Vælger Biden blødt eller hårdt…?
Med 10 kvinder tilbage i feltet er præsidentkandidat Joe Biden
(sandsynligvis uden at vide det selv) i den ret utrolige situation, at
hele fem af hans emner som vicepræsident har et T-kvadrat, der
rammer ham lige i hjertekulen: På hans dybt private 12. husstellium med Solen, Merkur og Venus i Skorpionen. Med andre
kandidater kan Biden derimod få en vældig harmonisk synastri. Så
hvilken vej går han, når han meget snart udløser spændingen?
Af Bjarke M. Chronas

Netop i år er to måneder en evighed i amerikansk politik. Før Demokraternes
præsidentkandidat Joe Biden vælger sin vicepræsidentkandidat om meget kort tid (første
halvdel af august, har han sagt), er Stjernernes artikel om hans valg fra juni måned
allerede overhalet indenom af virkeligheden. Biden er født den 20. november 1942 klokken
8.30 i Scranton, Pennsylvania.
Først trak senator Catherine Cortez Masto sig selv ud af ræset. Dernæst betød de
omfattende protester efter politidrabet på den sorte George Floyd, at senator Amy
Klobuchar gjorde det samme. For hun er ikke bare hvid, hun er også tidligere offentlig
anklager, og i den egenskab lod hun sager om politivold mod sorte falde til jorden. Da
Klobuchar indså, at den historik meget vel kunne blive skadelig for Biden, trak hun sig ud.
Efter at Biden allerede i marts forpligtede sig til at vælge en kvindelig running mate, betød
raceurolighederne, at han kom under pres for også at vælge en sort kvinde – eller i hvert
fald ikke en hvid. Det snævrede feltet yderligere ind for Joe Biden.
Astrologisk betragtet gør det ikke sagen mindre spændende. Tværtimod samler interessen
sig nu om nogle ret utrolige sammenfald, der finder sted i de 10 sidste grader af de faste
tegn: Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren. Men vi må starte et andet sted for at
starte med det mest utrolige.

Senator duplikerer Obamas T-kvadrat
Joe Bidens målestok for både rollen som vicepræsident og for den personlige relation
mellem en præsident og en vicepræsident er den relation, som han selv havde med
Barack Obama.
Den første sorte præsidents stærke karisma, utrolige talegaver og evne til at sprede
begejstring ligger i hans T-kvadrat: Merkur først i Løven, Jupiter først i Vandbæreren med
Neptun først i Skorpionen som fokusplanet. Denne vældig visionære, idealistiske og latent
meget flyvske kombination bragte Biden som Obamas vicepræsident ned på jorden med
sin Måne først i Tyren.
Og hold nu fast, for et emne som vicepræsident, der har set sine aktier stige på det sidste,
er senator Tammy Duckworth fra Illinois (født 12. marts 1968, ukendt tid, i Bangkok).
Samme hjemstat som Obama, og her slutter deres ligheder ikke.
Også Tammy Duckworth har et T-kvadrat med Merkur i 24 Vandbærer (og Venus i 25
Vandbærer), Jupiter i 28 Løve og apex Neptun i 26 Skorpion. De samme tre planeter
som i Obamas T-kvadrat! Merkur og Jupiter har bare byttet plads, og så er T-kvadratet
rykket fra de første til de sidste grader af de faste tegn.
Faktisk til netop de grader, hvor Joe Biden har sin Sol, Merkur og Venus placeret: 21 til 28
grader Skorpionen.
Så Bidens Måne samlede Obamas T-kvadrat op – og hans Sol, Merkur og Venus samler
Duckworths identiske T-kvadrat op. Det ligner for meget en tanke til at være tilfældigt. Man
får faktisk lyst til at lægge hovedet på blokken og sige, at Biden vælger Tammy Duckworth.
Joe Biden må næsten have tænkt, at ”hun minder mig om noget”. Men Neptun er en diffus
og flygtig størrelse, så det er ingen given sag, at Biden er sig bevidst om, at dette ”noget”

er Obama. Og i øvrigt har også hele fire andre emner i feltet meget stærke aspekter til
Bidens hemmelighedsfulde og dybt private 12. hus-stellium sidst i Skorpionen.

