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Deze online afbeelding is gelicentieerd onder cc by-sa  

Op 26 december 2019 vond er een ringvormige zonsverduistering op om 06.15u.  

Opzet van het onderzoek 

Doel van dit onderzoek is om relaties/patronen te vinden tussen planetenwerking en 

droombelevingen bij mensen in het algemeen. Dit om te achterhalen of planeten invloed hebben op 

ons droomleven en dus op onze ziel. Daarnaast probeer ik specifieker, de vanuit de klassieke oudheid 

gegeven kwaliteiten van de planeten, te herontdekken in dit onderzoek. Wanneer deze relatie naar 

voren komt zou dat hun kwaliteit bevestigen. Dit kan door de droombelevingen van mensen te 

onderzoeken tijdens bepaalde planetenstanden. Het bewijs voor de invloed van de 

planetenwerkingen op ons droomleven kan geleverd worden wanneer er patronen/verbanden 

gevonden worden die samenhangen met zich herhalende planetenconstellaties. Het onderzoek vindt 

daarom plaats bij opposities en conjuncties van de bovenzonnige planeten met de zon en nu dus 

voor de eerste keer bij een zonsverduistering.  Omdat het de eerste keer is, zijn er nog geen eerdere 

gegevens die ik ernaast kan leggen bij de conclusies. Dat is natuurlijk jammer. De conclusies komen 

daarom wat mager uit de verf. Maar zelfs de hoogste berg beklim je door de eerste stap te zetten… 

Oud spreekwoord, vast Chinees, typische spreuk voor een Stier zoals ik..       

 



 

Deelnemers 

Er hebben 45 mensen deelgenomen aan dit onderzoek. Zij zijn allen lid van de app-verzendlijst: 

Sterrenvrienden. Van deze 45 deelnemers konden 6 deelnemers hun droom dusdanig  niet meer 

herinneren dat ze de vragen niet konden beantwoorden. 39 Deelnemers hebben de vragen wel 

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

onderzoek. Spontaan hebben ze hieraan meegedaan. Ze waren zich bewust dat ze op hun dromen 

moesten letten en dat er in de ochtend vragen gesteld gingen worden. Iedereen werd verzocht om 

een schrift of ander notitiemateriaal naast het bed te leggen om hun droom te noteren zodra ze 

wakker werden. De vragen zelf waren niet bekend. Omdat de heilige nachten begonnen waren, 

waren er meer mensen bewust met hun dromen bezig. Pas in de ochtend werd de vragenlijst naar de 

deelnemers geappt. De deelnemers weten dat naar de relatie van de stand van de planeten en hun 

eigen dromen gezocht wordt. Ook is hun vertelt dat het over een zonsverduistering ging. De 

Sterrenvriendengroep is een open groep waarin iedereen mag deelnemen. De groep bestaat uit 

kennissen, belangstellenden, ex-cursisten van één van mijn cursussen over dynamische astronomie 

(zie blog: Mensenster). 

De onderzoeksvragen 

1. Was je in je droom alleen/ met iemand samen/met meerdere/met veel mensen? 

2. Moest je iets organiseren? 

3. Moest je een probleem, vraagstuk oplossen ?  

4. Moest je iets ordenen, opnieuw indelen? 

5. Heb je onrustig gelegen, letterlijk veel bewogen in bed (c.q. slaapwandelen)? 

6. Ben je wakker geworden tijdens of valk vóór de zonsverduistering om 6.15u? 

7. Hoe verliep de stemming in je droom? 

Opmerking: 

De deelnemers kiezen bij vraag 1 één van de keuzemogelijkheden. Bij vraag 2 t/m 6 antwoorden ze 

met ja, nee of weet ik niet. Vraag 7 is een open vraag en hierbij geven de deelnemers in 

steekwoorden het verloop van de stemming van de droom weer.  

Ten slotte mogen de deelnemers iets algemeens, opvallends, een beschrijving of een opmerking over 

hun droom vertellen. Dit om voor mij meer beeld te krijgen van de inhoud van de dromen. Wanneer 

daar overeenkomsten in zitten die nog niet binnen het bereik van de vragen liggen, kan ik daar de 

volgende keer rekening mee houden. Deze vraag is niet verplicht maar is een optie die mij helpt mijn 

eigen blikveld gezien dit onderzoek te verruimen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uitslag onderzoek: 

Vraag 1: 

 

Conclusie vraag 1: 

• We blijven meerdere personen om ons heen ervaren maar hebben ook bijzondere 

ervaringen met begeleiders. 

Ook bij een zonsverduistering blijkt dat de meeste mensen meerdere personen om zich heen 

ervaren. Het is zeer bijzonder dat dit steeds, algemeen geldend naar voren treed uit onze ziel. In alle 

onderzoeken tot nu toe scoort dit antwoord als hoogste. Het zijn geen hoge scores, allemaal tussen 

de 50 % en 71%. Alleen bij de Neptunus oppositie in september 2019 was de score zeer hoog, 87%. 

