
HOROSCOOPUITLEG VLADIMIR PUTIN, 7-10-1952. 

 

Poetin heeft als zonneteken Weegschaal (waarbij de Zon 3° van de grens staat van Huis 12), 
en hij is 3° Schorpioen Ascendant. De letterlijke tekst bij de helderziend waargenomen 3° 

Ascendantgraad van Charubel is: Duidt op verscheidenheid van gaven, een sterk karakter; 

één, die zijn stempel op de wereld zal drukken; een groot verstand; moraal en intellect 

overheersen; één die zonder arrogantie respect afdwingt. 

Poetin is niet alleen een groot politiek leider, maar ook een geestelijk/intellectueel leider (Zon 

in Weegschaal en heer Huis 10 (carrière) maakt intellectueel strategisch; Pluto conjunct MC, 

Pluto sextiel Zon, Mercurius, Saturnus en Neptunus in Huis 12, Pluto driehoek Mars in Huis 

2, Jupiter vierkant M.C., onderbouwen zijn macht en leiderschap), die echter vanwege Pluto 

vierkant Jupiter in het politieke Huis 7, en Lilith in Huis 10, te veel machtswellust heeft en hij 

de strijd aangaat met anders denkenden (Saturnus vierkant Uranus geeft het onterechte gevoel 

altijd gelijk te hebben), waarbij de moraal zwaar vertreden wordt en hij over lijken kan gaan 

om zijn doel te bereiken. Ook Mars driehoek M.C. en Pluto maakt hem een bulldozer die met 

geweld zijn zin doordrijft!  

Toch vreemd genoeg is zijn motivatie om goed te willen doen! Dit komt ook voort uit Zon 

conjunct Saturnus in Huis 12 (plicht en opoffering), maar ook uit een diep (karmisch) 

schuldgevoel (Jupiter inconjunct Saturnus en Neptunus in Huis 12) om zijn talenten aan te 

wenden voor het heil van anderen. Door zijn Drakenkop in Waterman wordt dit werken voor 

het heil van de mensheid ook zeer sterk als opdracht in het leven gevoeld. Echter Saturnus 

vierkant Uranus geeft het misplaatste denken zelf altijd gelijk te hebben en maakt (mede door 

dit aspect) hem tot een onbuigzame autocraat, zogenaamd voor iedereen vrijheid willen, doch 

uiteindelijk bedoelend alleen voor zichzelf, en anderen mogen vrij zijn binnen het raam dat hij 

zelf afkadert! En met geweld wil hij zijn doel bereiken (ondersteund door de sterke Pluto 

aspecten). Saturnus sextiel Pluto geeft ook de behoefte aan strenge wetten en straffen. 

Niet alleen macht stimuleert tot (morele) corruptie, maar ook geld. En door zijn Pluto 

conjunct M.C. driehoek Mars in Huis 2 (bezit en geld) en heer van Huis 6 (werk), en 

medeheer van de Ascendant (waarbij Pluto de heer is), is zijn streven extreem gericht op geld 

verdienen hetgeen dus ook zo is gelopen (Poetin is de rijkste Rus met een vermogen van 

ongeveer 70 miljard dollar). Ook omdat Jupiter in Stier en als heer van Huis 2 vierkant Pluto 

staat, is veel van dit begeerde geld immoreel verkregen. En ook vanwege hebzucht en trots, 

voortkomend uit een vorige incarnatie (Drakenstaart in Leeuw), wordt dit aangewakkerd. 

Echter het is de herinnering aan een vorig bestaan waar hij toen ook al een (groot) leider was. 

In dit leven moet dit trotse en inhalige prijs gegeven worden in werkelijke mensendienst (o.a. 

Drakenkop Waterman). Lilith in Maagd vereist meer gevoelsmatig betrokken te worden met 

de medemens. Geleerd moet worden hoe het leven in elkaar steekt (Drakenkop in Huis 3) en 

hoe deze kennis aangewend moet worden als offer naar de mensheid, en niet om jezelf te 

verrijken met geld en macht. Zon conjunct ingaand Mercurius stimuleert een goed verstand, 

en betekent o.a. kennis is macht. Uranus in Huis 9 sextiel Jupiter, maar ook de 4 vierkanten 

naar Huis 12 bevorderen het sociaal filosofisch religieuze denken (b.v. voor een moderne 

nieuwe samenleving). Ook het gelukspunt in Huis 8 geeft aan dat het waardesysteem van 

anderen bestudeerd moet worden en dat men (door deze lessen) innerlijk rijker moet worden, 

en dan los moet laten wat niet voert tot werkelijke waarde, te weten eeuwigdurende innerlijke 

rijkdom. Ook Maan in Huis 8 helpt hierbij. Dus loslaten het verlangen naar uiterlijke macht en 

bezit en nederig leven! Poetin kan (astrologisch gezien) sober leven en er voldoende aan 

hebben (=ook 12e Huis elementen). Helaas wordt door de vele zware, vooral ‘slechte’ 

bestralingen op Neptunus, Mercurius en Saturnus in Huis 12 de geest vergiftigd met allerlei 

(dwingende) waanideeën (bijvoorbeeld: “Ik ben de grootste leider” en de grootste 

wereldmacht te willen zijn, maar ook een zekere achtervolgingswaan en wellicht ook 



Pluto sextiel Zon, Mercurius, Saturnus en Neptunus in Huis 12, Pluto driehoek Mars in Huis 

2, Jupiter vierkant M.C., onderbouwen zijn macht en leiderschap), die echter vanwege Pluto 

vierkant Jupiter in het politieke Huis 7, en Lilith in Huis 10, te veel machtswellust heeft en hij 

de strijd aangaat met anders denkenden (Saturnus vierkant Uranus geeft het onterechte gevoel 

altijd gelijk te hebben), waarbij de moraal zwaar vertreden wordt en hij over lijken kan gaan 

om zijn doel te bereiken. Ook Mars driehoek M.C. en Pluto maakt hem een bulldozer die met 

geweld zijn zin doordrijft!  

