
Verslag Dromenonderzoek 4; Uranus achter de zon, 22-04-2019 

 

Dit dromenonderzoek wil zichtbaar maken of er overeenkomsten zijn in droombeelden/belevingen 

bij een groep mensen in de nacht, dat de planeet Uranus achter de zon staat zoals op 22 april 2019.  

Aannames: 

• Wanneer wij gaan slapen verbind onze ziel zich met de wereld van de planeten en sterren. 

Dit noemen we de astrale wereld.  

• De astrale wereld is onze oorspronkelijke wereld naar welk beeld wij gemaakt zijn. Het 

terugkomen in deze wereld met de belevenissen van de dag zet deze belevenissen af tegen 

de oorspronkelijke bedoeling. Hierdoor krijgen zij een ‘kleur/vorm’ die zich in ons lagere zelf 

afzet. (etherlichaam + fysiek lichaam)  

• Het duurt 2 tot 3 dagen voordat een ervaring is verwerkt en van de bovenmens (astraal + ik) 

in de ondermens (etherlichaam + fysiek lichaam) een plek heeft gekregen.  

• Zolang een beleving in het astrale lichaam aanwezig is, wordt het meegenomen naar de 

astrale wereld tijdens de slaap en komt het in verbinding met de grotere astrale wereld. 

• Onze ziel gaat er onbewust in op en beweegt mee met en ervaart de bewegingen van de 

planeten, zon en maan.  

• Deze planetenwerkingen los en ten opzichte van elkaar zijn werkzaak in onze ziel tijdens de 

slaap. 

• Op een bepaald moment worden deze krachtenwerkingen in combinatie met wat in onze ziel 

leeft, omgezet in beelden die in onze dromen tevoorschijn komen. 

• Bij de oppositie van een planeet werkt vooral zijn aardse, materiele en bij de conjunctie zijn 

geestelijke invloed. 



 

 

 

Deelnemers 

Er hebben 28 mensen, die lid zijn van de Sterrenvrienden verzendlijst, deelgenomen aan dit 

onderzoek. De avond van te voren kregen ze de vraag of ze mee wilden doen aan het onderzoek. 

Hierdoor waren ze zich bewust dat ze op hun dromen moesten letten betreffende de conjunctie van 

Uranus met de zon en dat er in de ochtend vragen zouden komen. Ze waren daardoor in de 

gelegenheid om een schrift of andere media naast het bed leggen om hun droom te noteren zodra ze 

wakker werden. De vragen waren nog niet bekend en werden pas na de nacht, de volgende dag 

bekend gemaakt. Op mijn blog hebben ze informatie kunnen lezen over de mythische achtergrond 

van Uranus en enkele astronomische en psychische kenmerken. 

De drie vragen 

1. Moest je een probleem oplossen? 

2. Moest er iets geordend, opnieuw ingedeeld worden? 

3. Was er iemand bij die er een rol in speelde maar die je niet kende? 

 

 



Uitslag van het onderzoek: 
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Stemmingen 

De stemmingen die in de dromen ervaren werden nemen in het onderzoek een aparte rol in. Ze zijn 

niet in een grafiek te zetten omdat het een beleving is die een sterk individueel karakter heeft en 

zeer persoonlijk verwoord worden.  Ik heb ze naar mijn idee kunnen indelen naar enerzijds onrustig 

en negatief en anderzijds helder en positief. Enkele mensen hadden een tussenvorm of een 

overgangsvorm.  

 

aantal Troubled, downward transit Clear, upward 
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Vraag 3: Was er iemand bij die er een rol in 
speelde maar die je niet kende?
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paste eigenlijk niet in die 

sfeer 

6 rommelig/beetje 

donker 

 Rustig bemiddelend 

7 bevreemdend.  positief drukstemming 

optimistisch...eindelijk 

orde op zaken 

8 Onduidelijk maar wel 

ontspannen 

 in nachtdroom goed. 

9 rommelig. Niet 

eenduidig. 

  

10 druk gebeurde veel   

11 onrustig, onzeker   

12 verwarrend   

13 spannend en vooral erg 

competitief. Ik voelde 

heel veel jaloezie. 

