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.
P.D.Wink Maart 2017
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.

ASPECTEN DONALD TRUMP OP VERKIEZINGSDAG 3 NOVEMBER 2020 (EN VERDER)

Zijn slechte standen zorgden ervoor dat hij de verkiezingen verloor, zie onder:

URANUS CONJUNCT MIDHEMEL: (URANUS GAAT OVER VERKIEZINGEN!)
Bij deze transit kunt u plotselinge veranderingen verwachten in de wijze waarop u uw
individualiteit handhaaft. Dit weerspiegelt zich in uw beroep, uw maatschappelijke positie en
uw reputatie in de ogen van anderen. Deze veranderingen kunnen u een nieuwe vrijheid
schenken en maken dat u klaar staat om nieuwe ervaringen op te doen. Ze kunnen echter ook
bijzonder schokkend zijn: alles hangt af van uw relatie met de buitenwereld. Bent u
maatschappelijk en beroepshalve succesvol, dan zal er niet veel ernstigs gebeuren; het zal uw
blik slechts verruimen. Heersen er op dat vlak echter de nodige spanningen en hebt u het
gevoel dat alles wat u daar bereikt eigenlijk ten koste van uzelf gaat, dan kan deze transit
onplezierige ervaringen geven. Dan dient er veel te worden opgeruimd om u te bevrijden van
de banden die u in uw ontwikkeling belemmeren. Werkt u op terreinen die uw algehele
menselijke ontwikkeling bevorderen, dan biedt deze transit wellicht plotselinge kansen nog
verder te komen, vooral indien uw beroep op Uranus gebied ligt, zoals bijvoorbeeld
technologie, astrologie of andere vernieuwende of occulte zaken. U wordt in de gelegenheid
gesteld nieuw soort werk te doen, nieuwe technieken toe te passen en nieuwe ervaringen op te
doen. Misschien is er sprake van een promotie die u nieuwe verantwoordelijkheden op de
schouders legt. Alles wat er gebeurt, geeft u het gevoel volop in het leven te staan en van uw
beroep te genieten. Zelfs indien u met de negatieve zijde van dit aspect wordt geconfronteerd,
is het doel hetzelfde. In dat geval biedt u waarschijnlijk weerstand uit angst bepaalde
zekerheden te verliezen en uit een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel: u denkt ten
onrechte dat u zich dient te houden aan wat u hebt, zelfs indien dit volkomen onbevredigend
is. U kunt door de loop der gebeurtenissen worden gedwongen van beroep te veranderen of
binnen uw beroep een nieuwe koers te gaan varen. Misschien bent u er zich allang van bewust
dat uw werk geen bevrediging schenkt. Nu echter begint het u plotseling bijzonder zwaar te
drukken en wilt u het erbij neergooien. Deze transit wijst soms op rebellie tegen alles en
iedereen wat met autoriteit te maken heeft, maar vooral tegen werkgevers.
De Midhemel heeft tevens met uw ouders te maken. Dit kan een periode in hun leven zijn
waarin plotselinge wijzigingen optreden die u eveneens raken. Wat hen overkomt, zal in
zekere zin ook uw leven veranderen en u grotere verantwoordelijkheden op de schouders
leggen.
PLUTO OPPOSITIE SATURNUS (NET BEGONNEN voor een paar maanden!):
Onder deze transit wordt u geconfronteerd met veranderde omstandigheden en situaties die u
dwingen afstand van vele zaken te doen - materieel bezit, verbintenissen, overtuigingen en
dergelijke - die u tot nu toe hebt gekoesterd. U legt zich waarschijnlijk niet makkelijk bij deze
'verliezen' (want dat zijn ze in uw ogen) neer en zult zich er heftig tegen verzetten. U hebt
tijdens dit aspect grote zelfbeheersing nodig: u dient zo zuinig mogelijk te zijn op alles wat u
hebt en u zult wellicht met heel weinig heel veel moeten doen. Gevoelens worden niet zelden
onderdrukt: u hebt het te druk met de werkelijkheid en kunt zich niet permitteren in emoties te
zwelgen. U laat zich hierbij echter leiden door de schijn en niet door de realiteit. U verwart
een praktische instelling met ongevoeligheid: u onderdrukt uw gevoelens uit zogenaamde
praktische overwegingen. Hoe moeilijk u het ook hebt, sluit uw hart niet voor uw
medemensen. Doet u dit wel, dan zult u daar de rest van uw leven de littekens van blijven
dragen: u hebt dan een deel van uw menselijkheid verloren. U kunt het gevoel hebben
ontzaglijk hard te moeten werken, doch in feite weinig te presteren. In zekere zin is dit ook
zo, dat wil zeggen: wat u doet is niet zeer spectaculair. U verkeert in een overgangsperiode en
de omstandigheden zijn niet stabiel genoeg om grote successen te behalen. U bent zelf aan het
veranderen en daardoor onzeker. Dit maakt dat u zich krampachtig vastklampt aan het
verleden. Na afloop van deze periode kan uw levensgang zich volkomen hebben gewijzigd.
De enige reden waarom u nu nergens toe schijnt te komen ligt in het feit dat er ook niets is om
naar toe te werken. Laat de dingen komen zoals ze moeten, uiteindelijk zult u heus wel achter

