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Saturnus achter de zon 

Saturnus trok vannacht achter de zon langs en de maan 

stond voor Venus.  

Aanname voor onderzoek: 

Rudolf Steiner geeft aan dat Saturnus de planeet is die 

tijdens onze slaapcyclus de laatste fase is waar we 

doorheen gaan waarna we weer afdalen naar ons gewone 

bewuste dagleven. Deze Saturnusfase in deze omloop 

werkt het meest opwekkend op ons letterlijke bewegen tot 

hardop spreken en slaapwandelen toe. Ook heeft hij op 

een andere plek Jupiter genoemd als planeet die dit 

opwekt. Wanneer nu Saturnus achter de zon staat wordt 

hij geheel in zijn werking overstraalt door de zon. Zelfs 

fysiek is hij afwezig door dat de zon ervoor schuift. Omdat 

wij ten allen tijde de harmonie van de gehele kosmos in ons 

proberen in stand te houden, moeten wij nu zelf de Saturnuskwaliteit oproepen omdat hij 

niet van nature werkzaam is in de kosmos en dus niet in ons. Omdat wij deze kwaliteit meer 

actief moeten oproepen kan het zijn dat wij tijdens de slaap meer bewegen, spreken en zelfs 

gaan lopen. Ook kan er meer activiteit in de droom zelf voorkomen. Omdat nu daadwerkelijk 

Saturnus achter de zon staat wil ik aan de hand van een onderzoek nagaan of er 

daadwerkelijk meer bewogen wordt tijdens de slaap of in de droom zelf.  

Vragen om de veronderstelde zielerelaties van Rudolf Steiner met de astrale wereld te 

ontdekken: 

1: Heb je veel bewogen of gesproken in je slaap? (letterlijk) 

2: Was er veel actie in je slaap? 

3: Had je overzicht en/of controle over de situatie? 

4: Hoe verliep de stemming? (open vraag) 

 

 

 

 

 



 

Uitslag:  

Vraag 1: 

 

 

Vraag 2: 

 

 

 

ja
44%

nee
50%

beetje
3%

weet niet
3%

Heb je veel bewogen of gesproken in je slaap? (letterlijk)

ja nee beetje weet niet

ja
70%

nee
20%

beetje
7%

weet niet
3%

Was er veel actie in je slaap?

ja nee beetje weet niet



 

Vraag 3: 

 

 

4: Hoe verliep de stemming? (open vraag) 

Antwoorden: 

 Troubled, 
downward 

Transit downward Transit upward Clear, upward 

1 rustig naar 
zorgelijk 

eerste droom van 
vreugde naar verdriet 

verrast maar wel 
meteen 
oplossingsgericht 
handelen 

rustig 

2 Stress, in de 
steek gelaten, 
teleurgesteld 

Rustig, verdriet bij de 

ander en kwam er 

bezorgdheid/angst 

bij mij opzetten. 
 

Van gespannen, 
onaangenaam naar 
verhelderend 

zoekend naar opties 
 

3 Teleurgesteld 

 
Van prima sfeer naar 

angst 

 

van onrustige 

stemming naar goed 

opgeloste fijne 

stemming 

 

zoekend verlangen 

4 in alarm, 

schrikachtig 

 

 grote bezorgdheid 

naar enorme schrik, 

opluchting 

Een open vol 

verwachting stemming 

5 diep 
ontmoetend  en 
ook verdriet 

 Onzekerheid, hij 

draaide bij en 

spannend, zin in, leuk 

ja
39%

nee
41%

beetje/half om half
17%

weet niet
3%

Had je overzicht en/of controle over de situatie?

ja nee beetje/half om half weet niet



daarbij, maar in 
overzicht 

konden we actie 

ondernemen. 

6 Grimmig 

 

 tijd gejaagd, daarna 

gelaten en het 

eindigde positief 

gespannen (erotisch) 

rustige ordelijke, 

logische sfeer 

7 niet tot actie 
kunnen komen-
diep verdriet en 
wanhoop 

  spanning, maar ik was 

innerlijk rustig 

8 Opgesloten 

 

  Spannend en 

avontuurlijk 

 

9 onrust en 

ondermijning 

  kado op de stoep 

10 Van 

onmachtig/boos 

naar het 

hopeloos 

accepteren 

  Neutraal, aanpakken in 

elk geval actief 

11 Warrig, 

Chaotisch, 

zoekend en niet 

op te lossen 

  gelaten, accepterend 

12    energiek, vrij en 

ontspannen 

 

13    Duidelijk en stevig en 
veel inhoud. 

14    open sfeer; voelde me 

welkom/geaccepteerd / 

liefdevol 

15    vrolijk, open, verward, 

onderzoekend, 

vragend, blij. 

