havde Turings arbejde endda mere end
”bare” kollektiv betydning. Man kunne argumentere for, at Turing ved at inddrage et gennembrud
fra et hold af polske matematikere for at skabe
Enigma Code bryderen, som kom til at forskubbe
magtbalancen på Atlanterhavet fra aksemagterne
til de allierede, opfyldte menneskehedens kollektive behov – det individuelle udtryk (Merkur) for
en ny og nødvendig (nordlig knude) tro (Jupiter) i
en desperat tid. For mens Tyskland havde tilbragt
1930erne med at opgradere sin industrielle krigsmaskine, havde Storbrittanien, i starten en ensom
barrikade mod nationalsocialismen i Europa, ingen sådan forberedelse, og Atlanterhavet var en
afgørende rute for forsyninger, og efterhånden
for forstærkninger. Få mennesker kan hævde på
egen hånd at have ændret udfaldet af krigen så
stærkt i de allieredes retning!
Hvis min teori om planetknudernes rolle i at
løfte individuelle kvaliteter og liv op til kollektiv betydning skal holde, må den give eksempler
på betydningsfuld individuel nærkontakt, både i
fødselshoroskopet (Turings Merkur i konjunktion
med Jupiters nordlige knude indenfor en orbis på
11 minutter) og gennem transitaktivitet i det pågældende individs udvikling.
Her følger nogle begivenheder af betydning i
Alan Turings liv med den hensigt grundigt at udforske naturen og betydningen af enhver kontakt
med Merkur i konjunktion med Jupiters nordlige knude på 8° Krebs. Den 13. februar 1930
blev Turings bedste ven i skolen syg og døde af
komplikationer fra en livslang sygdom, som Alan
ikke kendte til. De to havde ikke været venner
ret længe, men de var fælles om en kærlighed
til videnskaben og stjernerne. I sit sidste brev til
Turing skrev Morcom om en satellit nær Jupiter
(!), som han havde set på en klar aften med sit