de waarheid komen, dat wil zeggen de waarheid die voor u juist is. Waarschijnlijk is dat de
belangrijkste les die u van deze transit kunt leren. Wees erop voorbereid alles wat u niet strikt
nodig hebt, los te moeten laten: dit geldt ook voor relaties. Neem uzelf niet zo ernstig dat u
elke bedreiging voor uw huidige positie als een aanslag op uw leven ervaart. Misschien weet
u dat niet, maar oorspronkelijk wees dit aspect inderdaad op een periode waarin het leven van
de mens in gevaar was. Vandaag de dag zijn we echter dusdanig veranderd dat we veel meer
op ons ego zijn geconcentreerd dan op ons lijf en daardoor hebben ook onze reacties op alles
zich totaal gewijzigd. De mensen zelf zijn echter vrijwel hetzelfde gebleven.
NEPTUNUS VIERKANT URANUS:
Gedurende deze transit lijdt u nogal eens aan wisselende stemmingen en ook uw oordeel over
verschillende zaken is niet altijd hetzelfde. U wordt voortdurend blootgesteld aan bepaalde
realiteitsdimensies waarvan u allang vermoedde dat ze belangrijk zouden kunnen zijn, doch
waar u tot nu toe liever niets mee te maken had. Dit effect kan zich op diverse niveaus
manifesteren. Het kan betekenen dat iets wat u verborgen had willen houden, plotseling
bekend wordt. Dit is heel juist, want het geheim werkte in zekere zin belemmerend op uw
groei. Een geheim dat een ander voor u had, wordt plotseling onthuld met dezelfde
consequenties. In beide gevallen bent u in eerste instantie waarschijnlijk geschokt, het is geen
plezierige ervaring: u wenst al die onthullingen niet. Aanvaardt u ze echter, dan zal dat u
uiteindelijk ten goede komen. Op een ander niveau confronteert deze transit u met
levenswaarheden die u nooit hebt willen zien. U kunt tot het inzicht komen dat sommige van
uw gezichtspunten volkomen fout waren. Had u een zeer positief of negatief oordeel over
iemand anders, dan blijkt alles plotseling heel anders te zijn dan u had gedacht. Dergelijke
ontdekkingen verbijsteren en verwarren u. U kunt proberen uw ogen ervoor te sluiten.
Sommige mensen zoeken zelfs troost in alcohol of drugs. Op weer een ander niveau geeft
deze transit diepgaande paranormale verschijnselen en mystieke ervaringen, die u eveneens
zeer schokken doordat ze uw levensvisie aantasten. Wees trouwens heel voorzichtig met dat
soort verschijnselen. Tijdens deze transit bent u te zeer van de wijs om dergelijke ervaringen
verstandig en rationeel te kunnen verwerken. Leg wat u overkomt niet in een systeem vast,
geef uzelf de tijd alles op te nemen en te laten bezinken. Na afloop van dit aspect kunt u deze
materie dan systematisch bestuderen; tenminste als u dat wilt.
NEPTUNUS IN HET ACHTSTE HUIS:
In deze periode is uw aandacht op de verborgen aspecten van uw leven en op uw
onderbewustzijn gericht. U tracht meer inzicht te verwerven in het kosmisch verband en dat
wakkert uw interesse voor de occulte (=verborgen) wetenschappen aan. U wilt uzelf eveneens
beter leren kennen en met meer succes uw onderbewustzijn in kunnen schakelen. Een goede
periode voor een psychotherapeutische behandeling indien u het gevoel hebt daar baat bij te
zullen vinden. Gedurende deze jaren verdwijnt een oud levenspatroon om plaats te maken
voor een nieuw. Dit proces is echter zo subtiel, dat u het pas jaren later in de gaten kunt
krijgen. Iemand die u zeer na staat, kan sterven en dit verandert uw leven waarschijnlijk
aanzienlijk. Deze transit kan een zeer ongunstige invloed op gezamenlijke financiën hebben.
Het achtste huis beheerst gelden en andere middelen die u met een ander deelt en geld en bezit
van iemand anders waar u over kunt beschikken. Neptunus kan hierover misverstanden
ontketenen. Er bestaat gevaar voor het moedwillig geven van valse voorlichting en tevens
voor oplichterij. Er kunnen achter de schermen verborgen krachten werkzaam zijn die u de
gegevens onthouden. Geen goede tijd dus voor het sluiten van een lening. Er bestaat een kans
dat de bank u die hoe dan ook weigert. Leen niets, tenzij een paar euro’s van een vriend. De
strikt zakelijke manier waarop een bank bij dat soort dingen te werk gaat, wakkert de vage
neveligheid van Neptunus slechts aan en leent men van vrienden, dan kunnen daar de grootste
misverstanden uit voortkomen.