  

14 Onzeker, zorgelijk.   

15 ochtenddroom veel 

strijd 

  

 

Samenvatting: 

• Bij  meer dan 80 procent van de deelnemers kwamen de volgende kenmerken voor: 

o Er moest een probleem opgelost worden 

o Er moest iets geordend, opnieuw ingedeeld worden 

• Bij 75 procent van de deelnemers was er een onbekend persoon bij die een rol in de droom 

speelde.  

• Op de 3 vragen is met 86%, 82% en 75% met ja geantwoord.  

 

Conclusies: 

Een overgrote meerderheid had dezelfde kenmerken in hun droom. Meer dan 80% van de 

deelnemers beleefden problemen die opgelost moesten worden.  

Dit roept de onderzoeksvraag op of het oplossen van problemen een algemeen kenmerk is van 

dromen of specifiek voor de constellatie met Uranus.  Het lijkt vanzelfsprekend vanuit de aannames 

dat een probleem dat niet opgelost is, nog niet in de ziel verwerkt is en daarom meegenomen wordt 

in de nacht om alsnog te verwerken en daarom in onze dromen tevoorschijn komt. Dan zou het een 

meer algemeen kenmerk zijn dat in onze dromen terugkomt en niet specifiek voor de constellatie 

met Uranus. We kunnen hier achter komen door deze vraag vaker terug te laten komen op andere 

momenten in het jaar.  

Ook meer dan 80% was bezig met ordenen en indelen. Is dit een meer specifiek kenmerk? Het is in 

ieder geval een hoog aantal deelnemers die hiermee bezig waren. Verder onderzoek zal uitwijzen of 

het specifieker met Uranus te maken heeft.  

Interessant is nu om het dromenonderzoek van een half jaar geleden erbij te pakken toen Uranus in 

oppositie (recht tegenover de zon zoals de volle maan) stond. 



• 61% werd toen wakker van de droom. Dit werd nu door slechts 1 persoon gemeld. Helaas 

was dit geen vraag geweest en blijft het onzeker of er niet meer mensen wakker waren 

geworden. 

• 71% was met meerdere personen. Ook dit was geen vraag voor het huidige onderzoek bij de 

conjunctie en kan dus niet vergeleken worden. 

• 68% moest een probleem oplossen. Bij 14% niet, 9% was op reis en 9% weet niet.  

Zowel bij de oppositie als bij de conjunctie van Uranus werd de vraag gesteld of er een probleem 

opgelost diende te worden. Bij de oppositie was dit bij 68% het geval en bij de conjunctie 86%. Naast 

het feit dat de cijfers 6 en 8 van plaats zijn gewisseld valt op dat er bij de conjunctie 18 % van de 

deelnemers méér, dit kenmerk in hun droombeelden had. Toch is 68% ook een grote groep 

deelnemers waardoor het idee dat dit een algemeen menselijk droombeeld betreft overeind blijft.  

Tot nu toe roept het onderzoek nog meer onderzoeksvragen op om de gegevens meer specifiek te 

maken. Het lijkt erop dat het meer duidelijkheid zal scheppen wanneer op andere momenten in het 

jaar dezelfde vragen gesteld worden.  

Stemmingen 

Opvallend waren toch wel dat 15 mensen een onrustige en eerder negatieve stemming ervoeren. 

Ongeveer de helft, 8 mensen hadden een positieve stemming ervaren. 5 Mensen zaten er tussenin of 

ervoeren een overgang in de stemming van negatief naar positief. Niemand had een ervaring die 

andersom van positief naar negatief was. 

Ik heb het idee om bij mijn voorgaande onderzoeken de stemmingen ook in te gaan delen naar 

negatief en positief en ertussenin. Hierdoor kan ik de stemmingen ook meer met elkaar gaan 

vergelijken.  

 

Plan 

Het plan is om bij conjuncties en opposities van de planeten een dromenonderzoek te blijven 

houden.  

Komende data: 21 mei/Mercurius achter de zon, 10 juni/Jupiter oppositie, 9 juli /Saturnus oppositie, 

14 juli/Pluto oppositie, 21 juli/Mercurius voor de zon, 1 augustus/Venus achter de zon, etc. 

Hierbij zal ik dezelfde vragen naast specifieke vragen gaan houden om deze te staven. 

 

Peter Evers 

23-04-2019 

Zon voor Uranus in de Vissen 


