
Verslag dromenonderzoek 7 

Saturnus oppositie 

09-07-2019 Saturnus in oppositie met de zon, halfvolle maan in 

oppositie met Neptunes; groot kruis van zon-Saturnus en maan-

Neptunes. Zon in Tweeling en Saturnus in Boogschutter. Maan in 

Maagd en Neptunes in Waterman. 

 

Opzet van het onderzoek 

Dit dromenonderzoek wil onderzoeken of er meer algemene dan 

individuele tendensen zijn in droombeelden tijdens een specifieke 

planetenconstellatie. Overwegende tendensen kunnen wijzen op 

persoonsoverstijgende invloeden op de ziel van de deelnemers. Dit 

zouden volks-, landelijke- Europese- of wereldse gebeurtenissen 

kunnen zijn die de persoon overstijgen. Maar ook kunnen het nog 

grotere, buitenaardse invloeden zijn. Invloeden vanuit ons 

planetenstelsel waar wij allemaal aan onderhevig zijn. Naast het 

ontdekken van meer algemene karakteristieke droombeelden wil dit 

onderzoek een beeld krijgen of een bepaalde planeet een specifieke invloed heeft op de 

droombeelden van de deelnemers. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de constellatie van Jupiter in 

oppositie met de zon op 11-06-2019  

Geesteswetenschappelijke aannames: 

• “In wezen sluit alles, wat in de droom opduikt, op de een of andere manier aan bij de 

ervaringen van de afgelopen drie dagen…. Ook al zijn de beelden in een droom van lang 

geleden, het staat altijd in relatie met wat in de afgelopen 3 dagen (ongeveer) zich heeft 

afgespeeld… 

• In eerste instantie neemt de mens zijn indrukken op in zijn astrale- en Ik-organisme…Daar 

leiden de ervaringen een direkt met het bewustzijn samenhangend leven… alles wat 

..waarnemend of in ..gedachtenprocessen opgenomen wordt in het astrale- en, of ik-

organisme moet afgedrukt, ingeprent worden in het ether- of vormkrachtenlichaam, maar 

ook in zeker opzicht tenminste in het fysieke lichaam…na drie, vier dagen draag je datgene, 

wat je voeger slechts als een vluchtig, zintuiglijk beleven had, als het ware als een registratie 

in het ether-.. en .. fysieke lichaam met je mee… 

• De droom voert ons buiten de natuurlijke orde (tot bij de geestelijke orde, red.) en is een 

protest tegen die natuurlijke orde en is in die zin de grote voorbereider…want is men door de 

voorbereiding heengegaan, dan kan men stoten op wat de morele wereldorde is, de moreel-

geestelijke wereldorde. “ 

(GA 228,9) 

• Wanneer wij gaan slapen verbindt onze ziel zich met de astrale wereld van de planeten en 

sterren. 

• Zolang een beleving in de ziel aanwezig is, wordt het meegenomen naar de bovengenoemde 

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



• Onze ziel gaat tijdens de slaap onbewust op in deze astrale bewegingen van de aarde, zon en 

planeten.  

• Deze planetenwerkingen zijn los, maar ook in verhouding tot elkaar werkzaam in onze ziel 

tijdens de slaap en hun werking, verhoudingen kunnen in onze droombeelden tevoorschijn 

komen.  

• Bij de oppositie van een planeet werkt zijn vormende kracht vooral in op de materie. 

• Bij de conjunctie van een planeet met de zon is zijn werkzaamheid op de aarde het kleinst. Ze 

wordt dan letterlijk en figuurlijk overstraald door de zon.  

• De mens is een synthetisch beeld van de gehele kosmos. Zijn hele organisatie resoneert met 

de gehele kosmos. Wanneer bij afwezigheid van bepaalde vormende krachten van buitenaf 

deze krachten niet in de mens worden aangesproken zal de mens zelf deze vormende 

krachten in zichzelf activeren om toch een synthese van het geheel te blijven. 