Toch vreemd genoeg is zijn motivatie om goed te willen doen! Dit komt ook voort uit Zon 

conjunct Saturnus in Huis 12 (plicht en opoffering), maar ook uit een diep (karmisch) 

schuldgevoel (Jupiter inconjunct Saturnus en Neptunus in Huis 12) om zijn talenten aan te 

wenden voor het heil van anderen. Door zijn Drakenkop in Waterman wordt dit werken voor 

het heil van de mensheid ook zeer sterk als opdracht in het leven gevoeld. Echter Saturnus 

vierkant Uranus geeft het misplaatste denken zelf altijd gelijk te hebben en maakt (mede door 

dit aspect) hem tot een onbuigzame autocraat, zogenaamd voor iedereen vrijheid willen, doch 

uiteindelijk bedoelend alleen voor zichzelf, en anderen mogen vrij zijn binnen het raam dat hij 

zelf afkadert! En met geweld wil hij zijn doel bereiken (ondersteund door de sterke Pluto 

aspecten). Saturnus sextiel Pluto geeft ook de behoefte aan strenge wetten en straffen. 

Niet alleen macht stimuleert tot (morele) corruptie, maar ook geld. En door zijn Pluto 

conjunct M.C. driehoek Mars in Huis 2 (bezit en geld) en heer van Huis 6 (werk), en 

medeheer van de Ascendant (waarbij Pluto de heer is), is zijn streven extreem gericht op geld 

verdienen hetgeen dus ook zo is gelopen (Poetin is de rijkste Rus met een vermogen van 

ongeveer 70 miljard dollar). Ook omdat Jupiter in Stier en als heer van Huis 2 vierkant Pluto 

staat, is veel van dit begeerde geld immoreel verkregen. En ook vanwege hebzucht en trots, 

voortkomend uit een vorige incarnatie (Drakenstaart in Leeuw), wordt dit aangewakkerd. 

Echter het is de herinnering aan een vorig bestaan waar hij toen ook al een (groot) leider was. 

In dit leven moet dit trotse en inhalige prijs gegeven worden in werkelijke mensendienst (o.a. 

Drakenkop Waterman). Lilith in Maagd vereist meer gevoelsmatig betrokken te worden met 

de medemens. Geleerd moet worden hoe het leven in elkaar steekt (Drakenkop in Huis 3) en 

hoe deze kennis aangewend moet worden als offer naar de mensheid, en niet om jezelf te 

verrijken met geld en macht. Zon conjunct ingaand Mercurius stimuleert een goed verstand, 

en betekent o.a. kennis is macht. Uranus in Huis 9 sextiel Jupiter, maar ook de 4 vierkanten 

naar Huis 12 bevorderen het sociaal filosofisch religieuze denken (b.v. voor een moderne 

nieuwe samenleving). Ook het gelukspunt in Huis 8 geeft aan dat het waardesysteem van 

anderen bestudeerd moet worden en dat men (door deze lessen) innerlijk rijker moet worden, 

en dan los moet laten wat niet voert tot werkelijke waarde, te weten eeuwigdurende innerlijke 

rijkdom. Ook Maan in Huis 8 helpt hierbij. Dus loslaten het verlangen naar uiterlijke macht en 

bezit en nederig leven! Poetin kan (astrologisch gezien) sober leven en er voldoende aan 

hebben (=ook 12e Huis elementen). Helaas wordt door de vele zware, vooral ‘slechte’ 

bestralingen op Neptunus, Mercurius en Saturnus in Huis 12 de geest vergiftigd met allerlei 

(dwingende) waanideeën (bijvoorbeeld: “Ik ben de grootste leider” en de grootste 

wereldmacht te willen zijn, maar ook een zekere achtervolgingswaan en wellicht ook 

minderwaardigheidsgevoelens). Ook Lilith in Maagd stimuleert (dwang)neuroses, en zijn 

positie in Huis 10 veegt de vloer aan met zijn superioriteitsgevoelens en alleen zelf de macht 

willen hebben. De eenzaamheid die sterk gevoeld wordt, verlegenheid, kwellingen, 

wantrouwen en het niet begrepen worden, kan in Huis 12 ontaarden in ontevredenheid, 

verbitterdheid en kritiek, eventueel zelfs in een soort geestesziekte. Juist contemplatie en 

zuivere meditatie (op bijvoorbeeld de zin van het leven, ware opoffering), waarbij dan de 

‘hoge eenzaamheid”, de stilte, gezocht wordt (i.p.v. het schreeuwen van de lagere zinnen), is 

enorm heilzaam en geeft werkelijke houvast (innerlijke waarde zoals het gelukspunt in Huis 8 

aangeeft). En ook dit is mogelijk met deze bezetting in Huis 12! Al zal dit wel innerlijk, en op 



het geweten bevochten moeten worden. Ook Zon (in Weegschaal, het denkende Teken) 

driehoek Maan (in Tweelingen, = ook denken, en in Huis 8, en heer van Huis 9 = beide sterke 

spirituele huizen) helpt om het denken en het geweten te zuiveren, in evenwicht te brengen. 

