Vælger Frankrig at gå til Macron’erne igen?
I denne måned skal de gæve gallere atter til stemmeurnerne for at vælge den præsident, der
skal lede Frankrig de næste fem år. Meget tyder på, at den siddende præsident, Emmanuel
Macron, snupper en periode mere.
Tinna Bisbo

Valgkampen op til det franske præsidentvalg bliver
for tiden kraftigt overskygget af krigen i Ukraine.
Nogle ser det som en fordel for Emmanuel Macron,
som svært gerne vil blive boende i Rue du Faubourg
Saint-Honoré 55 de næste fem år. I krisetider står
folket som oftest bag deres leder, og mange franskmænd mener, at Macron har gjort det glimrende
indtil videre.
Det er således fem år siden, den forholdsvis ukendte
og politisk uerfarne Macron flyttede ind i Élyséepalæet som den yngste præsident nogensinde i
Frankrigs historie.

Med Neptun i 10. hus kan det måske være vanskeligt at finde en retning, men det kan samtidig være
udtryk for en visionær og idealistisk leder, der kan
opnå en ophøjet status. Den langvarige Neptun/
Pluto sekstil er meget tæt i Macrons horoskop og
danner sammen med Månen en ”Guds finger”, og
horoskophersker Saturn danner trigoner til Sol og
Merkur samt en kvinkuns til ascendanten i Stenbukken. Macron kan meget vel have følelsen af at være
født til noget større, men finder det sandsynligvis
vanskeligt at få sine budskaber igennem.

Hvem er han så, denne Emmanuel Macron?

MC-hersker Pluto i 8. hus i konjunktion med den
nordlige måneknude indikerer ligeledes en fornemmelse af noget skæbnebetonet.

I en netop udgivet bog med den lidet flatterende
titel ”Forræderen og tomrummet”, skrevet af journalisterne Gérard Davet og Fabrice Lhomme, forsøger forfatterne at gøre det muligt for franskmændene at lære deres præsident bedre at kende. Gennem
mere end 100 interviews med både tilhængere og
modstandere toner et billede frem af en elitær og
arrogant mand i spidsen for en bevægelse uden retning eller ideologi og uden jordforbindelse.

Det kan også være en del af forklaringen på, at
han af mange bliver opfattet som isoleret. Det er
under alle omstændigheder et magtfuldt aspekt og
bestemt en statsmand værdigt. T-kvadraten mellem
Uranus, Måne og Mars vidner om en rastløshed,
der fjerner fokus, og det kan være en af årsagerne
til, at franskmændene har svært ved at følge ham.
Hvorvidt Macron efterlader sig noget varigt eller et
tomrum, står i sagens natur endnu hen i det uvisse, men tre personlige planeter i Skytten i 11. hus
i opposition til Jupiter, og Neptun i 10. hus, siger
noget om, at han bestemt har både visioner og er
idealistisk udover det almindelige.

Flere kilder nævner, at der intet vil være tilbage, den
dag Macron forlader præsidentposten. Deraf ”Tomrummet” i titlen på bogen.

Macrons Jupiter deler plads med Månen i 12. hus i
Frankrigs horoskop, så der kan meget vel være tale
om en mand, der ønsker at tjene sit folk.

Tilsyneladende er han lidt af en gåde for sine landsmænd, kendt for at regere alene omgivet af en lille
kreds af meningsfæller. Han bliver af mange opfattet
som isoleret og ophøjet.
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andre laver. I fransk optik er dette tilsyneladende i modsætning til en ”normal”
ledelsesstil.

Emmanuel Macron
21. december 1977, kl. 10:40
Amiens, Frankrig

Er Macron en forræder?

Han startede sin politiske karriere i 2010 som et
medlem af François Hollandes stab, hvor han blev
seniorrådgiver, da denne vandt præsidentvalget i
2012, og i 2014 blev han udnævnt til finansminister.

