HOROSCOOPUITLEG DONALD TRUMP, 14-6-1946.
Trump is zonneteken Tweelingen en Ascendant 17° Leeuw, en omdat niet alles harmonieus
staat, betekent dit dat hij is: nieuwsgierig, veranderlijk, rusteloos, slagvaardig, handig (o.a.
twee dingen tegelijk), buigzaam, betweterig (vaak oppervlakkig, niet objectief, dilettant),
dominant (bij vlagen zelfs opdringerig, gebiedend, dwingend), zelfvertrouwend, trots, lui,
moedig, hoog- en grootmoedig, egocentrisch, narcistisch, arrogant, jaloers, onbeleefd, grof,
onverschillig, driftig, ongeduldig doch volhardend, halsstarrig, en soms ook wraakgierig.
De exacte ascendantgraad van 17 Leeuw geeft succes aan het eind van zijn leven. Het
presidentschap is natuurlijk zijn grootste succes. Zijn Zon driehoek Jupiter, en Maan sextiel
Jupiter, versterkt het gepredestineerd zijn tot succes en roem, maar geeft ook financiële
voorspoed, en maakt reislustig (Jupiter zelf, en staat in Huis 3 en is medeheer van Huis 9).
Zon in Huis 11 bevordert protectie van hooggeplaatsten en maakt zelf ook protegé voor
anderen. Maar de affliktie Zon oppositie Maan en Zon conjunct Uranus veroorzaakt, o.a.
vanwege zijn excentriciteit en dominantie, problemen bij vrienden en politieke partijen.
Geeft ook een doorlopende ontevredenheid en irritatie, en conflicten met autoriteiten (Zon).
De Zon/Maan affliktie veroorzaakt een disharmonie, een conflict tussen wil en wens,
individualiteit en persoonlijkheid, ziel en ik, tussen bewuste en onbewuste drijfveren, waarbij
het onbewuste vaak het bewust willende blokkeert. Ook geeft dit aspect problemen en grote
tegenstellingen tussen man en vrouw met vaak echtscheidingen. De man kan een vrouw niet
echt gelukkig maken omdat hij haar iets niet kan geven. De grote les is beheersing, geen
zelfoverschatting en koppig vasthouden aan de eigen mening, en werkelijke interesse in de
ander. Hiervoor zijn crisissen nodig voordat de trotse volle Maan afnemende Maan wordt!
Zon sextiel Mars en sextiel Ascendant Leeuw maakt Trump een natuurlijke autoriteit. Echter
dit wordt zwaar geforceerd tot manipulatie en machtsstrijd met conflicten door Pluto conjunct
Ascendant en Pluto vierkant MC (lagere instincten komen boven, gepaard met woede). Zon
conjunct Uranus maakt origineel (wordt ondersteund door de exacte Ascendantgraad),
onafhankelijk, maar ook excentriek en onhandelbaar koppig, van de eigen waarheid
overtuigd, hetgeen crisis en conflicten geeft (ook met vrienden en de partner: Uranus in Huis
11 is heer van Huis 7). Toch is de Voorzienigheid altijd voldoende aanwezig door de Zon
driehoek Jupiter. Zon driehoek Jupiter maakt joviaal, gul en zelfvertrouwend, en ondersteunt
positief zijn Asc. Leeuwaspecten (maar maakt later wel corpulent). Zon sextiel Mars in Huis 1
maakt (groot)-moedig, strijdig, onbevreesd, ondernemend en gesteld op een
verantwoordelijke positie. Vanwege Maan in Boogschutter sextiel Jupiter driehoek
Ascendant, en Jupiter en Neptunus in Huis 3, is communiceren, schrijven, publiceren van
‘jubel-goeroe-boeken’ een belangrijk onderdeel in zijn leven. Geeft iets bezielend en maakt
populair en succesvol. Probleem door Mercurius vierkant Neptunus in Huis 3 is dat de
woorden vaak verkeerd uitgelegd worden, en er ook een neiging is tot overdrijven. Maan
oppositie Uranus maakt echter grillig, vertonend, excentriek, prikkelbaar, geeft bij vlagen
vervolgingswaan, waarbij kritiek slecht verdragen wordt. Maan in Huis 5 driehoek Mars
maakt vindingrijk, scherp, vlug, geeft levenslust en avontuur (en veel kinderen). Echter de
Maan oppositie Uranus geeft wel aparte en diverse liefdesverbindingen, maar tevens veel
teleurstellingen. Maar ook plotselinge verliezen door speculaties, en impopulariteit. Mercurius
in Kreeft in Huis 11 vierkant Neptunus sextiel MC geeft vele intellectuele en zakenvrienden,
maar neigt naar afdwalende gedachten en onbetrouwbaarheid, (zelf-)bedrog, en er zelf alleen
voordeel uit willen halen, maar toch ook geregeld zelf bedrogen worden. Uiteindelijk toch
(zaken)successen. Veelal is hij sensitief en strevend naar een ideaal, maar met een neiging
naar waanideeën. Uranus in Huis 11 geeft vele originele, soms zelfs excentrieke vrienden.
