
RUSLANDS ASTROLOGISKE SKÆBNE 
 

I perioden 1945-49 skrev Tibetaneren via Alice Bailey, at menneskeheden havde 

gennemgået de forberedende prøver til første indvielse, som havde været hårde og 

ubarmhjertige, men som endnu ikke var eller er helt overstået.  

De fire karmaherrer, hvoraf Saturn er den stærkeste, arbejder i dag gennem de fire 

stormagter Amerika, Rusland, Storbritannien og Frankrig, i hvis hænder 

menneskehedens skæbne ligger. Det gælder imidlertid en karma, der søger at frigøre, 

som al karma gør.  

I den sammenhæng udgør Rusland, USA og Storbritannien en meget kraftig 

verdenstriangel af energi, og det er først, når der er etableret en fri energicirkulation 

og virkelig forståelse mellem dem, at verdensfreden er sikret, og Kristi genkomst 

bliver mulig.  
 

På de kort, der findes i Hierarkiets arkiver, befinder hele området omkring Grækenland, Jugoslavien, 

Tyrkiet, Palæstina, De Arabiske Stater, Ægypten og Rusland sig under en meget tung og mørk sky 

(Alice Bailey: Strålerne og Indvielserne (S&I) side 435-6). 

 

RUSLANDS HOROSKOP 
 

Nicholas Campion skrev i sin prisvindende bog: The Book of World Horoscopes fra 1996, at der er 

flere horoskoper for det nye Rusland. Det mest betydningsfulde af disse er, da det gamle Sovjetunionen 

formelt blev opløst og Rusland blev selvstændigt, da Boris Jeltsin offentligt bekendtgjorde Minsk 

Deklarationen 8. december 1991 kl.19:45 i Moskva. Dette horoskop er det, som de fleste russiske 

astrologer anvender i dag. 

 

 
Rusland selvstændigt 



8. december 1991 kl. 19:45 Moskva 

 

 

 

DE 5 KONTINENTERS ASTROLOGI 
 

Ifølge Alice Bailey er fem stjernetegn i særlig høj grad forbundet med menneskehedens udvikling 

og kan opstilles således: Krebsen, Løven, Skorpionen, Stenbukken og Fiskene: ”Disse fem tegn står 

i planetarisk forstand i sammenhæng med de fem store racer, hvoraf vor nuværende race, den 

ariske, er den femte. Disse fem racer frembringer under de fem tegns indflydelse de ydre former, 

som er de fem kontinenter - Europa, Afrika, Asien, Australien, Amerika. Disse fem kontinenter er 

for det planetariske liv, hvad de fem store endokrine kirtler er for mennesket. De er forbundet med 

fem centre” (EA 386).  

 

Under en spontan fællesmeditation mellem Katja Mørkeberg og mig på Det Grønne Hjørne i 

Aarhus, fandt vi uafhængigt af hinanden frem til følgende: Løven er styret af Europa, Amerika og 

Sydamerika af Fiskene, Australien af Stenbukken, Asien af Skorpionen og Afrika af Krebsen.  

 

Ifølge Alice Bailey, er Rusland endnu 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) side 86). 

 

Løven er i esoterisk astrologi 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” som Madame Blavatsky, der var født i Ukraine med Solen i Løvens tegn, er et 

eksempel på (Alice Bailey Esoterisk Astrologi (EA) side 279).  

Det daværende EF (nu EU) blev dannet mens transit Uranus var i Løven da Romtraktaten blev 

underskrevet i 1955 i Rom, der i sit sjælshoroskop har Solen i Løven og Italien Ascendanten i Løven.  

Derfor har det været igennem Roms Løvepersonlighed Italiens sjælshensigt har manifesteret sig, som 

sagt fordi Italien har Ascendanten i Løven. Den katolske Kirke og Romerriget var en forløber for det 

nuværende EU, da vi mener, at Europa er styret af Løven. 

Det er endvidere betegnende, at 1. verdenskrig brød ud, da transit Neptun gik ind i Løven i 1914 og 

transit Pluto gik ind i Løven da 2. verdenskrig begyndte i 1939.  

 

Apropos den nuværende globale Corona pandemi, er det interessant at Alice Bailey i 1943 skrev, at et 

af formålene bag holokaust (2.verdenskrig) var at tilintetgøre utilstrækkelige former: ”Denne 

tilintetgørelse kunne være tilvejebragt ved, at Gud handlede i form af en stor naturkatastrofe eller en 

global epidemi (min fremhævelse), og det var den oprindelige hensigt. Menneskeheden blev imidlertid 

revet med af kræfter, som bar tilintetgørelsens kim i sig, og menneskeheden havde det i sig, som 

responderede på disse kræfter. Derfor blev det tilladt, at loven om tilintetgørelse virkede igennem selve 

menneskeheden, og menneskerne er nu ved at tilintetgøre de former, som mange menneskemasser 

lever i” (Alice Bailey: Strålerne og Indvielserne (S&I) side 87). 