• Hierdoor roept een afwezigheid van een planetenkracht, door bijvoorbeeld het overstralen 

van de zon, een eigen, innerlijke, specifieke activiteit op.  

 

Deelnemers 

Er hebben 18 mensen deelgenomen aan dit onderzoek. Zij zijn allen lid van de app-verzendlijst: 

Sterrenvrienden. Van deze 18 deelnemers konden 6 deelnemers hun droom niet meer herinneren en 

werden 2 deelnemers plotseling wakker gemaakt waardoor zij hun droom ook niet meer wisten. 

Hierdoor konden slechts 10 deelnemers werkelijk de vragen beantwoorden. Een meespelende factor 

zal waarschijnlijk ook de zomer- c.q. vakantietijd zijn geweest. De avond van te voren kregen ze de 

vraag of ze mee wilden doen aan het onderzoek betreffende hun dromen. Hierdoor waren ze zich 

bewust dat ze op hun dromen moesten letten en dat er in de ochtend vragen zouden komen. Ze 

waren daardoor in de gelegenheid om een schrift of ander notititemateriaal naast het bed te leggen 

om hun droom te noteren zodra ze wakker werden. Dit is vrij aan iedere deelnemer.  

De deelnemers weten dat naar de relatie van de stand van de planeten en hun eigen dromen gezocht 

wordt. Ook is hun een mededeling over de constellatie van de planeten van deze avond 

medegedeeld. De vragen waren nog niet bekend en werden pas na de nacht, de volgende ochtend 

bekend gemaakt. De Sterrenvriendengroep is een open groep waarin iedereen mag deelnemen. De 

groep bestaat uit belangstellenden en ex-cursisten van één van mijn cursussen over dynamische 

astronomie (zie blog). 

De onderzoeksvragen 

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

2. Kon je slecht in slaap vallen? 

3. Heb je licht geslapen? 

4. Was er iemand naast je die jou instrueerde/begeleidde? 

5. Kwam er steeds iets nieuws op je af waar je mee moest dealen? 

6. Moest je een probleem, vraagstuk oplossen ?  

7. Moest je iets ordenen, opnieuw indelen? 

8. Had je controle, een gevoel van overwicht op de situatie? 



9. Moest je streng/stevig optreden? 

10. Schrok je van iets in je droom? 

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

12. Hoe verliep de stemming in je droom? 

 

 

Uitslag van het onderzoek: 

 

Conclusie vraag 1: 

De meerderheid was met meerdere mensen. Deze keer was niemand met een duidelijk iemand. 1/5de 

deel was alleen en een even aantal was met veel andere mensen.  

Wanneer we dit vergelijken met bijvoorbeeld de jongstleden Jupiteroppositie van 11 juni valt op dat 

toen maar 8 % met veel andere mensen waren en nu 20 %. Dat zijn er beduidend meer bij deze 

Saturnusconjunctie. Kun je de Saturnussfeer in relatie brengen met veel mensen in je slaap? Zou hiet 

de sfeer zitten van onze nabestaanden die ons in deze sfeer bereiken? 

Ook valt op dat niemand met een duidelijk iemand anders was. Dit was met de jongstleden 

Jupiterconjunctie bij 1 op de 5 mensen wel. Persoonlijk heb ik altijd bij Jupitersfeer het gevoel dat 

deze sfeer samenhangt met onze persoonlijke begeleider. Dit kan ik nergens mee staven. Bij de 

maansfeer is wel bekend dat  deze samenhangt met onze persoonlijke engel die vanuit deze sfeer 

werkzaam is en ons begeleid van incarnatie naar incarnatie. De Mercuriussfeer begeleidt hele 

groepen mensen of volkeren en de Venussfeer is de Tijdsgeest. Deze begeleiden de mensheid 

gedurende een lange tijdsperiode. Deze werken alle vanuit de derde Hiërarchie. Hierna komen we in 

de tweede en eerste Hiërarchie die hierboven uitstijgen en nog meer algemener werken op. In de 

tweede Hiërarchie werkt de zonnesfeer, Marssfeer en de Jupitersfeer. In deze laatste werken dan de 
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Geesten van de Wijsheid. Misschien dat ik daarom hierbij het gevoel heb dat vanuit deze sfeer één 

begeleider werkt die individueel ons begeleid om wijsheid in ons te ontwikkelen….. 