En aanbevolen wordt om nederig te gaan leven (gelukspunt in Huis 8). Door het stimuleren 

van louter innerlijke waarde, nemen direct de corrumperende, geest vergiftigende krachten af. 

Door Drakenstaart in Huis 9 is er in de vorige incarnaties al veel naar de Waarheid gezocht.         

Bij Schorpioen Ascendant hoort echter de uitspraak: “Hoe groter geest, des te groter beest”. 

Zeker in de horoscoop van Poetin betekent de hoogte van zijn bewustzijn  werkelijk alles voor 

de uitwerking van de aspecten! Hoe hoger het bewustzijn vordert, des te meer is er dan ook 

tegenwicht op het immorele, en kan hij zelfs de gewetensheld worden (Zon conjunct Saturnus 

in Huis 12) en een geestelijke leider (Zon conjunct Neptunus) die vooral het leed der wereld 

wil en kan verzachten (4 planeten in 12e Huis en Drakenkop Waterman). Hij kan ‘de hemel op 

aarde brengen’ (Mercurius conjunct Neptunus in Huis 12). Drakenkop in Huis 3 kan hem dan 

maken tot een ware intellectuele, spirituele leraar. Iemand die werkelijk iets te zeggen heeft. 

Maar als het bewustzijn door zwakte (o.a. Zon in Weegschaal, de 12e Huis bezetting vanuit 

hun slechte kant bezien, en de Jupiter afflikties) voldoende stelselmatig geïnfecteerd is door 

de grote onontkoombare verzoekingen van macht, eer, roem en bezit, dan heeft zelfs een mens 

met een hoog bewustzijn moeite om de corrupties van die verzoekingen te weerstaan. En als 

de macht en het bezit zelfs geambieerd wordt (i.p.v. spontaan in het leven komt), dan struikelt 

iedere mens. Dus ook de mens met een hoog bewustzijn. En wordt hij een valse profeet! Lilith 

in Huis 10 toont ook het prijskaartje dat aan macht hangt! (o.a. nooit tevreden zijn en ooit in 

oneer en onmacht vallen). Dat Poetin een hoog bewustzijn kan hebben pleit de exacte 

Ascendantgraad voor, zie hiervoor genoemd de verklaring bij deze graad van Charubel, en 

hieronder de verklaring door Sepharial, de tweede helderziende. Hier de letterlijke tekst:  

Iemand die de eenzaamheid zoekt om diepe, filosofische gedachten te koesteren, een 

liefhebber van het mysterieuze en diepzinnige. Doordrongen van de onwerkelijkheid en het 

tijdelijke van de dingen om hem heen en bewust van de vergankelijkheid van menselijke 

verhoudingen, neigt hij tot de bestudering van de eeuwige waarheden en heeft geen behoefte 

aan gezelschap. Hij is geen mensenhater en ook geen pessimist, maar hij heeft de ware kijk op 

het leven en weet mensen en dingen op hun waarde te schatten. Het is een graad van 

ontgoocheling. 

Helaas is ook Poetin ten prooi gevallen aan de corruptie, de vergiftiging van zijn geest, en 

moet de heilzame ontgoocheling nog plaatsvinden! De benen kunnen de weelde niet dragen. 

Lilith in Maagd geeft de voorkeur aan het verstand, en smoort helaas het gevoel zodat de 

uitstraling koel wordt (is ook door Schorpioen ascendant ondersteund in afstandelijkheid). 

Uranus in Huis 9, het buitenland, staat mooi met Jupiter, en is door de heer, de Maan (in 

Tweelingen=handel) goed bestraald, maar staat verkeerd met de 4 planeten in Huis 12 zodat 

dit toch ook behoorlijk veel strijd geeft met het buitenland. Het buitenland vindt Poetin maar 

eigenwijs, koppig en tegendraads. Zij vinden hem wel een waardige handelspartner, maar 

kunnen hem maar slecht begrijpen en weten niet goed hoe je met hem een blijvende deal kan 

sluiten. Cheiron in Steenbok in Huis 3 maakt hem een Einzelgänger met wie moeilijk te 

communiceren valt. De mooie Jupiter krijgt toch nog wel veel voor elkaar, maar de 

voornoemde slechte aspecten torpederen dit weer geregeld. Uranus verbreekt zo maar 

plotseling de gemaakte afspraken. Ik denk dat Poetin twee redenen heeft om af te wijken van 

eerder beleid c.q. afspraken. Hij is een intellectueel (sterke Mercurius en Zon in Weegschaal) 

met geniale invallen (zijn Uranusverbindingen) die uiterst strategisch is (ook door zijn 

Schorpioenaard kan hij een pokerface opzetten en weet hij de zwakte bij de ander te 

doorgronden en dit eventueel als wapen te gebruiken, de angel erin zetten!), en vele zetten 

vooruit weet te schaken, en dan inderdaad soms zeer aparte onverwachte zetten doet.  