 

                                   NATIONENS SJÆLSHOROSKOP 

 
Ligesom et menneske har en nation et personlighedshoroskop, som er fødselshoroskopet for dens 

nuværende inkarnation eller historiske epoke eller periode. Et menneske eller et land har desuden et 

horoskop for dets 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 manifestationsperiode.  

Dette betyder også positivt set, at energien fra Ruslands 6. strålepersonlighed (Neptun) kan 

integreres med energien fra sjælen (Uranus) gennem folket (Månen) på en ny måde i den 

kommende periode, hvorved Rusland på langt sigt kan finde sit tjenestearbejde på sin åndelige 

udviklingsvej (6. hus). 

 
I Ruslands sjælshoroskop er Solen i Løven og Ascendanten i Vandmanden. I dets nuværende 

personlighedshoroskop nævnt ovenfor fra 8. december 1991, er Solen i Skytten og Ascendanten i 

Løven. Med Ascendanten i Løven i Ruslands personlighedshoroskop er målet og sjælshensigten 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 sandsynligvis også i Løven med IC i Vandbæreren. 

 

RUSLANDS SJÆLS- OG PERSONLIGHEDSSTRÅLE 
 

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 fra 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 opstillet den 1. januar 1900 kl. 00:00.  

Dette kritiske balancepunkt mellem 6. og 7. stråle var en af årsagerne til verdenskrigen 1914-45, 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, og som har styret verden de sidste 2000 år, hastigt 

forsvinder (NS 36).  

Rusland har en 7. strålesjæl for orden, magi og nyorganisation som transmitteres af Uranus, som vil 

blive den dominerende stråle de næste 2000 år i Vandbærerens tidsalder. Desuden har Rusland (og 

også Amerika) en 6. strålepersonlighed for hengivenhed og idealisme, som i sin lavere form kan gøre 

befolkningen i disse lande konservative, udholdende og fanatiske, fordi 6. stråle let fører til en 

krystallisering af gamle sociale, filosofiske og religiøse tankeformer. Den 6. stråles lavere aspekter 

findes desuden i alle former for dogmatisk, autoritær religion, som den kommer til udtryk i de 

ortodokse kirker eller i nutidens terrororganisationer, specielt fordi strålen er på vej ud af manifestation 

(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. 

 



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 vaneateisme, som 

især Europa er havnet i, som indtil videre ikke har formået at sætte noget nyt i stedet. 

Måske på grund af en manglende oplysningstid og 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 stadigvæk lever i 

tilbagetrukkethed og kontemplation, hvori de søger en direkte kommunikation med Gud.  

Løvens esoteriske hersker er Neptun, der formidler Ruslands 6. strålepersonlighed 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 transit Uranus/Neptun-aspekter og konjunktioner gennem tiden skabt flere store 

politiske, økonomiske og sociale omvæltninger i Rusland. F.eks. blev livegenskabet strammet 

betydeligt i 1648, da Uranus var i konjunktion med Neptun i Skytten, som såede kimen til den sociale 

elendighed, der har været Ruslands største problem lige siden og som førte til 74 års kommunisme 

efter den socialistiske revolution i 1917.  

Fordi Rusland tabte den Russisk-Japanske krig i 1904-05, udbrød der revolution i landet i begyndelsen 

af 1905, da transit Uranus i Stenbukken var i opposition til transit Neptun i Krebsen. 

 

Under den bolsjevistiske revolution i 1917 gik transit Uranus gennem nationens Ascendanttegn 

Vandmanden, hvor Hierarkiet gav Rusland en ny sjælsinspiration, idet Vandmanden, Uranus og 7. 

stråle som tidligere nævnt styrer kommunismen.  

 

Samtidig var transit Neptun og transit 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 transit Uranus i konjunktion med transit Neptun i Stenbukken. Med 

sin Sol i Vandmanden, var Jeltsin velegnet til at kanalisere Ruslands nye sjælshensigt igennem sin 

personlighed, idet Rusland i sit sjælshoroskop har Ascendanten i Vandmanden, som står for nationens 

langsigtede, åndelige hensigter og mål.  