 

 

Conclusie vraag 2: 

Een overgrote meerderheid kon goed inslapen en ongeveer 1 op de 3 niet. Daarbij vermeldden 6 

deelnemers dat ze hun droom niet meer konden herinneren en 2 deelnemers plotseling wakker 

werden gemaakt waardoor ze ook hun droom niet meer konden herinneren.  

Deze diagram is bijna identiek met de diagram van het vorige dromenonderzoek bij de 

Jupiteroppositie. Misschien geeft het wel een algemener beeld van het slaapgedrag van mijn 

onderzoeksgroep. Dan laat ik de vraag nog even staan (was er over aan het denken om hem om te 

ruilen voor een andere). Het zou leuk zijn wanneer deze uitkomst nog een aantal onderzoeken terug 

blijft komen. Dit zou betekenen dat het een algemene trend is van mijn onderzoeksgroep. Ha ha. 
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Conclusie vraag 3: 

Deze vraag heb ik ingebracht omdat de planeten Jupiter en Saturnus meer op dat deel van ons 

astraal lichaam werken dat verbonden is met ons bewustzijn (zenuw-zintuigstelsel, waarnemen en 

denken) en ik daardoor vermoedde dat zij  ervoor konden zorgen dat we lichter sliepen, meer in onze 

bewuste kant actief bleven. Nu komt dit in dit eerste onderzoek duidelijk niet naar voren. 8 op de 10 

mensen heeft juist niet licht geslapen. Slechts 1 op de 10 mensen heeft wel licht geslapen. De 

overgrote meerderheid heeft dus goed onbewust, diep geslapen. Dit roept bij mij de vraag op of juist 

de Jupiter en de Saturnuskracht tijdens onze slaap wel onze meer bewuste pool aanspreken maar dit 

buiten in de wereldastraliteit doen, buiten ons bewustzijn. En hierdoor ons juist ‘dieper’ doen slapen. 

De Saturnussfeer bereiken we op het diepste moment van onze slaap. We gaan namelijk iedere 

avond als door een kringloop, door de planetensferen heen. Zie de afbeeldingen hieronder uit 

Makrokosmos en Mikrokosmos  (GA 119 tweede voordracht) 
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Conclusie vraag 4: 

Een meerderheid van 56% had iemand naast zich die hem instrueerde of begeleidde. Een minderheid 

van 33% had dit niet.  

Bij de Jupiterconjunctie was het 90% die iemand naast zich voelde en nu is dit nog maar 56%. Een 

behoorlijk verschil met de Jupiterconjunctie. Ook moeten we niet de haakse maanwerking vergeten 

die bij allebei de onderzoeken dezelfde rol speelde van halfvolle maan en daardoor haaks op de 

oppositiewerking van zowel Saturnus als Jupiter werkte. Zoals hierboven beschreven werkt onze 

persoonlijke engel vanuit de maansfeer en deze speelde in beide onderzoeken een belangrijke rol. 

Meer hierover in verdere onderzoeken.  
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Conclusie vraag 5: 

Een meerderheid van 56% wist zich geconfronteerd met steeds nieuwe topics waar mee gedeald 

moest worden. Geen overgrote meerderheid zoals bij de Jupiteroppositie met 71% maar toch nog 

een meerderheid. Opvallend dat bij deze onderzoeksvraag dezelfde terugval in waardes te zien is als 

bij vraag 4 over de persoonlijke begeleider. Zou er een relatie zijn met confrontatie met topics en de 

individuele begeleider….. 

 

Conclusie vraag 6: 

Een meerderheid van 62% moest een probleem oplossen.  