PLUTO IN HET ZESDE HUIS:
Waak onder deze transit in de allereerste plaats over uw gezondheid. U bent geneigd uzelf te
overspannen en te weinig aandacht aan uw lichaam te besteden. Jarenlang hebt u
waarschijnlijk het gevoel gehad vrijwel alles aan te kunnen en plotseling blijkt dat niet meer
zo te zijn. In het ergste geval kan deze transit een volledige lichamelijke ineenstorting
veroorzaken. Dit gebeurt natuurlijk alleen maar indien u uw gezondheid volkomen
verwaarloost en daardoor kunt u dit makkelijk voorkomen. Deze transit kan aan de andere
kant een algehele lichamelijke regeneratie veroorzaken. Past u in deze jaren heel goed op uw
gezondheid, dan kan deze zichzelf indien u haar jarenlang hebt verwaarloosd - volkomen
herstellen. Een goede periode om zich met zaken die heilzaam zijn voor lichaam en geest,
bezig te houden. Let eens op wat u eet en hoe uw lichaam daarop reageert. Breng zo nodig
veranderingen in uw eetgewoonten aan, zorg dat uw dieet meer afgestemd is op wat u nodig
hebt. Ga geen dieet volgen dat toevallig in de mode is en evenmin een uit religieuze
overwegingen. In deze periode kan een onjuiste voedingswijze lichamelijke ineenstorting ten
gevolge hebben. Het zesde huis heeft met uw werk te maken: met uw baan of uw dagelijkse
verplichtingen. Evenals op uw gezondheid oefent Pluto ook daar zijn invloed op uit. U kunt
voor grote veranderingen komen te staan; een nieuwe baan of wellicht zelfs een totaal ander
beroep. Aangezien Pluto dikwijls spanningen oproept, kunt u moeilijkheden in uw werk
verwachten, voornamelijk met uw superieuren en collega’s. Zelfs indien u daar zelf niets voor
voelt, kunt u gedwongen worden naar ander werk om te zien. Worden de spanningen te groot,
dan is het waarschijnlijk het beste dat u zelf probeert een nieuwe baan te vinden. Zoekt u naar
ideale werkomstandigheden, dan moet u wellicht vele malen van baan veranderen. Dat kan u
jaren kosten, doch tegen de tijd dat Pluto het zesde huis verlaat, hebt u misschien gevonden
wat u zocht. Het is niet onmogelijk dat u werkt krijgt dat een Pluto-karakter draagt: iets
afbreken, teneinde iets nieuws op te kunnen bouwen. Werk dat met regeneratie therapie heeft
te maken, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak, valt eveneens onder Pluto. U kunt
betrokken raken bij subversieve elementen uit de maatschappij of bij geheime objecten.
PR. MAAN IN HUIS 2:
Meer dan gewoonlijk zullen de gedachten zich bezighouden met stoffelijke en/of geestelijke
bezittingen; alsmede met het regelen van financiën. Bij gunstige directies kan men de dingen
beter op waarde schatten dan vroeger, en kunnen tevens de zaken floreren. Bij affliktie is er
financiële en/of ideële benadeling te verwachten.
PR. MAAN VIERKANT MAAN: (begint begin december 2020 voor ruim 3 maanden)
Er is kans op strijd en misverstanden (voornamelijk met vrouwen). Ook kans op naijver tussen
vrouwelijke kennissen. Men zal ervaren dat "strijd" de weerstand zal moeten overwinnen
opdat dit zal bijdragen tot ontplooiing van eigen krachten en mogelijkheden. Men vervalle
echter niet in structurele toorn en in dezelfde fouten, die juist in anderen gelaakt worden!
PR. MAAN VIERKANT ZON: (begint eind januari 2021 voor ruim 3 maanden)
Onmacht en teleurstelling, onbillijke kritiek, strijd, inmenging van anderen, verminderde
gezondheid, lusteloosheid, financiële en/of huiselijke problemen e.d., zullen deze periode
veelal kenmerken. Men heeft zorgen, de stemming is niet opgewekt, men is uit evenwicht.
Echter juist in deze tijd zijn zelfbeheersing en geduld, opwekkende literatuur of muziek,
natuurwandelingen en gesprekken met mensen met een optimistische levensbeschouwing e.d.
zeer aan te bevelen. Alleen tegenwerking maakt een mens sterker, de levenslessen kunnen dan
optimaal geleerd worden. Later plukt men hier dan de vruchten van.