T-kvadrater bombarderer Bidens Sol
Ud af et felt på cirka 10 har hele fem kandidater faktisk et T-kvadrat, der rammer Bidens
planeter sidst i Skorpionen. Det er meget stærke kvinder, som Biden overvejer – stærke
også for ham selv. Se her:
Kamala Harris (senator fra Californien, sort)
Mars 21 Løve, Jupiter 24 Tyr, Saturn 28 Vandbærer
Tammy Duckworth (senator fra Illinois, asiat)
Merkur 24 Vandbærer, Venus 25 Vandbærer, Jupiter 28 Løve, Neptun 26 Skorpion
Tammy Baldwin (senator fra Wisconsin, hvid)
Solen 22 Vandbærer, Venus 26 Vandbærer, Jupiter 20 Vandbærer, Måne 17-29 Tyr,
Uranus 28 Løve
Susan Rice (tidligere national sikkerhedsrådgiver, sort)
Solen 25 Skorpion, Jupiter 20 Tyr, Saturn 28 Vandbærer
Michelle Lujan Grisham (guvernør i New Mexico, latinamerikaner)
Merkur 22 Skorpion, Uranus 20 Løve, Chiron 22 Vandbærer
og endelig, dog lidt mere behersket:
Val Demings (medlem af Repræsentanternes Hus for Florida, sort)
Mars 26 Tyr, Pluto 28 Løve
Gina Raimondo (guvernør i Rhode Island, hvid)
Solen og Saturn begge 25 Tyr
Alle de her stærke kvinder har været undersøgt til bunds og gennemgået lange interviews
med Joe Bidens fire mand store komité, der hjælper ham med valget. To af de fire passer
også ind i billedet:
Chris Dodd (tidligere senator fra Connecticut)
Venus 27 Tyr, Jupiter 19 Løve
Lisa Blunt Rochester (medlem af Repræsentanternes Hus for Delaware)
Sol 21 Vandbærer, Venus 24 Vandbærer, Jupiter 20 Vandbærer, Uranus 28 Løve
hvor hovedpersonen altså selv har:
Joe Biden (præsidentkandidat)
Solen 27 Skorpion, Merkur 21 Skorpion, Venus 28 Skorpion

Bliver det for overvældende, kan Biden også få sit 12. hus-stellium mere blidt aspekteret
med trigoner og sekstiler. Så vælger Biden mon en af de hårde herover – eller vælger han
en af de bløde (Val Demings er en mellemting):
Keisha Lance Bottoms (borgmester i Atlanta, sort)
Sol 28 Stenbuk, Venus 26 Stenbuk, Mars 25 Fisk, Pluto 27 Jomfru
Val Demings (medlem af Repræsentanternes Hus for Florida, sort)
Sol 21 Fisk, Mars 26 Tyr, Jupiter 27 Jomfru, måneknude 22 Skorpion
Gretchen Whitmer (guvernør i Michigan, hvid)
Jupiter 27 Skorpion, Pluto 28 Jomfru
Joe Biden har fortalt, at han vægter personlig kemi og evnen til at være præsident fra dag
1 meget højt, når han skal vælge sin vicepræsident. Den personlige kemi kan man tage
temperaturen på ved at undersøge hans synastri med hver af kandidaterne. Evnerne for
det højeste embede – og sandsynligheden for at skulle indtage det – kan man sætte under
lup ved at sammenligne dem med det amerikanske nationalhoroskop. Endelig kan man
sætte en talværdi på begge dele på en skala fra 0 til 10.
Lad os først se nærmere på Tammy Duckworth. Hvad bringer hun til bordet ud over at
duplikere Obamas T-kvadrat…?