Venus in Huis 12 in Kreeft geeft een behoefte aan genegenheid en aan een droompartner,
maar ook aan liefde op ‘verborgen’ plekken (soms ook ongewone en geheime liefde(s)

hetgeen ondersteund wordt door de geafflikteerde Uranus in Huis 11). Geeft veelal problemen
en schandalen. De moraliteit is ook tegenstrijdig door Venus vierkant Jupiter, en geeft een
behoefte aan avontuur, luxe en pronk- en eerzucht, en overdreven liefdegevoelens. Venus
conjunct Saturnus in Huis 12 bevordert wantrouwen, perversiteiten, een rem, koelte, een
gebrek op liefdesgebied (bijvoorbeeld angst voor liefde om jezelf voor 100% te geven,
hetgeen kwetsbaar maakt, of angst om tekort te komen), zich onbegrepen voelen door de
partner, echtscheiding, veel nieuwe beproevingen en verdriet (aspect bevordert depressiviteit
en verbittering). Doch vaak wel zorgzaam en hoffelijk (=ook Leeuw ascendant). Jupiter in
Weegschaal maakt welwillend maar ook zelftoegevend, en in Huis 3 bevordert het optimisme
en idealisme, waarvoor men graag wil reizen. De wereld heeft zijn belangstelling. Door
Jupiter vierkant Saturnus moet wel gezwoegd worden voor het succes, geeft teleurstellingen,
ontevredenheid en somberheid (echter o.a. Jupiter heeft voldoende mooie aspecten om er
weer bovenop te komen). Vaak ook gevoel dat het eigen initiatief onderdrukt wordt. Er moet
bij deze aspecten voor gewaakt worden dat vertrouwen geen overmoed wordt, de moraal niet
dubbel is, en dat het geloof geen blind geloof wordt. Al geeft Jupiter driehoek Uranus en
sextiel Ascendant en sextiel Lilith idealisme voor nieuwe richtingen en leiderschap, maakt
eigenzinnig, voorzienig en populair (dit wordt o.a. mede ondersteund door de exacte
ascendantgraad). Echter zie hierboven op dit thema ook de beperkingen door de aspecten
Maan oppositie Uranus en de Zon conjunct Uranus in Tweelingen (o.a. fanatisme, excentriek,
van geniale flitsen tot warhoofdigheid met vreemde ideeën).
Lilith in Boogschutter geeft de drang tot expansie en eigen idealen anderen op te dringen. Een
hoger doel na te streven, een honger naar vrijheid en ruimte. Echter er moet een compromis
komen tussen behoefte aan persoonlijke expansie en integratie in eigen omgeving. Daarom
dat persoon zich ook vaak bezig moet houden met kleine dagelijkse dingen. Dan kan een hoog
ideaal werkelijkheid worden. Lilith is ook werkzaam in Huis 4 en Huis 5 en geeft het
probleem, de opgave om een gezin harmonisch bijeen te houden. Een plek waar iedereen zich
thuis kan voelen. Ook trots en een hautaine houding moeten afgelegd worden, alsmede de
wens dat anderen naar hem opkijken. De opdracht is anderen (vooral de kinderen) hun eigen
denk-en expressieruimte te geven, zichzelf te laten zijn, door geen meningen op te dringen.
Anders worden je kinderen je Achilleshiel. En jezelf leren kennen met al je talenten en
tekortkomingen. De Cheironaspecten geven aan om te leren leven naar wat je zegt, eerlijk en
trouw aan jezelf zijn. Beter leren te onderscheiden en de communicatie sterk te verbeteren.
Het gelukspunt is werkzaam zowel in Huis 6 als in Huis 7 en geeft de opdrachten tot leren
onderscheiding van diverse vormen van leed (eigen en van anderen), en tevens het juist leren
(=oefenen!) aan de wereld dienstbaar te zijn (bijvoorbeeld door mededogen en opoffering).
Onder andere door hartelijkheid kunnen negatieve emoties omgebogen worden.
Ook gelukspunt in Huis 7 betekent opofferen: wat kan je voor een ander betekenen! Zolang er
alleen maar de wens is om te ontvangen, en niet om te geven, zal hij niet gelukkig worden!
De Maansknopen geven aan dat er een enorme vrijheidsdrang is, en dat in dit leven voldoende
geleerd moet worden hoe het leven in elkaar steekt (wordt ondersteund door de sterke 3e Huis
bezetting). Belangrijk is daarom om met veel mensen om te gaan. Leren te onderscheiden en
beter te communiceren. Leren echt te luisteren. Dan heeft men werkelijk pas iets te zeggen!
Ook afleggen van trots en egocentrisme (Drakenstaart in Huis 5), het leren dragen van de last
van de evolutie, de medemensen, opoffering en mensenliefde (Huis 11), is nu de levenstaak!
De vaste sterren bevorderen eer en aanzien, een gunstige carrière, maar ook teleurstelling in
de liefde en het huiselijke leven (wordt o.a. door Lilith ondersteund). Ruzie, schandaal,
verliezen, processen, ziekten, geweld, en zelfs enig crimineel gedrag worden ook geactiveerd.
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Nostradamus Kwatrijn 40: De valse trompetten (bazuinen) verbergen
waanzin en zal leiden tot Byzantium aan/door haar wetten te veranderen. (Trump komt van trumpet).
Uit Egypte zal er uitgaan een man die wil intrekken het bevelschrift, het wisselen van geld en normen.