Ten tweede zal toch bij tijd en wijlen zijn geweten c.q. zijn lotsopdrachten doorsijpelen in zijn 

bewustzijn en past hij hierop een eerder genomen besluit aan (en ik denk zonder toelichting te 

geven, een Schorpioen kan nu eenmaal niet zijn fouten toegeven). 

Uranus staat ook in Kreeft en heerst over Huis 4, dit is je (dus tweemaal) eigen huissituatie en 

maakt nogal uithuizig. Hoewel Uranus met Jupiter in Huis 7 en Venus (heer Huis 7= 

huwelijk) gunstig staat, hetgeen hem o.a. origineel en idealistisch maakt (en Venus in 

Schorpioen ascendant stimuleert voor en naar vrouwen een aantrekkingskracht), zorgt Uranus 

toch voor vrijheidsdrangs in de relatie. Jupiter in Huis 7 staat ook met Pluto niet goed. Het 

huwelijk kan zeker bestaansrecht hebben, maar de vrijheid lonkt te sterk (ook door Drakenkop 

in Huis 3, welke stand ook veel relationele problemen geeft vanwege te weinig relationele 

ervaringen in vorige levens, meestal door eenzaamheid toen). En waarschijnlijk mede omdat 

Venus in de Ascendant in Schorpioen staan, en daardoor de seksuele drang sterk is (en de 

krachtige Pluto wakkert dit ook aan), verliest Poetin de aantrekking tot de ouder wordende 

echtgenote. Ook Maan vierkant Lilith geeft botsingen met vrouwen. Alleen als hij zijn 

(liefde)gevoel ontwikkelt en het koude denken leert te verwarmen met gevoelens, seks niet 

hoger acht dan liefde, en zijn ‘oude’ trots (Drakenstaart in Leeuw) laat varen, dan kan hij zijn 

partner trouw blijven en haar lief blijven hebben. Hoewel dit een lotsopdracht is (o.a. Lilith in 

Maagd en gelukspunt in Huis 8), helpt de rest van de horoscoop niet gemakkelijk mee om dit 

te realiseren. Ook door Maan vierkant Lilith is hij emotioneel onzeker en kiest hij eerder voor 

het (veilige) denken dan voor het gevoel. En Zon conjunct Saturnus in Huis 12 legt ook het 

hart het zwijgen op. Uranus in Kreeft en heer Huis 4 helpt dus ook mee om de banden te 

verbreken. En inderdaad is Poetin in 2013/2014 gescheiden (onder o.a. een volle progressie 

van Mars vierkant Venus= heer 7! Dit is een hele sterke scheidingsstand). 

Hoewel ik vermoed dat hij vanwege zijn Schorpioenaspecten, en nog een paar andere 

aspecten, niet celibatair leeft (al stimuleren die 12e Huis aspecten wel kuisheid), zal dit niet zo 

gemakkelijk publiekelijk bekend worden. Schorpioen doet er alles aan om “de eigen was niet 

buiten te hangen”. Schorpioen kan bij uitstek geheimen vinden en geheimen bewaren, hetgeen 

mede door die zware 12e Huisbezetting ondersteund wordt. 

De vaste sterren bevorderen eveneens een aantal ongunstige karaktereigenschappen, maar ook 

successen. 

Nog een gedeelte uit de Drakenkop in Waterman: 

De opdracht in dit leven is dat men van deze (egocentrische) "troon" vrijwillig afstand moet 

doen, om volledig onpersoonlijk in dienst te gaan staan van de mensheid. Tevens de eigen 

wilskracht te gaan delen met anderen, en hun naasten te beschermen en aan te moedigen zich 

hun eigen idealen te gaan realiseren (de carrière van een ander bevorderen). Aldus de 

krachtige wil niet meer ten dienste van het eigen ego te stellen (de trots van het ego blokkeert 

anders alles wat men zo vurig verlangt, en alzo is men werkelijk zijn eigen vijand). Men dient 

de "waterdrager" te worden die zich in zal gaan zetten voor wereldontwikkeling (het Nieuwe 

Tijdperk, de Universele Broederschap). 

 

P.D. Wink 

Maart 2017 

 

In klassieke ontwijkende Poetin-stijl, zei de president 
ooit: "Ik ben de rijkste man, niet alleen van Europa maar 
van de hele wereld: ik verzamel emoties. Ik ben schatrijk 
in de zin dat het Russische volk me twee keer het 
leiderschap van dit grootste rijk heeft toevertrouwd."  



Meer dan twintig jaar heeft Vladimir Poetin (69) zijn frustraties over 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie opgekropt. „De grootste 
geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw”, zo noemde de Russische 
president ooit de ineenstorting van het land waar hij opgroeide. 
 
In 2005 proclameerde Poetin enige punten uit zijn politieke visie over de toekomst en 
het verleden van Rusland in de Doema, het Russische parlement. 
“De ineenstorting van de Sovjet-Unie was de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw. 