Den benamputerede senator
Tammy Duckworth, 52 år, senator fra Illinois
født 12. marts 1968, ukendt tid, i Bangkok, Thailand
Synastr i med Biden: 7
Synastri med USA-horoskopet: 8
Én ting er, at hele fem kandidater har et T-kvadrat, der rammer lige på Joe Bidens 12. husstellium med Solen, Merkur og Venus i Skorpionen. Noget andet og også meget vigtigt er
hvilke planeter, der er involveret i kontakten.
Der er stor forskel på Kamala Harris, der rammer Bidens stellium med hårde planeter
(Mars og Saturn foruden Jupiter) og Tammy Duckworth, der gør det med Merkur, Venus,
Jupiter og Neptun, en betydeligt blødere kombination. For et valg af Tammy Duckworth
taler også, at hendes Sol i Fiskene er i trigon til Bidens Sol-stellium – og at hendes Jupiter
er i tæt konjunktion med Bidens nordlige måneknude.
Resten af deres synastri er ukarakteristisk, men den personlige kemi mellem Biden og
Duckworth bør alt i alt være okay. Spørgsmålet er, om ”okay” rækker.
Tammy Duckworth er krigsveteran og sidder i rullestol med begge ben amputeret efter
krigen i Irak. Så hun er fuldkommen pletfri, helt uangribelig, ja hun er faktisk en helt for de
rigtig mange amerikanske vælgere, der tager en politisk kandidats militærhistorie i
betragtning. Veteranen i rullestol? Tja, Duckworth har Mars og Saturn i konjunktion – i
Vædderen!
Tammy Duckworths synastri med USA-horoskopet peger også helt overvældende på
personlige ofre i krigstjeneste: Duckworths Mars-Saturn er i kvadrat til USA’s Sol, og
USA’s Merkur er desuden i kvadrat til Duckworths Mars, mens hendes Saturn her må
regnes som udenfor orbis. USA’s Mars er i sekstil til både Duckworths egen Mars og
hendes Måneknude – og måske ikke mindst er USA’s Saturn i opposition til Tammy
Duckworths Mars-Saturn.
I den forstand kunne Tammy Duckworth have været en ukendt benamputeret soldat fra
Illinois, endnu en veteran blandt USA’s millioner af slagsen – havde det ikke været for
hendes Merkur-Venus konjunktion i nær konjunktion med USA’s Måne i Vandbæreren.
Det taler for en rigtig, rigtig god kontakt til den brede befolkning, og intet i Duckworths
horoskop taler alt i alt imod, at hun kan gå fra den række lige bag topfavoritterne, hvor de
politiske analytikere netop nu placerer hende, til rollen som Joe Bidens nummer 2.

Hård nyser med to T-kvadrater
Susan Rice, 55 år, tidligere national sikkerhedsrådgiver, hidtil ikke folkevalgt
født 17. november 1964, ukendt tid, i Washington DC
Synastri med Biden: svær at sætte tal på
Synastri med USA-horoskopet: 4-8 (afhængigt af øjnene, der ser)
Vælger Joe Biden mon det tætteste, som han kan komme på en astrologisk kopi af sig
selv? Biden og Rice har fødselsdag med tre dages mellemrum, så deres respektive Sol i
Skorpionen står med tre graders afstand. Hvis Susan Rice desuden er født til allersidst på
døgnet, har de også deres respektive Måne i eksakt konjunktion. Den størst mulige
afstand mellem Månen hos de to er 11 grader.
Finten består i, at Susan Rice overvejende sandsynligt har Månen i Vædderen, men
akkurat også kan have Månen i Tyren. Joe Biden har Månen i 0.51 Tyren.
Hvor Bidens Sol, Merkur og Venus er i trigon til Jupiter, har Susan Rice Solen i opposition
til Jupiter, og hun har også Saturn i kvadrat til både sin egen Sol og Bidens Sol Merkur
Venus-stellium. Rice er en af de stærke T-kvadrat kvinder med et fast T-kvadrat, der
rammer de selvsamme grader, hvor Biden har sit Sol-stellium i Skorpionen.
Susan Rice er måske faktisk den stærkeste af dem, for hun har desuden et bevægeligt Tkvadrat med Merkur i Skytten som apexplanet ud over tressernes Uranus Pluto-

