
Verslag Dromenonderzoek 5;  

21-05-2019 Mercurius achter de zon, maan bij Jupiter en Saturnus die 

retrograde zijn. 

 

 

Opzet van het onderzoek 

Dit dromenonderzoek wil onderzoeken of er overeenkomsten zijn in droombeelden en belevingen 

tijdens het dromen bij meerdere mensen op 21-05-2019 terwijl Mercurius achter de zon staat, de 

maan bij Jupiter en Saturnus staat (die beide retrograde gaan) en Mars ertegenover staat.   

Aannames: 

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

• Deze 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 ziel (astraal + ik) in het 

lichaam (etherlichaam + fysiek lichaam) een plek heeft gekregen.  

• Zolang een beleving in de ziel 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 tijdens de slaap onbewust op in de bewegingen en beweegt mee met de 

bewegingen van de planeten, zon en maan.  

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

tijdens de slaap. 

• Deze astrale krachtenwerkingen zijn vormende krachten die in onze ziel beelden vormen die 

wij, wanneer ons bewustzijn weer optreed, waar kunnen nemen. Dit noemen we dromen. 



• Bij de oppositie van een planeet werkt zijn vormende kracht vooral fysiek op de materie, tot 

in de stof in. 

• Bij de conjunctie van een planeet werkt zijn vormende kracht vooral op het geestelijke vlak. 

• Wanneer een planeet achter de zon staat, verdwijnt haar werkzaamheid. 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 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 23 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 

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 

andere media naast het bed leggen om hun droom te noteren zodra ze wakker werden. 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 onderzoeksvragen 

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

 2. Was er veel beweging, actie in de droom? 

 3. Was het een rustige droom? 

 4. Moest je een probleem, vraagstuk oplossen?  

 5. Moest er iets geordend, opnieuw ingedeeld worden? 

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

7. Werd je niet begrepen of niet gehoord? 

 8. Werd je wakker van je droom? 

 9. Hoe verliep de stemming in de droom? 

 

 

 

 



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 oordeel ingedeeld naar enerzijds onrustig en 

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

• Minder dan de helft: 

o Werd begrepen of gehoord (39%) 

o Werd niet wakker van de droom (44%) 

• Ongeveer de helft: 

o Had controle, een gevoel van overwicht op de situatie (48%) 

o Had geen controle, geen gevoel van overwicht op de situatie (52%) 

o Werd wakker van de droom (52%) 

o Werd niet begrepen of gehoord (57%) 

• Meer dan de helft: 

o Was met meerdere personen in  de droom ( 56%) 

o Had geen rustige droom (61%) 

o Moest iets ordenen, opnieuw indelen (65%) 

• Ongeveer driekwart: 

o  moest een probleem, vraagstuk oplossen (74%)  



o Had veel actie/beweging in de droom (78%). 

 

Conclusies: 

• Een meerderheid was met meerdere personen in de droom (56%). 

o Er speelden meerdere vormkrachten op deze avond. Meerdere planetaire 

verhoudingen speelden een vormende rol in deze avond. Inderdaad speelden 

meerdere planetaire aspecten een sterke rol zoals het retrograde gaan van Jupiter en 

Saturnus, Pluto conjunct Saturnus, Mars in oppositie met Jupiter, Mercurius achter 

de zon 

• Een overgrote meerderheid sprak van meer bewegelijkheid, actie in de droom (78%).  

o Mercurius staat bekend als de planetenkracht die het bewegelijke impulseert. Deze 

planeet werd overstraald door de zon en was als werkzame, vormende kracht 

afwezig. Hierdoor wordt deze vormende kracht in onszelf geactiveerd wat het 

resultaat van de meer aanwezige activiteit kan zijn. 

• Een meerderheid ervaarde geen rustige droom (61%) wat voorgaande conclusie bevestigd. 

o  Wel was het geen overgrote meerderheid. Dit roept vragen op over de beleving van 

een rustige of een onrustige droom en het verschil tussen stemmingen in de droom 

en werkelijke activiteiten in een droom. Hoe verklaar je het verschil tussen een 

stemming en een activiteit in een droom. Zijn dit twee verschillende lagen die 

werkzaam zijn in de ziel en die zich op deze manier uiten in een droom? 

• Een overgrote meerderheid (74%) moest een probleem oplossen. 

o Ook in eerdere onderzoeken komt naar voren dat deze vraag hoog scoort. Zoals al 

eerde is genoemd lijkt dit een terugkerend beeld die algemeen begint te worden. Dit 

kan er op duiden dat het oplossen van een probleem een algemenere ziele-activiteit 

is die moeilijker verwerkt wordt en langer in de ziel blijft spelen waardoor hij vaker in 

de dromen blijft opspelen. 

o De bovenzonnige planeten Jupiter en Saturnus werken meer op de (meer bewuste) 

persoonlijke processen in relatie met de zintuigen, zenuwen en denkpool. Problemen 

oplossen zijn processen die daarmee in relatie staan. Doordat beide planeten 

retrograde staan is hun werkzaamheid sterker tot in het fysieke. Deze sterkere 

werkzaamheid van hun vormkrachten staan in relatie met deze beelden. 