(...) [1991] was een werkelijk drama dat tientallen miljoenen Russen buiten de Russische 

Federatie achterliet. (...) Wij zijn een vrij Volk en onze plaats in de huidige wereld zal alleen 

worden bepaald door onze sterkte en ons succes. (...) Op het moment dat wij zwakte laten 

zien of gebrek aan ruggengraat, zullen onze verliezen wezenlijk groter worden.[2]” 

 

 
 

Zie diverse commentaren van biografen, analisten en 
journalisten over Poetin op mijn site onder: 
‘Aantal commentaren van biografen, analisten en journalisten 
over Vladimir Putin’.  



Poetin heeft momenteel (15-2) slechte standen, vooral ook maatschappelijk. 
Vooral door transiten, zoals Saturnus oppositie MC, Tr. Uranus in Huis 7 
oppositie Venus, en Mars in Huis 3 (je buren) vierkant Saturnus, en Mars tevens 
oppositie Uranus in Huis 9 het buitenland. (Zie tekening standen 15-2-2022) 
Dit kan absoluut oorlog betekenen, voortkomend uit diepe frustraties. 
De Tr. Saturnus oppositie MC kan dan zeker maatschappelijke schande geven. 
Zie hieronder ook de standen van Rusland die dit tevens sterk ondersteunen! 

 
 

Rusland krijgt in mei t/m augustus er ook nog slechte progressieve standen bij 
(zie onder de lastige transiten van Rusland die alwel reeds werkzaam zijn!). 
Progressieve Maan staat nu reeds in Huis 7 (politiek, samenwerking) en komt 
straks vierkant Uranus in Huis 4 = breuk, problemen met en in je eigen land. 
Progressieve Maan conjunct Mars in Huis 7, = conflict, strijd. 
Primaire Pr. MC oppositie Saturnus geeft tegenslag, verlies, bedrog, impopulair. 
Tr. Neptunus is net werkzaam in Huis 7 = verwarring, bedrog, achter je rug om. 
Tr. Uranus is net werkzaam in Huis 9 hetgeen problemen en/of een breuk is 
met het buitenland. Tr. Uranus staat nog 9 jaar in Huis 9. 
Tr. Saturnus in Huis 5 en Pluto net werkzaam in 5 hetgeen problemen en (on) 
machten geeft voor de bevolking (Huis 5 = je kinderen, mundaan dus bevolking) 
Tr. Mars in Huis 4, dit is je eigen land, dat een conflict heeft. 
 



 
 

24-2-2022: 

Rusland valt Oekraïne binnen! 
‘De ‘sterren’ neigen, ze dwingen niet, maar de neiging voelt vaak als dwingen’. 
Dit schrijf ik in mijn astrologische naslagwerk. 
Helaas is Poetin gezwicht voor de sterke slechte standen die hij heeft. 
(Niet alleen zijn geboortehoroscoop maar ook de standen van nu, zie boven). 
Zie nogmaals zijn horoscoop waarin ik aangeef dat deze man een geniaal 
schaker is, een oude ingewijde met veel talent. Die het volk eerst welvaart 
heeft gebracht en nu helaas gevallen is voor de gevaarlijke driehoek: macht, 
bezit en seks. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert, op een ding na: meer 
macht! Een gefrustreerde man die het niet kan verkroppen dat de USSR uit 
elkaar is gevallen. Poetin wil de machtigste man ter wereld zijn, en dat 
veroorzaakt ziekte, ofwel grootheidswaanzin! Dit roep ik en schrijf ik al jaren! 
En nu heeft hij de grote stap gezet. Dat zal hem uiteindelijk op gaan breken! 
Laten we hopen dat hij de wereld niet in vernietiging meesleurt in zijn val! 



Al jaren waarschuw ik mensen, vooral naar aanleiding van zijn horoscoop (lees 
het nog maar eens!), over het gevaar van de steeds erger geestesziek 
wordende Poetin (machtswellust, grootheidswaan, achtervolgingswaan enz.). 
En helaas is hij nu aan zijn zwaktes bezweken en trekt hij de hele wereld mee. 
(Poetins zogenaamde reden om, volgens veel alternatieven, mistoestanden in 
Oekraïne aan te pakken zoals biolabs, kindermisbruik enz. is complete onzin, 
een stok om de hond te slaan, want hij geeft totaal niets om mensenrechten. En 
ook het zogenaamde naziregime afzetten. Is Poetin zelf ook niet een dictator?). 
Frappant is wel dat de jarenlange voorspellingen aangeven (zie mijn artikel: 
https://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-
artikelen/Voorspellingen%20derde%20wereldoorlog%20met%20vijf%20bijbehorende%20ho

roscopen.pdf)dat vooral Rusland een leidende (en daarna lijdende) rol zal spelen!                  
Nu zijn tot nu toe alle voorspellingen milder uitgekomen dan men had voorzien 
(de helderzienden zien namelijk vooral het worstcasescenario) zodat ik nu ook 
hoop dat dit weer zo is en niet de aanleiding wordt van de 3e wereldoorlog (die 
ik al vanaf 2014 op mijn site heb staan gepland voor begin augustus 2022!). 
Uiteindelijk bepaalt het (wereld)bewustzijn hoe de standen precies gaan 
uitwerken, en hier ben ik voorzichtig optimistisch over. 
 