konjunktion i Jomfruen og Chiron i Fiskene, hvis man også regner med Chiron. To Tkvadrater, intet mindre!
Biden og Rice har et vældig gunstigt dobbelt interaspekt, en såkaldt double whammy,
mellem Solen og Jupiter (Bidens Sol opposition Rices Jupiter – og Bidens Jupiter trigon
Rices Sol). De har også en mere besværlig double whammy med Bidens Merkur kvadrat
Rices Saturn – og Bidens Saturn opposition Rices Merkur.
Det første lover godt, men det sidste tyder umiddelbart på en hæmmet, i værste fald
blokeret kommunikation eller på en rigid fælles tænkning. Men de havde kontor få skridt
fra hinanden, da Rice var national sikkerhedsrådgiver og Biden vicepræsident under
Barack Obama, og deres samarbejde fra dengang bliver beskrevet som godt. Så de har
åbenbart kunnet håndtere deres indbyrdes kombinationer af Merkur og Saturn. Eller også
har de bare ikke arbejdet tæt nok sammen til, at de har kunnet mærke dem for alvor.
Susan Rices synastri med USA-horoskopet er både-og. Hendes faste T-kvadrat med
Solen i 25 Skorpion, Jupiter i 20 Tyr og Saturn i 28 Vandbærer rammer USA’s Måne, der i
et nationalhoroskop symboliserer den brede befolkning. Særligt Rices Saturn lige på
landets Måne lover ikke stor folkelig popularitet (senator Kamala Harris, også født 1964,
har samme latente problem med den samme Saturn).
På den anden side har Susan Rice også gunstige interaspekter med USA-horoskopet. Tre
af dem involverer Mars og peger på hendes fortid som landets øverste sikkerhedsrådgiver:
Rices egen Mars i Jomfruen (militæranalytikeren) er i sekstil til USA’s Venus Jupiterkonjunktion, og Rice har også sin Venus i trigon til USA’s Mars, så hendes synastri med
USA har et dobbelt gunstigt Venus Mars-aspekt. Endelig peger hendes nordlige
måneknude i konjunktion med USA’s Mars meget direkte på, at hendes bane i livet får
noget at gøre med landets militær.
Susan Rice har desuden Merkur i tæt på eksakt konjunktion med USA’s ascendant, hvad
der peger på en rolle som talsmand for landet. Rices Merkur i trigon til USA’s Sol peger
samme vej, og Merkur er også i sekstil til USA’s Saturn.
Helhedsbilledet peger mere på en rolle som udenrigsminister, forsvarsminister eller en
stilling som stabschef for en præsident Biden. Men Susan Rice har set sine aktier stige i
kapløbet om at blive Joe Bidens nummer 2, så hun er bestemt en mulighed.

Neptun kan forråde californier
Karen Bass, 66 år, medlem af Repræsentanternes Hus for Californien
født 3. oktober 1953, ukendt tid, i Los Angeles, Californien
Synastri med Biden: 2
Synastri med USA-horoskopet: 8
Med både Solen og en tæt Merkur Saturn Neptun-konjunktion i Vægten i kvadrat til Uranus
i Krebsen er Karen Bass en social idealist, der kæmpede for borgerrettigheder, før hun
blev medlem af Kongressen. Hun ved desuden meget om sundhedspolitik. Så Karen Bass’
to spidskompetencer er også to af valgets absolutte hovedemner.
Også Karen Bass er fra ubemærkethed steget op gennem feltet, mens Joe Bidens folk har
undersøgt en lang række emner. Få meter fra målstregen regner mange hende nu blandt
topfavoritterne. Men Karen Bass’ har også set sit stellium med Merkur, Saturn og Neptun
komme negativt tilbage: Dels har hun lovprist Cubas tidligere præsident Fidel Castro (et
stort no-no blandt de mange eksilcubanske vælgere i Florida, en absolut nøglestat for
både Biden og ikke mindst Trump i november). Og dels har hun talt positivt om
Scientology: Skadeligt blandt vælgere over hele USA.
Joe Biden kender hende ikke alverdens godt på forhånd, og deres synastri gør ikke et tæt
samarbejde om at lede en supermagt oplagt. Hverken deres Sol eller Måne aspekterer
nogen planeter hos den anden, og Bidens Saturn i Tvillingerne i skarpt kvadrat til Bass’
helt tætte Venus Mars-konjunktion i Jomfruen er heller ikke et varsel om varme. Deres
composit byder på en nervøst og ustabilt udseende Måne Uranus-konjunktion, men også
på en mere sympatisk udseende Venus Mars Neptun-konjunktion i kvadrat til Jupiter.