16    gereserveerd 

/gemoedelijk  

17    Relaxed. Heel blij 

wakker, héél dicht bij 

mezelf, tevreden 

18    Prettig en rustig goed 

gevoel 

19    Prettig 

20    Tevreden 

 

 

Conclusie: 



In de eerste plaats ben ik blij dat er 42 deelnemers mee hebben gedaan. Ik denk dat dit 

mede komt dat er in mijn sterrenvriendengroep waarin ik dit onderzoek doe veel 

deelnemers bezig zijn met de 12 Heilige nachten. Hierdoor zijn zij al bezig met een 

dromenschrift waardoor ze makkelijker mee konden doen.  

Vraag 1: In deze uitslag is goed te zien dat het 50/50 is ten opzicht van het letterlijke 

bewegen in de slaap. Ik heb nog niet eerder onderzoek gedaan naar het letterlijke bewegen 

tijdens de slaap. Hierdoor weet ik niet of dit veel is of niet. Wel had ik dit in mijn laatste 

onderzoek met Jupiter achter de zon gevraagd maar dit onderzoek is nog niet uitgewerkt. Dit 

bleek toch lastiger te analyseren omdat het al langer geleden is en het een langere tijd 

bestreek dat het onderzoek liep waardoor de antwoorden meer verspreid binnen kwamen. 

Toch vermoed ik dat mensen niet zo veel letterlijk bewegen tijdens de slaap als nu het geval 

was. Ik kan dit alleen in de toekomst bevestigd zien wanneer ik deze vraag nog enkele keren 

tijdens komende onderzoeken herhaal. Dus…..wordt vervolgd. 

Vraag 2: Een overgrote meerderheid had meer actie in de droom! Dit is opvallend. Dit 

betekent dat wanneer Saturnus achter de zon staat mensen bijzonder actieve dromen 

hebben. Wat nu interessant is om in de toekomst te onderzoeken wanneer Saturnus in 

oppositie staat  (Dit is namelijk de tegenovergestelde situatie dan achter de zon) of dit 

anders is. Dan werken de Saturnuskrachten vanzelfsprekend in de ons omringende kosmos 

en dan hoeven wij deze zelf niet in onszelf te activeren.  

Vraag 3: de vraag over overzicht/controle is wederom 50/50. Persoonlijk vind ik controle en 

overzicht een Saturnuskwaliteit. Ik vroeg mij dus af of dit in onze dromen terugkwam. Dit is 

dus bijna gelijk verdeeld. Wederom kan ik niet uit eerdere onderzoeken putten om deze 

uitslag tegen af te zetten. Wanneer ik deze vraag in de toekomst herhaal zal duidelijker 

worden hoeveel mensen normaal controle of overzicht behouden in hun dromen. Dan zal 

duidelijker worden wat deze uitslag betekent.  

Vraag 4: wederom zijn de antwoorden over de stemming in de droom zo individueel dat ik er 

geen grafiek van maak. Ik heb de stemmingen wel opgesomd omdat ze allemaal spreken 

over de personen die meegedaan hebben. Ik vind ze altijd weer bijzonder om te lezen. Het 

maakt dit onderzoek zo persoonlijk.  

Opzet: 

In de toekomst op tijdstippen dat planeten in oppositie of achter de zon staan dezelfde 

vragen blijven herhalen waardoor het verschil duidelijker wordt.  

 

Bedankt allemaal voor het deelnemen in dit spannende en volgens mij nog nooit eerder 

ondernomen onderzoek. Hopelijk blijven jullie in zulke getalen meedoen waardoor dit 

onderzoek meer grond onder de voeten krijgt. Ik geloof erin dat wij tijdens de slaap ons 

sterker verbinden met de astrale wereld waardoor deze wereld invloed heeft op onze 

dromen. Dit wil ik onderzoeken.  

Allemaal bedankt en de beste dromen nog voor 2019! 



Peter Evers 

04-01-2019 