Van de week hoorde ik een Afrikaanse leider die uitlegde dat Afrika compleet 
door agressors in de afgelopen jaren opnieuw is ingedeeld in allerlei landen. 
Alle grenzen doorkruisen echter volkeren die bij elkaar horen. Maar wij 
respecteren toch die grenzen want wij laten ons als volk niet splijten door een 
grens die iemand ooit bedacht heeft! Als wij namelijk weer de oorspronkelijke 
grenzen zouden willen, dan zou heel Afrika nog in oorlog zijn! Dat doen wij dus 
niet. Wij respecteren de grens van een land, en leven gewoon als volk 
grenzeloos. Wij storen ons niet als volk aan de landsgrenzen. 
Als alleen al in Europa de grenzen weer terug gebracht zouden moeten worden 
naar vroegere tijden, dan zou Duitsland weer Oostenrijk en Hongarije moeten 
krijgen. Spanje, maar ook Frankrijk zou Nederland weer moeten krijgen enz.  
Waanzin dus! 
Op een gegeven moment in de tijd is er gevochten voor de landsgrenzen. Dat 
was toen mondiaal gewoon zo. Die tijd is echter nu voorbij! Dat moeten we 
inzien. Onder het aankomende Watermantijdperk moet je zo niet meer 
denken! Dan dien je broederschappelijk te denken. 
Dus Poetin kan wel historisch Oekraïne claimen, maar in onze tijd is dit 
werkelijk onzinnig geworden! Uit de tijd! 
Wij dienen nu, in onze nieuwe tijd, gewoon de grenzen van de bestaande 
landen te respecteren. Geen landjepik in de gehele wereld meer!  
Ik hoop dat gezond verstand en het hart op de goede plek voorrang mogen 
krijgen in ieders beslissing.  

https://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Voorspellingen%20derde%20wereldoorlog%20met%20vijf%20bijbehorende%20horoscopen.pdf
https://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Voorspellingen%20derde%20wereldoorlog%20met%20vijf%20bijbehorende%20horoscopen.pdf
https://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Voorspellingen%20derde%20wereldoorlog%20met%20vijf%20bijbehorende%20horoscopen.pdf


Ook de gehele oost-west problematiek zou je esoterisch moeten fijnsnijden, 

want wat zijn nu werkelijk de (spirituele) achtergronden? 

Wat zet nu momenteel de tegenstellingen, ergo de haat zo in de mensen aan? 

Dat komt omdat het Ahriman zijn tijd van openbaring is en vanuit het westen 

zijn incorporatie krijgt en zijn invloed (dit wordt genoemd Amerikanisme) nu 

reeds op vele manieren aan het opdringen is in de gehele wereld, waarbij het 

westen dit ‘koud logische denken’ gemakkelijk opneemt omdat Ahriman ook in 

de Engelse taal (een nuttige taal) is geïncorporeert, en als (weliswaar gevallen) 

aartsengel deze taal ook beheerst (eveneens de getallen 0 en 1) en dus op een, 

zeg maar, min of meer natuurlijke wijze die volkeren beheerst, overschaduwd.  

Hij drukt hiermee de (oude) luciferische invloed weg waar de mensen al 5000 

jaar aan gewend zijn/waren. Zie artikelen op mijn site over Ahriman en Lucifer. 

“We moeten niet vechten tegen stervelingen, maar tegen de boosheden in de 

lucht” aldus Paulus. 

Het zijn dus niet mensen waartegen je vechten moet, maar tegen de demonische 

overschaduwingen in de mensen zelf en in de astrale sfeer: vooral nu dus 

Ahriman en Sorath, maar vergeet ook niet Lucifer! Want die verliest nu wel zijn 

grootste macht, maar hij is echt niet uitgeschakeld (Zie ook lezing over Islam). 

Ahriman probeert via allerlei manipulaties een wereldregering c.q. wereldmacht 

te verkrijgen (hierover schrijft ook J. van Rijckenborgh, al noemt hij Ahriman, 

Lucifer en Sorath tezamen de tegenmachten die het Grote Spel uitvoeren). 

Ahriman heeft in China met de Culturele Revolutie toen Lucifer verdreven zodat 

het egoïstische individualisme en zielloze materialisme/kapitalisme (onder het 

mom van communisme) daar nu ook hoogtij viert. Zo probeert hij als een soort 

bankschroef Europa te pakken. (Zie ook mijn artikel over Nederland hierover). 

Hij probeert alles om de belangrijke sociale driegeleding van Waterman (zie ar-

tikel op mijn site Aquarius) de nek om te draaien en via angst, halve waarheden 

en leugens (=zijn kracht) de karikatuur ervan, ofwel de Great Reset, met geweld 

door te voeren. Alsmede allerlei andere dingen (zie voornoemde artikelen). 

En omdat de Slavische volkeren een sterke associatie hebben, als wij-volk, met 

enkele reeds werkende watermanprincipes (het westen is nog even een ik-volk 

dat straks wel een wij-volk moet worden onder Waterman) hebben vooral de 

leiders daar dus die haat naar het westen, lees dus Ahriman!! Want die draait die 

Waterman-impuls en hun cultuur de nek om! Dat is dus o.a. ook de haat van 

Poetin naar Oekraïne, die dat land steeds ahrimanischer ziet worden (al is hij 

helaas zelf nu ook door Ahriman overschaduwd! Zie zijn horoscoopuitleg). 