Bedre ser det ud med Karen Bass’ forhold til USA’s nationalhoroskop, der også kan
fortælle om politikeres forhold til amerikanerne som en samlet vælgergruppe.
Bass har sin Sol i kvadrat til USA’s Sol, men også sin Venus Mars-konjunktion i sekstil til
landets Sol. Vigtigt for vælgertækken på landsplan er, at USA’s Måne i Vandbæreren går
ind som det tredje ben i en stortrigon, hvor Karen Bass’ Jupiter i Tvillingerne og hendes
meget definerende Merkur Saturn Neptun-konjunktion i Vægten er de andre elementer.
Bass har desuden hele tre konjunktioner i sin synastri med USA-horoskopet. USA’s Saturn
på hendes Sol fortæller om et tyngende ansvar, modstand, personlige ofre og benhårdt
arbejde. Karen Bass’ Uranus på USA’s Merkur kan elektrificere på den store scene, men
indebærer også, at USA’s Merkur i Krebsen er i kvadrat til Bass’ stellium med Merkur,
Saturn og Neptun i Vægten. Endelig indikerer Karen Bass’ Jupiter i konjunktion med
USA’s Mars, at hun kan blive en nøgleperson i forhold til både militære operationer og
udland. Det samme gør USA’s Jupiter i kvadrat til Karen Bass’ Sol.
Hendes Sol er desuden i sekstil til USA’s ascendant, og landets ascendant er også i
kvadrat til hendes Venus Mars-konjunktion. En stærk synastri med USA, alt i alt. Var det
ikke for Scientology og Castro….
(artiklen fortsætter på næste side, læs videre)

Skal vi have Sol-Måne parret?
Michelle Lujan Grisham, 60 år, guvernør i New Mexico
født 24. oktober 1959, ukendt tid, i Los Alamos, New Mexico
Synastri med Biden: 9
Synastri med USA-horoskopet: 7
En meget overbevisende og nærmest entydigt positiv synastri vil Joe Biden kunne få med
guvernør Michelle Lujan Grisham. Alle astrologer ville rådgive Biden til at se nærmere på
Grisham, hvis han skulle vælge en hustru blandt kvinderne i feltet. Men nu skal han vælge
en potentiel præsident, og så kan det gå anderledes.
Kongeaspekterne i synastri er interaspekter mellem Sol og Måne. Den ukendte fødselstid
betyder, at Grishams Måne enten er sidst i Krebsen (i så fald i trigon til Bidens Sol, Merkur
og Venus) eller først i Løven (i kvadrat til Bidens egen Måne). Men der er knapt 90 procent
sandsynlighed for det første og klart mest harmoniske i forhold til Biden: At Grisham har
Månen i Krebsen.
Til gengæld er det sikkert, at Bidens Måne er i eksakt opposition til Grishams Sol, så alt i
alt har de to med stor sandsynlighed en double whammy mellem deres Sol og Måne, en
absolut klassiker blandt ægtepar og i øvrigt også mellem en lang række tidligere
præsidenter og deres vicepræsidenter. Et andet typisk romantisk aspekt har Biden og
Grisham med Bidens Mars i sekstil til Grishams Venus.