teleskop, og han udtrykte medfølelse med Turing
for ikke at have fået det stipendium, som han selv
havde fået.
Hodges citerer brevet fra en skolekammerat:
”stakkels gamle Turing er næsten slået helt ud af
chokket,” og Alan blev faktisk ved med at være
plaget af, at Christopher var blevet ”kaldt bort”
i år fremover. På mange måder udløste dette et
dybt tab af tro; og dog, midt i sorgen og tabet, arbejdede Turing hårdt på matematikken for koder
og chifre for at kappes om den pris, som skolen
havde skabt i hans afdøde vens navn. I sit tab
brugte han også disciplin til at opnå førstehånds
kendskab til det område, hvor han senere skulle
blive en verdensautoritet.
På den dag, hvor Christopher døde, var transit
Saturn på 8°27 Stenbuk i Turings 8. hus, og i tæt
opposition til hans Merkur i konjunktion med Jupiters nordlige knude. Saturn flyttede sig ikke helt
væk fra det punkt før det følgende år, og prægede
den unge matematiker med hans første sorg, dilemmaet i hans homoseksuelle følelser og en fornyet disciplin på hans udvalgte område.
Dertil kommer, at transit Uranus på dagen for
hans vens død stod på 8°50 i Vædderen, i kvadrat (indenfor mindre end en grads orbis) til konjunktionen mellem Merkur og Jupiters nordlige
knude: Dette var den mest pludselige, chokerende og traumatiske begivenhed, som havde ramt
Alan, og den mærkede ham på mange måder for
livet. Den udløste en afstandtagen til andre og en
ensom hengivelse, som da Uranus kom tættere
på Alans Nordlige Måneknude det følgende år,
skabte en periode af inspireret arbejde, som kom
til at danne grundlag for hans senere opdagelser.
Den 4. september 1938 startede Turing med at
arbejde for regeringens Code and Cypher School,
som han ville komme til at revolutionere; den
berømthed, som blev resultatet, viste sig at være
problematisk for hans personlige liv. På den dag
var transit Chiron på 8°36 Krebs, i konjunktion
med konjunktionen mellem Merkur og Jupiters
nordlige knude. Den institution, som han tilførte
størst succes, var selve den magt, som både kom
til at skabe og ødelægge hans personlige omdømme – og spille en kritisk rolle for hans senere
selvmord i en alder af kun 42.
For den 31. marts 1952 blev Turing ved den
kongelige ret i Wilmslow, U.K. (hans hjemby) anklaget for at være homoseksuel, efter at hans fattige unge elsker, som Alan gentagne gange havde
tilbudt penge, havde fortalt en sølle kriminel ven
om denne rige og berømte homoseksuelle, og
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så havde vennen røvet Turings hjem. Da Turing
meldte denne hændelse til politiet, nævnte han
i sin naivitet den person, som var ansvarlig, og
alarmerede således uagtsomt myndighederne om
sit privatlivs natur.
På den skæbnesvangre dag var transit Uranus
på 9°58 krebs indenfor en orbis på to grader til
konjunktionen mellem Merkur og Jupiters nordlige knude i 2. hus (den havde været i en mere
præcis orbis under selve røveriet): Igen var det et
pludseligt tab, der knækkede Turing. Efter retssagen, mens han stadig havde position i nogle områder, blev Turing sat på et tvunget program med
hormonterapi, som skabte vældige humørsvingninger i en mand, som i forvejen kæmpede med
at være under udstrakt offentlig opmærksomhed.
Dette førte til et ensomt selvmord, hvor han spiste
et cyanidinficeret æble, kun nogle få år senere.
Den 10. september 2009 undskyldte den britiske premierminister Gordon Brown så for systemets forfærdelige behandling af Turing og kaldte
ham en sand krigshelt. På den dag var transit
Mars på – du har gættet rigtigt – 9 grader Krebs i
konjunktion med konjunktionen mellem Turings
Merkur og Jupiters nordlige knude! Omsider blev
hans arbejdes værdi, som var kendt af mange
gennem aktivisters kampagne for homoseksuelles rettigheder, offentligt anerkendt på højeste
niveau.
At se fremad
For øjeblikket er Pluto på vej gennem Stenbukken. I 2018 vil den afslutte en lang til/fra konjunktion med Jupiters sydlige knude og begynde
en konjunktion med sin egen sydlige knude – en
begivenhed, som vi har set i horoskopet for dens
opdagelse, at Pluto er sensitiv overfor. Pluto vil
forblive indenfor 1 grads orbis i denne konjunktion til sin egen sydlige knude i 2019, hvor den
også vil gå ind i en konjunktion med Saturns
sydlige knude. Hele denne serie af knudekonjunktioner falder sammen med starten på en ny
synodisk cyklus hos Pluto og Saturn ved deres
konjunktion i 2020. Forhåbentlig befordrer selv
den korteste introduktion til dette dybe emne en
sans for, hvor betydningsfulde disse begivenheder er i den moderne civilisations kollektive liv.
Hvad kan vi forvente? Symbolikken er klar. Vores kollektive psykologiske proces (Pluto) involverer en dyb genundersøgelse af vores kollektive
vision (Jupiters sydlige knude), og den måde, som
vi opbygger vores samfund og civilisationen i det
hele taget (Saturns sydlige knude). Den kends-
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gerning, at dette sker ved begyndelsen af en ny
Saturn-Pluto cyklus i januar 2020 antyder, at
dette møde vil indebære, at vi vil få at gøre med
vores kollektive fortid og dens antagelser i årtier
fremover. Vi vil måske blive nødt til at indse, at
civilisationen i sin helhed har sundhedsmæssige
temaer:
… der er et spørgsmål, som jeg har svært
ved at komme udenom. Hvis udviklingen af
civilisationen har en sådan … lighed med udviklingen af individet … kan vi så ikke med rimelighed nå frem til den diagnose, at … nogle
epoker i civilisationerne – muligvis hele menneskeheden – er blevet neurotiske? En analytisk
dissektion af sådan en neurose kunne føre til
terapeutiske anbefalinger, som kunne gøre krav
på stor praktisk interesse. 4)
Vi kan se, at miljømæssige temaer (afskovning,
forurening af havene, kemisk dumpning) sammen med tømningen af olie og gasreserverne (civilisationens brændsel), vil gå på tværs af de politiske positioner, når de bliver materielle realiteter
på bundlinjen. Vi kan også se, at der vil blive sat
spørgsmålstegn ved den fundamentale model for
civilisation, som lægger vægten på menneskehedens dominans, når vi bliver udfordret til at udforske mere i dybden, hvad det vil sige at være
menneske og leve på Jorden.
Jupiters, Saturns og Plutos nordlige knuder er
alle i Krebsen: Vi bliver bedt om at tilegne os en
mere feminin bevidsthedsmodel, hvor vi ser Jorden som et levende hjem, hvor den menneskelige familie kan finde sin rette plads. At Uranus’
nordlige knude er i Tvillingerne viser, hvor meget
inspiration der kan findes bare ved at blive bevidst om dette, at studere det og tale med vore
venner og samfund om det for at klare Uranus’
sydlige knude i Skyttens skygge af fundamentalisme – at dele den indsigt, at sandheden har
mange ansigter, som det udtrykkes af mængden
af folkeslag på Jorden.
Neptuns nordlige knude er i Løven, og enhver
af os bliver spurgt, hvad vores kreativitets natur
vil bidrage med til det fælles bord. Tager vi bare
fra livet? Er vi simpelthen neutrale og passive iagttagere? Eller kan vi finde vores dybeste og smukkeste vision om healing (Neptuns nordlig knude)
og skabe (Løven) vores liv fra det sted?
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Forfatterens note:
Jeg vil gerne takke Jeffrey Wolf Green for som
den første at introducere mig til ideen om planeternes knuder; Keith Hackwood (M.A. Psych.
Synth. Dip.) for at tilbringe en uge sammen med
mig i en hytte i Wales i sommeren 2009, hvor
vi udforskede, om konceptet havde ”flugthastighed”, hvilket vi hurtigt konkluderede, at det havde, så der fulgte en intens periode af forskning;
og Patrick Graham for teknisk og software støtte
til at udtrykke den vision. Kulminationen af dette
arbejde, The Planetary Node Handbook, vil blive
udgivet i 1914.
Horoskopdata og Kilder
(i alfabetisk orden)
•
•
•