DIT ZIT DUS ACHTER DE STRIJD DIE NU IN DE WERELD GAANDE IS! 

Het gaat echt niet om wie nu (subjectief vanuit de eigen beleving) goed of slecht 

is, maar om het begrijpen van de (geestelijke) machten achter de mensen. 

En hoe je dit dus zo kan beïnvloeden opdat de aarde en de mensheid hun 

(goddelijke) bestemmingen kunnen realiseren!! Daar gaat het werkelijk om! 

Vandaar mijn constante dringende oproep om niet aan die hetze mee te doen, 

want dit versterkt alleen maar de strijd en bevordert dus de winst van Ahriman! 



Wel begrijpen hoe het zit en dan loslaten. We dienen alleen de keuze te maken 

tussen het Licht (Christus) en het Duister (tegenmachten). En vooral je medita-

ties doen, lichtkracht spreiden! Alleen dat breekt het duistere in de wereld op! 

Paul Wink 

 

Rudolf Steiner schrijft o.a. in het boek ‘De ziel van Rusland’ dat Rusland juist 

van het Westen de zuivere geesteswetenschap en een zekere orde dient over te 

nemen, maar niet het te sterke materialisme (amerikanisme) van Ahriman. Ook 

dient Rusland geen tsarendictaturen meer te hebben, maar een lossere regering. 

Tevens mag Rusland haar wil niet aan anderen opleggen, het moet organisch. 

 

Christina von Dreien zegt op pagina 275 van haar derde boek dat geweld niet 

met geweld vergolden moet worden, maar dat de mens absoluut zijn mening 

kenbaar moet maken (met democratische middelen). Het is erg belangrijk om je 

mening te vormen over hetgeen in de wereld en in jezelf gebeurt. Zonder 

waardeoordeel, en wetende dat je eigen waarheid niet absoluut is maar een 

momentopname in je bewustzijn is. Je geeft je mening niet louter om de wereld 

direct fysiek te willen veranderen, maar om energetische, fijnstoffelijke 

processen op te starten. Je eigen lots/beschermengel heeft nodig dat je een 

mening hebt zodat hij dan beter kan handelen uit het ‘programma’ (ofwel je 

horoscoop) dat je bij je draagt voor deze incarnatie. Zo kunnen dus ook alle 

lotsengelen ‘ingrijpen’ als deze mensen bijvoorbeeld geen 5G uitrol wensen! 

 

“Alles wat men op het fysieke vlak heeft kunnen uitvinden, heeft zijn gelijke in 

het gebied van de geest. De mens staat in dit gebied echter nog met lege 

handen”. Dit komt omdat hij probeert de werkelijkheid te begrijpen met de 

hersenen in het hoofd, in plaats van met de hersenen in het lichaam: te weten de 

zonnevlecht; een begrijpen dat je ook intuïtief kunt noemen. Want om de dingen 

werkelijk te doorzien, moet je ze ervaren, beleven met heel je wezen!  

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Het wonder laten voltrekken                                                                                         
De levende ziel is een mens vol van mededogen, voor iedereen. Een mens 
die het oordeel over zichzelf en anderen achter zich heeft gelaten. 
Het oordeel om altijd maar weer ergens iets van te vinden.  
De duizenden meningen, voors en tegens, die ik de hele dag kan voeden.  
Een mens die alles en allen kan accepteren zoals het is, zoals ze zijn. 
 

Hoop is niet wachten tot iemand anders het doet! 
 

‘De waarheid is als een leeuw. Die hoef je niet te verdedigen want die 
verdedigt zichzelf.’ AUGUSTINUS 



Citaten van de Bulgaarse ingewijde meester Peter Deunov: 

 "Wij dienen ons niet bezig te houden met politiek, voor politici gelden andere 

wetten dan voor ons."  

Ik denk dat politici de mensheid niet zullen redden. Liefde zal het redden.  

Politieke partijen komen op de wereld door een speciale wet.  

Of je het leuk vindt of niet, ze zullen komen zoals het riet groeit in de velden. 

 

Hoe slimmer en beter de mensen, hoe beter het land geordend is. Hoe minder 

beschaafd zij zijn, of hoe minder licht zij hebben, de wetten komen overeen met 

hun kennis. (Note Paul:  Ieder volk krijgt de regering die het verdient of wat 

volkskarmisch nodig is. Daarom ook is stemmen betrekkelijk). 

 

Om in een land vrede te hebben, moet er gerechtigheid zijn. Als er in het land 

wetteloosheid is, zal er wanorde in zijn. Sla de bladzijden van de geschiedenis 

open naar het verleden, kijk in het heden en je zult zien dat wetteloosheid altijd 

de oorzaak is geweest van alle wanorde. Overal is de wet hetzelfde - zodra er 

wetteloosheid is, zal er onmiddellijk wanorde zijn. Het is de gerechtigheid die de 

betrekkingen tussen de mensen bepaalt. Het is datgene wat de goederen van God 

- het levensbloed - verdeelt in het gemeenschappelijk menselijk organisme. 