Endnu en gunstig double whammy har de to i Grishams Jupiter i quincunx til Bidens Måne
– og særligt Bidens Jupiter i konjunktion med Grishams Måne (hvis den er i Krebsen, og
højest mulige orbis er under alle omstændigheder beskedne seks grader). Og så falder
Grishams Jupiter eksakt på Bidens ascendant i Skytten, så hendes potentiale for at opløfte
Biden og tilføre ham håb, optimisme og udsyn er virkelig stort.
Bidens Måne samler op på Grishams Saturn Pluto-trigon, der bliver til en stortrigon i
jordtegnene, når deres horoskoper lægges ovenpå hinanden. At Michelle Lujan Grisham
har Saturn og Pluto i trigon er karakteristisk og mere betydningsfuldt nu, end man normalt
ville gøre det aspekt til. For Grishams Saturn-Pluto trigon kan flytte noget lige netop nu,
hvor den aktuelle Saturn-Pluto transit har udløst et kaos i mange dimensioner i et USA,
der er på vej mod sin 250-års fødselsdag – og dermed har Pluto-runde nu.
Men det virkelige clou i synastrien mellem Biden og Michelle Lujan Grisham er måske
stadig Grishams Venus i konjunktion med Bidens MC i Jomfruen. For dengang Joe Biden
var vicepræsident, var det ham, der havde Venus på præsidentens MC! Det er en sød
detalje, først og fremmest – men hvis Biden opfanger den impuls i sine samtaler med
Michelle Lujan Grisham, og hvis den impuls slår en tone an for ham og minder ham om
noget, så har Grisham (endnu) et plus i Bidens bog.
Michelle Lujan Grishams Merkur i Skorpionen er desuden i konjunktion med Bidens Sol,
Merkur og Venus, og hun er også blandt de ”T-kvadrat kandidater”, der går nogenlunde
gelinde til Bidens Sol-stellium. Hun rammer det med Merkur, Uranus og Chiron, en meget
mental impuls og lettere at kapere for Biden end (mest markant) Kamala Harris’ variant
med Mars og Saturn helt givetvis er.
Biden og Grishams composit er en todelt størrelse: På plussiden en bred stortrigon i
vandtegnene – Mars, Solen og Merkur i 7, 14 og 21 Skorpion, Saturn i 20 Fisk og Uranus i
11 Krebs – og mere udfordrende et bevægeligt T-kvadrat med Månen mellem 11 og 17
Tvilling samt Saturn i 20 Fisk og Pluto i 15 Jomfru (der var de to igen!). T-kvadratet i
compositten bliver afgørende for, at deres synastri ikke får det perfekte 10-tal, men må
”nøjes” med 9.
Michelle Lujan Grishams synastri med USA-horoskopet er også ganske fin: Hendes Sol
Mars-konjunktion i Skorpionen er i trigon til USA’s Venus-Jupiter konjunktion. Grisham og
USA har en double whammy på Sol-Venus aspekter, for hendes Venus er i sekstil til
landets Sol.
I den anden retning trækker Grishams Saturn i opposition til USA’s altid ekspansive
Venus-Jupiter konjunktion: Kan hun så sætte gang i økonomien? kunne man spørge – og
desto mere fordi Grisham også har sin måneknude i kvadrat til USA’s Venus-Jupiter
konjunktion.
Endnu en double whammy er Grishams Måne i konjunktion med USA’s Merkur, mens
Grishams egen Merkur i kvadrat til USA’s Måne kan give problemer i kommunikationen
med den bredere befolkning.

Michelle Lujan Grishams Venus i kvadrat til USA’s ascendant kunne give problemer med
økonomi eller andre forhold, der handler om værdier, men af en kvadrat at være er den
blandt de blødere. Og hendes måneknude i eksakt konjunktion med USA’s MC er et
meget smukt aspekt, der peger på overensstemmelse mellem USA’s mål og Grishams
livsbane.
Med et par mindre pletter er Michelle Lujan Grishams synastri med USA alt i alt god. Hun
vil være et stærkt valg for Biden, men hendes aktier i ræset ser ud til at være dalet i takt
med, at aktierne er steget for kandidater som Karen Bass og Tammy Duckworth.

En fantastisk personlig kemi
Val Demings, 63 år, medlem af Repræsentanternes Hus for Florida
født 12. marts 1957, ukendt tid, i Jacksonville, Florida
Synastri med Biden: 9
Synastri med USA-horoskopet: 5
Med samme fødselsdag som Tammy Duckworth har også Val Demings sin Sol i trigon til
Joe Bidens Sol-stellium. Begge er vand-mennesker: Hvor Biden har Solen, Merkur og
Venus i Skorpionen har Demings et stellium med de tre samme planeter i Fiskene. Deres
synastri er alt i alt forrygende, faktisk fuldt på højde med den, som Biden har med Michelle
Lujan Grisham.
Som Grisham har også Demings enten Månen sent i Krebsen (i så fald i trigon til Bidens
Skorpion-planeter, men mindre sandsynligt) eller først i Løven (i kvadrat til Bidens Måne,