Efter et par år som finansminister
begyndte han systematisk at undergrave Hollande og forsøge at forhindre
ham i at genopstille. Han stiftede partiet En Marche!, senere omdøbt til La
République En Marche, i april 2016, da
progressive Mars gik over hans descendant, og i 2017 vandt han præsidentvalget.
Han var ikke storfavorit til posten, men da
den ene hovedkandidat François Fillon måtte
trække sig efter beskyldninger om nepotisme,
vandt Macron anden valgrunde over den anden
kandidat, Marine Le Pen. Transit Jupiter var i konjunktion med Macrons Pluto. Zeus greb magten for
fuld udblæsning.
Frankrig
5. oktober 1958, kl. 00:00
(Den 5. republik), Paris
kilde: Nick Campion:Book of world Horoscopes

Han var imidlertid ikke tilfreds med Hollandes
ledelsesstil, der i hans øjne var for ”normal”.
I et radiointerview i oktober 2016 udtalte
han, at Frankrig havde behov for en mere
”Jupiterpræget” præsident, og en sådan
præsident var han sin natur tro selvskreven til at blive. Her taler en arketypisk
Skytte.
Hvad denne Jupiterprægede ledelsesstil helt præcist kunne indebære, gav
en specialist i antikken, John Scheid,
et bud på i et interview på den franske
nyhedskanal ”France Culture” efter parlamentsvalget i 2017. Efter hans opfattelse
ville Macron søge at styre verden, guder
såvel som mennesker, og handle efter sin egen
overbevisning, dog i et nødvendigt samarbejde
med andre og uden ustandseligt at blande sig i, hvad
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Det er dette bagholdsangreb på Hollande, der har
stemplet Macron som en forræder, men er det
magtbegær, der driver ham, eller har han en ægte
forestilling om, at hans mål i livet er at forandre
verden? Med MC i Skorpionen og Pluto i konjunktion
med den nordlige måneknude i 8. hus kunne noget
tyde på det sidste. Hans nordlige måneknude sidder
desuden durk oven på Frankrigs Sol i 4. hus. Han
føler sig formentlig kaldet til at gøre, hvad der skal
til for at lede sit land.
Det kan her være opportunt at drage Macrons
hustru ind i historien. Han har siden 2007 været gift
med den 24 år ældre Brigitte, som han mødte som
15-årig, da hun en overgang var hans lærerinde. Hun
er i dag hans nærmeste rådgiver og deltager aktivt
i hans arbejde. Med en nymåne i konjunktion med
Venus i Vædderen og Mars i konjunktion med Jupiter
er hun utvivlsomt en energisk og selvbevidst dame,
der nok ved, hvad hun vil.
Brigitte Macron
13. april 1953, kl. 15:00
Amiens, Frankrig

Med dette ægteskab tilgodeser Macron sin Mars og
Saturn i sit 7. hus på fornem vis, og man kan jo også
gøre sig sine tanker om, hvordan hans Måne i 3. hus
har manifesteret sig.
Der er således en hel del ild på spil i dette ægteskab.
Til gengæld er ild totalt fraværende i deres composithoroskop. Her er det luft- og jordelementet, der
dominerer. Sol, Venus og Merkur i Vandbæreren i
9. hus indikerer visioner og samfundsorientering.
Neptun på descendanten viser et glamourøst par, et
veritabelt ”dream team”, som nok kan give indtryk
af ophøjethed, men også en god portion idealisme.
Neptun hersker over 11. hus, hvor det samfundsorienterede igen kommer på banen.
Forræder eller gudernes Gud, så er venner som fjender enige om, at han har et vindende væsen, charme og godt humør og er jovial for nu at blive i den
olympiske terminologi. Det er karaktertræk, som de
fleste, der kender en ”Skytte”, vil kunne nikke genkendende til. I skrivende stund, 19. marts og således
tæt på præsidentvalget, går progressive Merkur
over Macrons ascendant, og han har da også travlt
med at tale med Putin og mægle i Ukrainekonflikten.
Transit Pluto går ligeledes hen over ascendanten, og
straks poserer den ellers ulastelige Macron i diverse medier ubarberet og iført afslappet polo.
Progressive Sol går i kvadrat til Måne/
Uranus oppositionen og danner sammen
med Mars en storkvadrat. Det er en
fastlåst situation, der kan være stærkt
frustrerende og bevirke, at han kan
føle sig handlingslammet.
På dagen for indsættelsen af den
nyvalgte præsident, går transit Jupiter i konjunktion med Frankrigs MC.
Man behøver ikke astrologisk indsigt for
tiden for at sætte sine penge på Macron.
Zeus vil være tilbage i landets zenit, men
det er ikke sikkert, at det bliver nemt for ham,
og det er slet ikke sikkert, at det i virkeligheden
er det, han inderst inde ønsker
q.
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