• Een meerderheid (65%) moest iets ordenen.  

o Deze vraag is ook al bij eerder onderzoek gesteld ivm de bovenzonnige planeet 

Jupiter. Hij bezit de kwaliteit om ordenend vanuit een groter verband werkzaam te 

zijn op een lager gelegen niveau. Deze kwaliteit kwam bij meerdere mensen als beeld 

tevoorschijn. Ik ben benieuwd bij hoeveel procent van de deelnemers deze kwaliteit 

naar voren komt bij het volgende onderzoek op 10 juni wanneer Jupiter in oppositie 

staat. 

• Een kleine meerderheid (52%) had het gevoel dat ze geen controle, overwicht op de situatie 

in de droom hadden.  

o Het is vanuit de bewuste kant van de ziel een belangrijke ziele-eigenschap om 

controle en overwicht te houden. Vooral Jupiter en Saturnus zijn werkzaam in deze 

pool van ons zenuw-zintuigsysteem dat het denken impulseert en ondersteund. 

Blijkbaar werkt het geen controle in de hand wanneer beide planeten sterker 

werkzaam zijn. Misschien is de verhoogde activiteit juist verontrustender omdat deze 



pool het meest gebaat is bij rust in tegenstelling tot de onderpool (maan, Mercurius, 

Venus) die gebaat zijn bij beweging. 

• Een kleine meerderheid (57%) werd gewoon begrepen of gehoord.  

o Het begrepen worden heeft veel te maken met communicatie en overdracht tussen 

mijzelf en de ander, de wereld. Mercurius is de kwaliteit die deze overdracht 

impulseert. Zijn afwezigheid door het overstralen van de zon riep niet een slechte 

overdracht op, integendeel was er een kleiner meerderheid die zich prima begrepen 

voelde. Dit kan weer duiden op het zelf innerlijk activeren van de Mercuriuskwaliteit 

wanneer deze in de kosmos afwezig is. Ik ben benieuwd wat de uitslag op deze vraag 

zal zijn wanneer Mercurius vóór de zon loopt op 21 juli. 

• Een kleine meerderheid (52%) werd wakker van de droom.  

o Vooral de hogere planeten, Jupiter en Saturnus, roepen meer innerlijke activiteit op 

in de slaapfases. Omdat deze beide retrograde staan zijn ze tot in het fysieke 

werkzamer. Er zijn deelnemers die aangaven dat ze in deze periode ook meer aan 

het slaapwandelen zijn. Dit zou vanuit de planetaire werkingen te verklaren zijn. 

Belangrijk is dan om waar te nemen wat de werking is wanneer deze planeten het 

minst werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een 90 graden stand.  

Stemmingen 

• Er waren duidelijk meer positieve droombeelden dan negatieve.  

o Jupiter staat ook bekend als ‘de geluksplaneet’. Dit heeft te maken omdat hij ons 

impulseert en een poort vormt naar de grotere verbanden en ons leven daarnaar te 

ordenen. Hierdoor zal de geestelijke bedoeling van ons huidige leven beter tot zijn 

recht komen wat natuurlijk een geluksgevoel in de hand werkt.  

• Verwondering en verbazing waren gevoelens die algemener terugkwamen. 

o Twee bovenzonnige planeten die meer dan normaal werkzaam zijn kunnen ons doen 

verbazen en verwonderen. Er gebeuren dingen die wij niet hadden kunnen 

bedenken. Deze hebben meer Karma-bevrijdende kwaliteiten en overstijgen ons 

Karma dus eigenlijk. 

Voortgang 

• Deze vragen blijven herhalen bij de komende onderzoeken. Alleen hierdoor worden de 

aannames bevestigd, genuanceerder of ontkracht. 

• Overwegen of er ook onderzoek gepleegd dient te worden wanneer planeten in een hoek 

van 90 graden staan. Dan is hun werking namelijk nihil. Hierdoor kan duidelijker worden of 

de conclusies gegrond zijn. Maar ik wil ook niet de Sterrenvriendengroep overbelasten met 

te veel onderzoeksvragen. Dit roept de vraag op of er een speciale groep gevormd moet 

worden met mensen die wel mee willen werken in meerdere onderzoeken per jaar om dit 

onderzoek voort te zetten. Ook mijn eigen tijdsbelasting speelt in deze overweging een rol.  

Komende onderzoekdata: 10 juni/Jupiter in oppositie, 9 juli /Saturnus in oppositie, 14 juli/Pluto in 

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

 

Peter Evers, 21 mei 2019 

Jupiter en Saturnus retrograde periode 