mere sandsynligt). Biden har hele tre harmoniske double whammies med Demings i Sol,
Merkur og Venus i trigon til Demings’ Mars – og Demings’ Sol, Merkur og Venus i trigon til
Bidens Mars.
Endnu en stærkt gunstig double whammy kommer med Bidens Sol, Merkur og Venus i
sekstil til Demings’ Jupiter – og Bidens Jupiter i trigon til Demings’ Sol og måneknude.
Begge har et Sol-Jupiter aspekt: En trigon hos Biden og en opposition hos Demings.
Joe Bidens Sol, Venus og ikke mindst Merkur falder desuden lige på Demings’ nordlige
måneknude, endnu en gentagelse af Bidens synastri med Barack Obama. Og der er mere
endnu, der er meget, meget mere i hvad der tenderer et festfyrværkeri af en synastri
mellem to toppolitikere:
Bidens Merkur i trigon til Demings Merkur og Venus. Bidens Jupiter i konjunktion med
Demings’ Måne, særligt hvis hun er født rimelig tidligt på dagen – eller Demings’ Måne i
trigon til Bidens ascendant, hvis fødslen lå senere på døgnet. Bidens Jupiter i sekstil til
Demings’ Mars og Jupiter. Plus den mere kollektive: Demings’ Pluto i tæt konjunktion med
Bidens nordlige måneknude.
Til at holde alle konjunktionerne, trigonerne og sekstilerne bare en smule ved jorden:
Måne kvadrat Måne (højest mulige orbis er 7), Saturn opposition Saturn og Bidens Saturn
i kvadrat til Demings’ Venus og Merkur. Men det er kun sundt, når resten af synastrien er
så nærmest overstrømmende harmonisk. De mangler kun et Sol-Måne aspekt eller to for
at have en synastri til det perfekte 10-tal.
Deres composit placerer vældig tankevækkende Solen i 24 Stenbuk, præcis hvor SaturnPluto transitten aktuelt befinder sig og afspejler et USA i radikal og voldsom omvæltning.
Deres mange interaspekter og double whammies bliver i compositten til et stellium med
Solen, Merkur og Venus i Stenbukken i quincunx til et andet stellium med Mars, Jupiter og
Pluto i Løven, og compositten bliver derfor mere ukarakteristisk end deres rene synastri.
Val Demings’ synastri med USA-horoskopet har lidt af det ene og lidt af det andet: I den
gunstige ende en double whammy med Demings’ Sol i trigon til USA’s Merkur – og
Demings’ Merkur i trigon til USA’s Sol.
At Val Demings’ tætte Mars-Pluto kvadrat er i spænding til USA’s Måne (og i øvrigt Joe
Bidens Sol-stellium) kan samtidig bringe hende til at forekomme overvældende, både for
Biden og den brede befolkning, og at Val Demings’ eksakte kvadrat mellem Venus og
Merkur i 13 og 14 Fisk og Saturn i 14 Skytte rammer lige på USA’s ascendant i 12 Skytte
kan også bringe Demings til at virke streng, begrænsende og brysk på vælgerne.
USA’s Saturn i eksakt sekstil til Demings’ Saturn kan måske kompensere en smule, men
hendes synastri med landet som helhed hører alt ikke til feltets stærkeste. Bidens valg kan
dog sagtens falde på hende – og ikke kun fordi hun er fra Florida, præsidentvalgets
vigtigste delstat, fordi alle regner det for givet, at Donald Trump skal vinde Florida, hvis
han skal have endnu en periode i Det Hvide Hus.

Borgmesteren er Bidens gode ven
Keisha Lance Bottoms, 50 år, borgmester i Atlanta
født 18. januar 1970, ukendt tid, i Atlanta, Georgia
Synastri med Biden: 7
Synastri med USA-horoskopet: 4
En hidtidig borgmester som vicepræsident vil være noget helt nyt, og spørgsmålet er, om
det er erfaring nok. Men Keisha Lance Bottoms er en nær allieret af Biden. Hun var blandt
de første, der støttede hans kandidatur, og hun veg ikke fra ham, da han var stærkt
presset i primærvalgene. Senest har hendes håndtering af coronavirus i Georgias
hovedstad indbragt hende megen beundring og en national platform.
Hendes synastri med Biden er overvejende harmonisk. Bidens Sol, Merkur og Venus i
Skorpionen er i tæt sekstil til Bottoms’ Sol og Venus i Stenbukken. Bidens Sol, Merkur og
Venus er i trigon til Bottoms’ Mars i Fiskene. Med Merkur og Mars har Biden og Bottoms
en double whammy, for Bidens Mars er samtidig i sekstil til Bottoms’ Merkur: Sammen kan
de omsætte analyse og tanker til handling. Der er dybde og stor empati i deres forhold.
Bidens Måne i kvadrat til Bottoms Sol (og Venus) er en klassiker i synastrien mellem
amerikanske præsidenter og deres vicepræsidenter. Spændingen bliver lettet af Bottoms’