•
•
•
•

Roberto Assagioli: Den 27. februar 1888 kl.
12.03 LMT, Venedig, Italien; AA fødselsattest
findes fra Bordoni.
Sigmund Freud: Den 6. maj 1856 kl. 18.30
LMT, Freiberg/Mähren, Tjekkiet; AA: Philip Lucas citerer faderens dagbog.
Bombningen af Hiroshima: Den 6. august 1945
kl. 8.16 JST, Hiroshima, Japan; Nicholas Campion, The Book of World Horoscopes (BWH),
The Wessex Astrologer, 2004, horoskop 442.
Carl Jung: Den 26. juli 1875 kl. 19.29 LMT,
Kesswil, Schweiz; C: korrigeret fra en tilnærmet
tid for at anbringe Solen på Descentanten.
Bombningen af Nagasaki: Den 9. august 1945
kl. 11.02 JST, Nagasaki, Japan; BWH, horoskop
449.
Opdagelsen af Pluto: Den 18. februar 1930 kl.
16,00 MST; Flagstaff, AZ, USA; BWH, horoskop
470.
Alan Turing: den 23. juni 1912 kl. 2.15 GMT,
London, England; A: fra hukommelsen; Charles
Harvey citerer Turings mor.

Mark Jones er psykosyntese terapeut, hypnoterapeut
og astrolog fra Bristol, England. Hans bog, Healing the
Soul: Pluto, Uranus and the Lunar Nodes, giver detaljer om hans grundlæggende astrologiske metode,
mens hans bog, Therapeutic Astrology, udfolder og
udforsker hvordan man kan maksimere potentialet i
en tolkning. Mark har bidraget til de seneste samlinger: Astrology: The Next Generation og Transpersonal
Astrology. Han underviser regelmæssigt i Europa og
USA, og nærmere oplysninger om hans rejseprogram,
hans undervisningsprogram, og hvordan man kan arrangere en horoskoptydning kan findes på www.plutoschool.com; kontakt Mark direkte via e-mail: markjones@plutoschool.com
Artiklen stammer fra The Mountain Astrologer, dec./
jan. 2014. Den er med forfatterens tilladelse oversat
af Aase Kærgaard, diplomastrolog.

Noter
1. Dane Rudhyar: The Planetary and Lunar Nodes,
CSA Press 1971, s.9
2. Ibid., s. 14
3. Andrew Hodges: Alan Turing: The Enigma, Vintage 1992. Begivenhederne i Alan Turings liv og
citaterne i denne del er taget fra denne bog
4. Sigmund Freud: Civilization and Its Discontents, citeret i James Hillman: The thought of the
Heart and Soul of the World, Spring Publications 2002, s. 98
Copyright Mark Jones
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Putin og Krim-krisen
en artikel af
Holger Stavnsbjerg

P

å 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 Russi-

ske flag hejst over Kreml for første gang, hvor
Ascendanten var 25° 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 et menneske har 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
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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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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 SJÆLSOG 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
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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.
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 revolutionen 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 siden ikke 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
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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
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

13

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
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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 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 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).
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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 spiseog 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 igennem. Dette skyldes overklassens separatisme og
grusomhed, ideologisk fanatisme, despotiske
ledere og at 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
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uafhængig af 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 spiritusog pilleforbrug er støt stigende.

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
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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 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
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var i konjunktion med Pluto, transit Uranus med
MC og Pluto i konjunktion med Uranus kvadrat
MC.
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).
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.
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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 iVædderen. 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
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IC i Vandmanden, føler Putin, at 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 selvstændige staters suverænitet.
I Ruslands horoskop er Mars, som formidler
Ruslands 6. stråle personlighed, også i Skytten i
5. hus.
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,
at 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
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det at anvende magt er en styrke set med russernes øjne. Mange fandt det f.eks. helt naturligt, at
Boris Jeltsin engang gav Sovjetunionens tidligere
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.
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 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. Samti-

18

3. årgang – april 2014, nr. 2 – Astrologikon

dig 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.
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.
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Neptun (idealer, gas og olie), som er esoterisk
hersker over Krebseascendanten og eksoterisk
hersker over 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 på
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. Samtidig er
Uranus på sin vandring gennem 4. hus i Vædderen på vej til opposition med Saturn i 10.
hus i Vægten og til et kvadrat 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. Transit Uranus var f.eks. i konjunktion
med Pluto i 9. hus i Tvillingerne (USA’s soltegn)
i 1900-tallets horoskop, da man testede den
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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 gader i kardinale tegn og aktivere Putin 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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