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Volle maan en Uranus in oppositie 

 

 

De overgrote meerderheid werd wakker van de droom. 

 

De overgrote meerderheid was met meerdere personen. 
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De overgrote meerderheid was een probleem aan het oplossen. 

De vraag naar de stemming was zo persoonsafhankelijk dat ik alleen maar de verschillende 

stemmingen kan benoemen. Wel interessant want Steiner geeft aan dat de stemming erg belangrijk 

is bij een droom.  

Stemmingen:  

teleurgesteld 

Gehaast, 
onzeker 

Indrukwekkend 
en gedragen 

euforisch 

neerslachtig 

welgemoed 

ongeduldig 

power 

Verwachtingsvol 
gehaast 

Optimistisch 
spannend 

neutraal 

Prettig zacht 

Sterk strijdlustig 

serieus 

irritatie 

spannend 

wrikkend 

Star afstandelijk 

Actief, 
spannend, 
ondernemend 

Gevangen, 
neerslachtig, 
paniek 

Vrolijk, gejaagd, 
nerveus 

ongerust 

Ijverig, bezig 
positief, vrolijk 

Nu ben ik benieuwd of bij een andere planetenstand er een andere uitslag is te zien. Ik vond het 

interessant om te doen en merk ook dat dromen veel voor mensen betekenen en dat ze op dit 

moment ook betekenisvol zijn. Vooral de vele stemmingen die juist niet regelmatig terugkwamen 

maar juist zo individueel waren spraken mij aan. De stemming geeft voor mij dus aan het 

persoonlijke aan de droom. Zeer interessant. Ik ga zeker verder hiermee en zal zo nu en dan bij een 

interessante constellatie van planeten weer de vraag van de droom stellen. Ik wil sowieso weer aan 

het werk dit jaar met de 12 heilige nachten net als vorig jaar. Ik ga er nog een avond voor uitkiezen 

en laat dit snel weten.  

Groetjes  

Peter  
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