Jupiter i opposition til Bidens Måne – og Bidens Jupiter i opposition til Bottoms’ Sol og
Venus. Jupiter-oppositioner er til at håndtere og er som regel faktisk rare aspekter.
Potentielt problematisk er Bidens og Bottoms anden double whammy: Bottoms Saturn lige
på Joe Bidens Måne – og Bidens Saturn på Bottoms’ Måne. Men så tætte som de er rent
personligt, må de have mærket den latent meget tyngende impuls allerede – og have
fundet måder at håndtere den på. Aspektet viser et alvorsfuldt forhold, potentielt også et
skæbnefællesskab. Bliver det de to sammen i Det Hvide Hus, så tyder Månen og Saturns
double whammy meget klart på, at de også må dele noget sorg og nogle meget hårde
stunder.
Bidens og Bottoms’ synastri er overvejende fin, og deres composit fortæller samme
historie. Den er domineret af en stortrigon i jordtegnene mellem Månen, Mars, Jupiter og
Saturn.
Keisha Lance Bottoms’ synastri med USA-horoskopet trækker bare ikke samme vej.
Hendes Merkur udløser USA’s Sol Saturn-kvadrat med en kvadrat og en opposition.
Hendes Sol og Venus er i opposition til USA’s Merkur – og dermed også i konjunktion med
USA’s Pluto, der i denne skæbnestund for landet er vendt tilbage til sin egen position.
Det indebærer samtidig, at Keisha Lance Bottoms netop nu har Saturn Pluto-transitten
hvilende tungt på sin Sol Venus-konjunktion i Stenbukken. Den transit kan gå begge veje,
og den kan bestemt godt løfte hende (næsten) helt til tops. Hvordan Biden end vælger,
befinder hun sig netop nu i den største omvæltning, som hun sandsynligvis vil få i sit liv.
Keisha Lance Bottoms’ Mars i kvadrat til USA’s Mars er ikke noget ubetinget plus, hvis hun
får at gøre med kriser og militære konflikter. Hendes Mars i Fiskene indikerer dog en mere
pacifistisk tilgang end USA’s traditionelt meget aktive og omsiggribende Mars i
Tvillingerne. Men ubetinget på plussiden i forhold til USA-horoskopet tæller stort set kun
Bottoms’ Jupiter i trigon til USA’s Venus-Jupiter konjunktion (”gang i økonomien”) og
hendes Saturn i sekstil til samme Venus-Jupiter.

Og et par stykker til
Topfavoritten er dog stadig Kamala Harris, hendes besværlige synastri med Joe Biden til
trods. Både den og Harris’ synastri med USA-horoskopet blev spillet detaljeret igennem i
Stjernernes Krebse-nummer.
Hvis du selv vil lege videre, er der også en håndfuld emner mere. Ja, faktisk har kilder i
Joe Bidens kampagnestab anonymt fortalt amerikanske medier, at det samlede antal
kandidater fortsat er helt oppe på 10 eller 11 her i starten af august, en uges tid før Biden
sætter navn på sit bud på en vicepræsident.
Vi har dækket de fleste, og mon ikke de sidste fire er dem, der kommer her. De er alle
sammen hvide, og det giver dem en ulempe i et politisk landskab, hvor Biden er under
voldsomt pres for at vælge….en sort, en latinamerikaner, en asiat, men i hvert fald ikke en
hvid. Det præg satte drabet på George Floyd også på amerikansk politik.

De fire er senator Elisabeth Warren (født 22. juni 1949 i Oklahoma City), senator Tammy
Baldwin (11. februar 1962 i Madison, Wisconsin), guvernør Gretchen Whitmer (23. august
1971 i Lansing, Michigan) og guvernør Gina Raimondo (17. maj 1971 i Smithfield, Rhode
Island). Nogle nævner desuden stadig den sorte tidligere guvernørkandidat Stacey
Abrams (9. december 1973 i Madison, Wisconsin), hvis aktier dog er faldet fra et
udgangspunkt, som mange fra starten fandt lavt.
Med de fem nævnt er chancen rigtig god for, at vi nu har ramt navnet på Bidens faktiske
valg, når han løfter sløret her inden længe. Eller også overrasker han igen. Man har vel
ikke Solen, Merkur og Venus i hemmelighedsfulde Skorpionen for ingenting – i det dybt
private 12. hus. Eller hvad, Joe…?!
Bjarke M. Chronas er et anagram for en dansk journalist og hobbyastrolog. Hans virkelige
identitet er redaktionen bekendt.