 

Mensen in politieke kringen zijn zeer ambitieus, en als iemand van hen toevallig 

een woord zegt tegen een van deze vooraanstaande politieke personen, zelfs in 

milde bewoordingen, kan dit hem zozeer treffen dat het een sterke reactie in hem 

teweegbrengt.  

Bij sommige staatslieden, politici die aan de macht zijn, zijn de persoonlijke 

gevoelens zo sterk ontwikkeld dat zij in staat zijn een gehele oorlog te 

ontketenen voor slechts één woord, zelfs al is dat delicaat gesproken. 

                                                       --------------- 

 

Poetin krijgt vanaf 28 maart tot 21april 2022 ook nog de ‘oorlogsstand’ Transit 

Saturnus oppositie Pluto die precies op het MC staat, dus zijn maatschappelijke 

positie. Je houdt je hart vast bij zo’n stand, want een kat in het nauw doet gekke 

sprongen. Zie een onderdeel uit de betekenis van deze stand: 

“Raakt u in deze periode teleurgesteld in al uw verwachtingen dan zult u 
voortdurend obstakels op uw weg vinden. We zeiden reeds dat u bij anderen 
weerstand hebt opgeroepen. U bent er echter in dit geval niet in geslaagd uw 
doel te bereiken en dat maakt dat u de tegenstand evenmin de baas zult 
kunnen. Bied dan maar liever geen verdere weerstand. Probeer te redden wat 
er te redden valt en richt uw aandacht op iets anders. Ga door op de terreinen 
waar u wel succesvol was, ontzenuw de oppositie en leg u bij eventuele 
verliezen neer. Tracht u onder deze transit een verloren strijd toch te winnen, 
dan zult u uiteindelijk het reeds gewonnen gevecht ook nog verliezen”. 



7 Juli 2022: Voorlopig zal Poetin nog doorgaan op het oorlogspad. Vanaf het 
najaar t/m het voorjaar 2023 krijgt hij zelfs nog een paar mooie standen. 
(Eerst tijdelijk nog in augustus/september 2022 heeft Poetin, als herhaling, nog 
de paar lastige transiten van Saturnus oppositie MC en Pluto hetgeen 
weerstand, strijd en verliezen, ook maatschappelijk aanzicht, zal geven.) 
Maar vooral zomer 2023 krijgt Poetin diverse slechte maatschappelijke standen 
en slechte gezondheidsstanden. Ik ben benieuwd hoe deze zullen uitpakken. 
Sommige van deze standen zijn trouwens al eerder of zelfs nu reeds werkzaam. 
(Rusland heeft astrologisch nog jaren te maken met allerlei bedrog en ook veel 
problemen en verwikkelingen met het buitenland. Vanaf het voorjaar 2023 
gaat het ook slechter met de ‘gezondheid’ van Rusland, vooral in de zomer.             
Of dit specifiek met Poetin te maken heeft weet ik niet maar lijkt wel logisch). 
 
Poetin werd tot president gekozen op 26-3-2000 (Progressieve Maan oppositie 
Pluto en MC, en Transit Saturnus en Jupiter in Huis 7). Hij werd herkozen op 16-
3-2004 (Transit Pluto driehoek Pluto op het MC! en Primaire progressie Pluto 
conjunct Zon vol). Echter, de drang naar extreme macht (zie uitleg horoscoop) 
ontstond vooral toen Poetin de progressieve Maan conjunct zijn radix Pluto op 
het MC!! kreeg eind 2013, hetgeen zijn inval in 2014 in de Krim grotendeels 
verklaart. Wilma ter Mull schrijft in ‘De oorlog in Oekraïne’ van jan. 2023, 
uitgaande vanuit haar visie dat Poetin de reïncarnatie* is van de laatste tsarina 
Alexandra Fjodorovna.: ‘Je mag gerust stellen, Poetin is (wederom) krankzinnig 
geworden en is gepreoccupeerd door de macht, geld en luxe.’  
Zelf vind ik dat hij vooral na 2014 voor de tegenmacht Ahriman gevallen is, 
ofwel voor de corrumperende driehoek macht-bezit-seks. (Zie meer over de 
tegenmachten op mijn site het artikel over Ahriman en Lucifer.) 
Frappant is dat ik uit de horoscoop van Poetin geconcludeerd heb dat hij oude 
ingewijde kennis bezit uit vorige incarnaties. Als hij inderdaad nu de incarnatie 
is van Alexandra dan zou dit prima kunnen omdat zij veel ingewijde kennis van 
Raspoetin ontvangen heeft. Raspoetin was in Rusland een groot ingewijde en 
helderziende die destijds echter zeer onterecht afgeschilderd werd als een 
bedreiging en charlatan (vergelijkbaar met koningin Juliana en Greet Hofman). 
(*N.B. Sommigen vinden juist Raspoetin de vorige incarnatie van Poetin.) 
Wilma ter Mull schrijft tevens: ‘Het is daarom van levensbelang om de ziel van 
Poetin te herkennen in zijn wezenlijke aard namelijk: de verleider van het willen 
bezitten en macht uit te oefen om zodoende (tevens) de geesteswetenschap te 
vernietigen. Wij allen die nu leven worstelen dagelijks met deze strijd.’ 
Hiermee onderschrijft zij mijn mening over Poetin. 