Wat meteen opvalt is dat ook hier een terugval te zien is van 75% bij de Jupiteroppositie van 11 juni 

naar de Saturnusoppositie van 09 juli, een maand later. Dit is al het derde item dat gepiekt heeft bij 
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de Jupiteroppositie en zich terug zag vallen een maand later. Is dit een beeld van de Jupiterkwaliteit 

die een maand later terugvalt ? Hij stond nog steeds in Schorpioen…. Een beeld van de maan die 

wederom 90 graden in de Maagd stond? Dit zou hetzelfde beeld moeten geven… Is het de invloed 

van Saturnus die nu in oppositie stond? Heeft hij ervoor gezorgd dat er minder problemen op te 

lossen waren,  minder confrontaties met Topics en minder individuele begeleiding? Toch boeiend 

hoe 3 onderzoeksvragen hetzelfde beeld laten zien van dalende waardes. Jupiter is de grootste 

planeet van ons zonnestelsel maar ook een hele belangrijke die door zijn zwaartekracht, naast die 

van de zon, ons planetenstelsel met ook de vele kometen erin, in evenwicht houdt. Heeft zijn 

oppositie, tegenover de zon, voor de piek in de waardes gezorgd en is dit nu weer af aan het nemen 

nu hij zich weer verwijdert van zijn oppositieplek? Dit lijkt mij tot nu toe de beste aanname. Of zie ik 

iets over het hoofd? 

 

 

 

 

 

Conclusie vraag 7: 

Een meerderheid van 56% moest iets ordenen. Ha, ha ik wil nu natuurlijk opnieuw beginnen over de 

terugval van waardes omdat deze vraag bij de Jupiteroppositie 92% was en nu 56%.......Dit bevestigd 

alleen nog maar meer mijn conclusie over de Piek die de Jupiteroppositie veroorzaakte in ook deze 

droombeleving. 
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Conclusie vraag 8: 

Een grote meerderheid van 70% had geen controle of gevoel van overwicht op de situatie.  

Op 2 januari toen Saturnus achter de zon stond had 41% geen overzicht en/of  controle over de 

situatie en 39% had dit wel. Nu had slechts 10 % dit wel en 70% niet. Hier is dus een significant groot 

verschil te zien tussen de conjunctie en de oppositie van Saturnus met de zon. Bij de conjunctie 

hadden beduidend meer mensen overzicht/controle over de situatie en bij de oppositie hadden 

beduidend meer mensen geen controle/overwicht over de situatie. Dus bij de afwezigheid van 

Saturnus, door het overstralen van de zon, beleefden meer mensen overzicht en controle en bij de 

sterke aanwezigheid van Saturnus in zijn oppositie, was er geen gevoel van controle en overwicht. 

Hieruit mag ik voorzichtig concluderen dat de fysieke werking (oppositiekracht) van Saturnus zorgt 

voor onzekerheid en geen controle. En tijdens zijn afwezigheid is er juist meer overzicht en controle. 

Wel is het daar nog geen meerderheid met 39%.  

weet niet
20%

ja
10%

nee
70%

8. Had je controle, een gevoel van overwicht 
op de situatie?

weet niet

ja

nee



 

Conclusie vraag 9: 

Een kleine meerderheid van 56% moest streng/stevig optreden.  

Deze vraag, naast de vraag of je van iets geschrokken was,  had ik er ingebracht omdat ik de nacht 

van tevoren streng en stevig moest optreden en van een beeld geschrokken was in mijn droom en 

deze kwaliteiten aan Saturnus toeschreef. Uit onderzoek in een grotere groep blijkt dat het ongeveer 

50/50 is waar deze kwaliteit opspeelt. Daarmee voel ik mij niet bevestigd dat het een algemeen 

geldende kwaliteit is die in de dromen doorspeelt en moet ik goed bij mijzelf gaan terugkijken wat de 

afgelopen drie dagen dit blijkbaar eigen onverwerkte gevoel opgewekt heeft. 