Maar het is wel een meerderheid. Dat laat niet weg dat het bijzonderder is wanneer je duidelijk de 

ervaring had dat je met één iemand was. Meerdere mensen benoemden de aanwezigheid van een 

meisje of vrouw in hun droom. Het voelt nog steeds als iets bijzonders wanneer je duidelijk met één 

iemand een contact hebt en een uitwisseling. Dit kan een diepe ervaring zijn wat je duidelijk 

meeneemt de dag in. 

Vraag 2: 
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1. Was je alleen/ met iemand samen/met 
meerdere/met veel mensen?
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met iemand

met meerdere

met veel



 

Conclusie vraag 2: 

• Geen opvallende organisatie 

Omdat uit het stijgbeelden onderzoek was gekomen dat de etherkrachten zich sterker vormden bij 

den ringvormige zonsverduistering was ik benieuwd of in onze ziel een sterkere behoefte was om te 

organiseren. Dit ingrijpen in de wereld om ons heen door te ordenen, organiseren ligt voor mij 

parallel aan het ingrijpen van het astrale in de etherwereld. Toch kwam een positieve bevestiging 

niet opvallend naar voren. Eigenlijk fifty/fifty. Nou is natuurlijk de helft ook een flinke groep maar 

toch….Ik had verwacht dat dit aspect sterker naar voren zou komen….We zullen door verder 

onderzoek hopelijk meer leren over hoe de aspecten in de kosmos van invloed zijn op onze 

droombelevingen in de nacht. 

Vraag 3: 
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Conclusie vraag 3: 

•  

Een zonsverduistering is blijkbaar iets anders dan een planeet-oppositie of -conjunctie. Bij deze vraag 

was er bij de vorige onderzoeken een markant verschil tussen de invloed van deze twee 

astronomische verschijningen. Conjuncties scoorden beduidend hoger dan opposities. De 

zonsverduistering lijkt niet in dit patroon te passen.   

Ze laat wel een meerderheid zien die een probleem moet oplossen maar de score is niet bijzonder 

hoog. Over het algemeen scoren we meer dan de helft tot zeer hoog op deze vraag.  

Problemen oplossen blijft natuurlijk een persoonlijke aangelegenheid in onze ziel. Niet alle 

problemen worden lichtelijk verwerkt. Hierdoor blijven ze in onze ziel (astraallichaam) hangen en 

nemen we ze in de nacht mee naar de wereld van de engelen. We hebben 2 tot 3 dagen de tijd om 

dit toch een plekje te geven en te laten zakken in onze fysiek-etherische organisatie. Opvallend is wel 

dat dit geesteswetenschappelijke beeld bij alle onderzoeken tot nu toe bevestigd wordt.  

 

 

 

ja
61%

nee
36%

weet niet
3%

3. Moest je een probleem, vraagstuk 
oplossen?

ja

nee

weet niet



Vraag 4:

 

Conclusie vraag 4: 

Ik had, net als bij vraag 2 een hoog resultaat verwacht bij deze vraag omdat er in de plantenwereld 

een duidelijke etherische reactie te zien is bij een ringvormige zonsverduistering. Daarom dacht ik 

dat dat ook wel in onze ziel zichtbaar zou worden door de wil om te organiseren of ordenen.  Maar 

nu blijkt dat slechts 33 % het idee had om iets te ordenen. Dit spreekt mijn aanname van het 

ordenen en organiseren in de ziel, als reactie op deze sterke astrale impuls, hier op aarde, tegen. 

Blijkbaar zijn mijn conclusies te makkelijk gemaakt. Ik vrees dat het nog tientallen jaren van 

onderzoek kost om de diepgang van de invloed van de kosmos op ons dromenleven genoeg 

genuanceerd te leren kennen om dit te duiden. Net als bij de familie Kolisko met hun 40 jarig 

stijgbeeldenonderzoek.  
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Vraag 5:

 

Conclusie vraag 5: 

 

Een minderheid had onrustig gelegen, veel bewogen. Dit is een meer voorkomend beeld; gemiddeld 

hebben 44% van de deelnemers onrustig geslapen en 47% niet. Daar komen we dan in de buurt. Er 

zijn geen opvallende uitschieters bij een ringvormige zonsverduistering in dit moment van het jaar, in 

de boogschutter. 

 

Vraag 6:

 

Conclusie vraag 6: 
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Ook hier zien we geen hoge uitschieter. Maar het is mij niet bekend dat mensen normaal wakker 

worden bij een conjunctie, oppositie of verduistering. Daarom kan dit wel een hele hoge uitslag zijn 

dat de helft van de mensen wakker word vlak vóór of tijdens deze zonsverduistering. Dit vraagt om 

herhaling van deze vraag bij een volgende zonsverduistering. (voor data zie blog Mensenster, 

december 2019)  

 

 

Vraag 7: 

Hoe verliep de stemming in de droom: 

De stemmingen die in de dromen ervaren worden, 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 wordt. Ik heb ze naar mijn oordeel ingedeeld naar enerzijds 

onrustig/negatief en anderzijds helder/positief. Ook heb ik de overgangsvorm en de neutrale 

stemming meegenomen.  