 

Da Sovjetunionen gik i opløsning, havde Gorbatjov skabt Den Russiske Føderation, som var en løs 

organisation af de tidligere sovjetrepublikker, som Jeltsin opløste i 1991, hvor Rusland og omkring 15 

andre tidligere sovjetrepublikker blev selvstændige nationer.  

 

Men måske var det en fejl at han gjorde dette, fordi nogle af de gamle republikker og større byer på de 

indre planer sandsynligvis er en del af Ruslands chakrasystem, som f.eks. Kiev i Ukraine. 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 i konjunktion med Månen (folket) i 

Stenbukken i 6. hus, hvor Månen er i eksil og Neptun i fald i dette livsområde.  

Dette betyder, at energien fra Ruslands 6. strålepersonlighed (Neptun) kan integreres med energien 

fra sjælen (Uranus) gennem folket (Månen) på en ny måde i den kommende periode, hvorved 

Rusland på langt sigt kan finde sit tjenestearbejde på sin åndelige udviklingsvej (6. hus). 



 

Denne proces blev indledt i 2014, da progressive Sol var i konjunktion med Uranus og senere med 

Måne/Neptunkonjunktionen i Stenbukken i 6. hus i Ruslands horoskop fra 8. december 1991, som er 

vist ovenfor.  

I 2014 blev nationens 7. stråle sjæl manifesteret på den laveste måde, da progressive Sol som sagt var i 

konjunktion med Uranus, der styrer computerteknologien. Omkring dette år begyndte Rusland at 

opbygge troldefabrikker især omkring St. Petersburg, som via internettet skulle sprede misinformation 

til Vesten, som skulle underminere vores demokratiske institutioner. 

 

UNDERVISNINGEN I DEN NY TIDSALDER 
 

Som tidligere nævnt arbejdede de fire karmaherrer 1 1940’erne gennem de fire stormagter Amerika, 

Rusland, Storbritannien og Frankrig, i hvis hænder menneskehedens skæbne og dharma ligger.  

Om karmaherrerne stadigvæk arbejder f.eks. gennem Frankrig kan man kun gisne om, nu hvor Kina 

er verdens anden største stormagt. 

 

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, hvor 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 menneskets 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” (BOM 292 295). 

Derfor var det måske ikke tilfældigt, at det var en russer, Madame Blavatsky, der med sin 

Jupiter/Jord/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 

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, og Solen i Løven formidler begge 2. stråle for 

kærlighed og visdom, som giver nationen mulighed for at udføre et tjenestearbejde gennem 

undervisning, musik og udvikling af åndelig visdom.  

Desuden er det faste kors samt Jupiter, Neptun, Solen, Venus og Uranus alle tegn og planeter, der har 

en særlig relation til 1. og 2. indvielse.  

 

Da Moskva har Solen i Vandbæreren og Ascendanten i Tyren og Rusland Solen i Løven og 

Ascendanten i Vandbæreren i deres sjælshoroskoper, er Rusland i særligt høj grad forbundet med det 

faste kors. Dette består af Tyren, Skorpionen, Løven og Vandmanden, der esoterisk styrer aspirantens 

åndelige udviklingsvej efter personlighedens integration fra 1. til 3./4. indvielse. 

Jesus Kristus var korsfæstet på det faste kors, der symboliserede de fire evangelister: Løven, oksen 

(Tyren), ørnen (Skorpionen) og englen (Vandmanden), som var og er et sindbillede på alt det, disciplen 



må give afkald på mellem 1. og 3. indvielse, som til sidst fører til personlighedens offer og død samt 

den endelige frigørelse ved 4. indvielse, man kalder korsfæstelsen eller den store forsagelse. 

 

Da Vandmanden styrer hierarkiet, Tyren verdenstjenergruppen og Skorpionen menneskeheden, skaber 

det faste kors særlige gunstige muligheder for, at verdenstjenergruppens forskellige medlemmer og 

sjælegrupper gennem udvikling af stor kreativitet (Løven) kan tjene både menneskeheden og 

Hierarkiet på discipelskabets vej.  

Dette hænger sammen med, at en integreret personlighed omkring 1. indvielse med Solen i et af de 

tegn, der udgør armene på det faste kors, også har integreret de tre andre tegn på dette kors. 

Undersøger man, hvilke hovedakser eller husspidser det faste kors henholdsvis ligger på eller hersker 

over i ens eget horoskop, kan man måske opdage, gennem hvilke livsområder sjælen søger at 

manifestere sig gennem særligt inspirerede initiativer.  

 

I Ruslands personlighedshoroskop fra 1991 kan sjælshoroskopets dybere hensigt ses se gennem 

Merkur/Solkonjunktionen i Skytten og Uranuskonjunktion med Nordlige Måneknude i Stenbukken i 5. 

hus samt Ascendanten i Løven, der blandt andet kan stå for esoterisk undervisning, idet 5. hus 

korresponderer til Løvens tegn i urhoroskopet.  