 

Conclusie vraag 10: 
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Een bijna exacte even aantal mensen schrokken van iets in hun droom. Voor het inbrengen van deze 

vraag zie de conclusie bij vraag 9. Ook hier blijkt dat niet een duidelijke meerderheid schrok van iets 

in hun droom. Wel is het niet een duidelijke minderheid maar evenveel mensen wel dan niet. Dit 

betekent dat het bij 1 op de 2 mensen wel iets betekende. Dus beide kwaliteiten van vraag 9 en 10 

betekenen toch wel iets maar niet overtuigend….interessant. 

 

Conclusie vraag 11: 

Een meerderheid van 63% heeft niet onrustig gelegen en letterlijk veel bewogen. Een kleine 

minderheid van 12% wel. Dit is veel minder dan bij de Jupiteroppositie van 55% wel. Dit is een 

duidelijk verschil bij Saturnus. Opvallend want het praten in de slaap wordt in de geesteswetenschap 

aan de Jupiterfase van de slaap (zie overzicht bij vraag 3) toegeschreven en het bewegen, lopen aan 

de Saturnusfase. Dit komt niet echt uit mijn onderzoek. Misschien staan de fases in de slaap los van 

de standen en hun werking van de planeten….Dit vraagt om verder onderzoek en meer data.  

Hoe was de stemming in de droom: 

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 oordeel ingedeeld naar enerzijds onrustig en 

negatief en anderzijds helder en positief. Enkele mensen hadden een tussenvorm/overgangsvorm.  
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Conclusie stemmingen: 

Twee stemmingen zaten aan de negatieve kant maar de meerderheid van 8 stemmingen waren 

positief of werden positief. Dit betekent dat een grote meerderheid van 80% in de positieve 

stemming zat. Bij de conjunctie in de winter op 2 januari zaten 26 van de 42 mensen = 62% in de 

positieve stemming. Bij de Jupiteroppositie waren het er 13 van de 18 mensen= 72%. Ook hier weer 

een piek bij Jupiter die nu gedaald is. Dat bevestigd het idee dat Jupiter een geluksplaneet is die ons 

helpt ons  vol wijsheid en verbondenheid verder te ontwikkelen.  

 

Samenvatting 

Het was een zeer uitgebreid onderzoek waarbij vooral opvallend was dat bij meerdere vragen de 

waardes ongeveer dezelfde daling lieten zien. Dit is zeer interessant. Het wijst volgens mij op de piek 

die we gemaakt hebben bij de laatste Jupiteroppositie. Deze was bizar hoog. De invloed van Jupiter 

tegenover de zon was enorm. Deze waardes lijken nu te dalen. Verder onderzoek moet hier meer 

licht op werpen. Interessant was ook dat precies een lunaire maand geleden de maan ook haaks op 

de oppositie stond. Hierdoor gaf de maan dezelfde Marsachtige tegenwerking op de krachtenlijnen 

van de oppositie. Ook met Uranus nog aan de overzijde versterkte het geheel in een reusachtig kruis. 

Hierdoor worden we behoorlijk geappelleerd aan onszelf om goed gecentreerd te blijven terwijl uit 4 

richtingen sterke krachten op ons inwerken. 80 % heeft nog positieve stemmingen die ik aan de 

lopende Jupiterretrograde toeken. Verder onderzoek zal uitwijzen of dit planetair is of dat wij met z’n 

allen zo ’n happy groep zijn met een behoorlijke positieve vibe. Ik heb in dit 7de onderzoek al meer 

kunnen vergelijken met andere onderzoeken. Het gebruiken van dezelfde vragen begint zijn vruchten 

af te werpen. Hopelijk zal dit in de toekomst mijn conclusies alleen nog maar meer helpen beter in 

een grotere context te zetten waardoor we steeds dichter bij de realiteit komen van de werking van 

de planeten.  

Allemaal nog goede nachten en hopelijk is de komende volle maan, die een bloedmaan gaat worden 

goed te zien. 



Groetjes, 

Peter Evers 

Zomertijd, Saturnus oppositie en Jupiter, Saturnus en Pluto retrograde 2019 

 

 

 

 