 

 Troubled, 
downward 

Transit 
downward 

Neutraal/afwisselend Transit upward Clear, upward 

1 Verwondering, 

verwarring, 

vraagstuk 

Vertrouwd - 

vreemd - 

bezorgd 

Rustig Probleem, 
oplossen, 
argwaan, 
tevredenheid 

Zoekend 

verwonderd, 

Ondertoon wel 

positief 

2 van relaxed 

naar vermoeid 

naar 

paniekerig 

naar boos 

Redderen, 
onrustig op 
zoek, ergernis, 
niet vreemd. 

rustige stemming daadkracht en 

vertrouwen en 

durf en een 

beetje 

onzekerheid. 

Maar het 

voelde alsof het 

goed kwam 

uiteindelijk. Als 

ik maar geduld 

had. 

Opgewerkt, 

energiek en 

plezierig 

3 Angst, veilig, 

angst met 

alertheid, 

mengeling 

van angst, 

teleurstelling 

en ongeloof. 

Neutraal, later 
iets 
ongemakkelijk 

Spanning iets wil aan 
de oppervlakte 
komen.  

Ongeduldig, 
rust brengend,  

Ontspannen en 
blij. 

4 Onrust, 

onmacht, 

verwarring, 

verdriet, 

Ongeloof.. 

Waarom? 
Imperfectie, 
vreemd, 
twijfel,  

Verantwoordelijk zijn Gespannen, 

opgelucht 

goed 



5 Gevoel van er 
niet meer bij 
horen. 

Eerst rustig, 

sympathie, 

werd licht 

verstoord 

Rustig en stil Afwachtend, 
empatisch,  

verwondert 

6 Heftig, streng 
zijn, lastig, 
gefrustreerd,  

  Angst voor 
vliegen, 
waarom doe ik 
dit, afspraak 
loslaten. 

Indrukwekkend. 

7 Chaos, 

frustratie, 

boos 

  Gezelligheid, 

verbouwing, 

kwijtgeraakt, 

loslaten, 

zelfvertrouwen 

Positief, wel 

tijdsdruk, 

gretigheid 

8 Onrustig, 
gefrustreerd  

  Gelukkig, 

verdrietig, 

boos, 

vertwijfeld, 

vastberaden 

Goed 

9    duidelijke 

vraag/opdracht, 

naar het niet 

weten, zoeken 

en doen, tot 

oplossing. 

Gelukt! Tot slot 

diepe innerlijke 

rust, vredig 

gevoel 

Tevreden, 

gemoedelijk, 

rustig. Een 

enkele irritatie 

van iemand 

naar iemand 

anders 

10     gemoedelijk, 

bereidwillig, 

geduld, 

overzien, puur, 

focus samen 

     Vredig, 
samenhorig, in 
balans 

     Van vrolijk, 

enthousiast, 

naar een 

kortstondige 

schrik en dan 

weer terug 

naar vrolijk. 

      

 

Conclusie stemmingen: 



Er waren toch behoorlijk wat mensen die een onprettige droom hadden maar gelukkig had de ruime 

meerderheid een goed gevoel. Opvallend was dat sommige deelnemers een heel fijn rustig gevoel 

hadden. Dit blijft toch een zeer persoonlijk onderdeel waar weinig correlatie in te vinden is. Toch is 

het bijzonder om te horen hoe eenieder de stemmingen onder de beelden beleeft.  

 

Algemene conclusie 

Opvallend waren voor mij het beeldkarakter dat naar voren kwam. De beelden leken meer 

imaginatief karakter te hebben. Dit proefde ik in beelden als: 

• Het beeld van een groot gouden vierkant in de hemel (hemelluik in de Heilige nachten) 

• Een vrouw met een mooi ketting met 3 cirkels op perfecte volgorde (zonsverduistering)  

Het was geen vraag maar meerdere mensen hadden het element water in hun droom. Stonden 

bijvoorbeeld kniediep in water… Het element water heeft met de maansfeer te maken en deze werd 

natuurlijk bijzonder verlicht door de zonsverduistering. (relatie zon, maan en aarde in een 

lichtbalans). Verder kwamen de aannames die ik had niet uit. Dat is natuurlijk ook opvallend. Heb ik 

de relatie met de plantenwereld en onze ziel te makkelijk gelegd? Hoe zit het dan in elkaar? Hoe 

reageert onze ziel op astrale impulsen vanuit de kosmos… Toen mevr. Kolisko geen reacties zag op 

volle en nieuwe maan gaf ze de moed niet op. Na vele jaren van onderzoek en de doorgronding van 

de maansknopenomloop kwamen de correlaties wel tevoorschijn. Ik hoop ook dat ik de diepere 

lagen nog mag doorgronden en dat de relatie met de kosmos en onze ziel uit de duisternis in het licht 

van ons bewustzijn komt. Dit is de tijd van het geboren worden van het geesteslicht in een tijd van 

uiterlijke duisternis. Moge mijn wens vervuld worden…. 

 

 

Peter Evers 

Ringvormige zonsverduistering 26 december 2019 

Heilige nachten 