 

Jorden er esoterisk hersker i Skytten og står 180 grader over for Solen i Skyttens modstående tegn i 

Tvillingerne, og formidler den 3. stråle for intelligent materialisme og kommunikation. Jorden, som 

betegner monadens indflydelse i Ruslands personlighedshoroskop, er placeret i Tvillingen i 11. hus. 

Dette kan oversættes som: undervisningen (Tvillingerne) i den nye tidsalder (11. hus, der 

korresponderer til Vandmandens 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). 

 

RUSLANDS AKILLESHÆL 
 

Der er stadigvæk meget blændværk i nutidens verden, der er koncentreret i Rusland på grund af landets 

grundlæggende politiske uerfarenhed, hvilket ses i Månens (folket) konjunktion med Uranus/Neptun-

konjunktionen i Stenbukken i 6. hus (S & I 434).  

Dette betyder også positivt set, at energien fra Ruslands 6. strålepersonlighed (Neptun) kan 

integreres med energien fra sjælen (Uranus) gennem folket (Månen) på en ny måde i den 

kommende periode, hvorved Rusland på langt sigt kan finde sit tjenestearbejde på sin åndelige 

udviklingsvej (6. hus). 

 

Transit Saturns og transit Plutos konjunktion med Uranus/Måne/Neptun-konjunktionen i Stenbukken i 

5. og 6. hus i perioden 2016-20, vil samtidig aktivere disse planeters quincunx, som er et 150 graders 



spændingsbetonet aspekt til Ascendanten. Dette antyder, at det idealistiske nationale blændværk er 

noget russerne og deres ledere i denne periode vil blive tvunget til at gøre status over og i heldigste fald 

give slip på.  

 

Måske sker det gennem konflikter med andre nationer, indenrigspolitiske oprør eller sundhedsmæssige 

kriser som Corona epidemien, blandt andet fordi Putin har fortiet epidemiens virkelige omfang i 

Rusland. Putin har også gennem lang tid forsømt russernes sociale velfærd og i stedet brugt de enorme 

indtægter fra olie på militær oprustning, som indtil videre ikke har kunne bruges til noget. Putins 

erobringsplaner i forhold til De Baltiske Stater, sydrussiske eller østeuropæiske lande, har måttet 

lægges på is, bl.a. på grund af NATO-øvelser nær den russiske grænse, og fordi Sverige og Finland har 

oprustet og overvejer, om de skal blive medlemmer af NATO. Den 1. juli i år, skal russerne stemme 

om en ny forfatning, hvor Putin vil kunne fortsætte som Ruslands ministerpræsident de næste 20 år, 

hvis den vedtages. afspejler, at lav livskvalitet, fattigdom stress samt dårlige sociale og kulturelle 

forhold er et stort problem i Rusland.  

afspejler, at lav livskvalitet, fattigdom stress samt dårlige sociale og kulturelle forhold er et stort 

problem i Rusland.  

 

På grund af russernes Sol i Løven og 6. strålepersonlighed for idealisme lider russerne af blændværk i 

relation nationalisme, magt og prestige, som de med en vis ret betragter som et stort ideal, der 

uundgåeligt fører til et kortvarigt diktatur eller oligarki: ”Rusland er også selvisk, men det er en 

selviskhed, der gælder et fanatisk ideal, som fastholdes af et umodent, meget ungt folk. Denne 

totalitarisme er også deres svageste punkt, fordi den ubarmhjertigt fører til menneskeåndens oprør” 

(S&I 434).  

Månen, der står for befolkningen, er i eksil og Neptun i fald i Stenbukken i 6. hus, hvorfor nogle af 

russernes dårlige arbejdsforhold og gamle spise- og kostvaner har brug for blive ændret eller helt at 

falde bort.  

En FN rapport viste f.eks. i april 2015, 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.  

 

Saturn i 6. hus henviser til, at russerne tidligere havde 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 

transit Neptun og Uranus gik igennem 6. hus og hen over Saturn, der styrer knogler, skelet og tænder. 

 

Måne/Neptun-konjunktionen i Stenbukken afspejler desuden den russiske 6. strålepersonlighed, 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 (Saturn), der gennem mange århundrede har hærget nationen, på grund af al den lidelse 

befolkningen har måttet gå gennem, som skyldes overklassens separatisme og grusomhed, despotiske 

ledere og ideologisk fanatisme. I Rusland har der sjældent 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


