
Dromenonderzoek 10 

Uranus in oppositie, nieuwe maan 28-10-2019 

 

 

Uranus staat in oppositie in Ram. Zon en maan allebeide in Maagd. Dubbele oppositie van zon en 

maan tegenover Uranus. Vorig jaar bij de Uranus-oppositie was het volle maan….. In driehoek met 

Uranus staat Saturnus met Pluto in boogschutter. Mars komt achter de zon vandaan.  Mercurius gaat 

bijna retrograde. 

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 alleen maar 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.  

 

 

Deelnemers 

Er hebben 27 mensen deelgenomen aan dit onderzoek. Zij zijn allen lid van de app-verzendlijst: 

Sterrenvrienden. Van deze 27 deelnemers konden 8 deelnemers hun droom niet meer herinneren. 

Hierdoor hebben 19 deelnemers de vragen 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. 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 een mededeling over 

de constellatie van de planeten van deze avond medegedeeld. 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. Was er specifiek iets met het element vuur/aarde/lucht/water? 

3. Moest je een activiteit doen voor de omgeving/wereld?  

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

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

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. Moest je iets doen vanuit plicht? (specifieke planeetvraag) 

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

12. Hoe verliep de stemming in je droom? 

Opmerking: 

 

De deelnemers kiezen bij vraag 1 en 2 één van de keuzemogelijkheden. Bij vraag 3 t/m 11 

antwoorden ze met ja, nee of weet ik niet. Vraag 12 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: 

• Uranus werkt samen met onze persoonlijke engel. 

• Bevestiging patroon dat de meeste mensen meerdere personen in hun droom ervaren 

 

alleen
11%

met iemand
28%

met meerdere
50%

met veel
11%

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

alleen

met iemand

met meerdere

met veel



En wederom wordt bevestigd dat tijdens onze droom de meeste mensen meerdere personen om 

zich heen ervaren. Misschien vindt u dit vanzelfsprekend maar dat is het niet. Dat is iets zeer 

bijzonders wat zich daar uitspreekt over onze ziel die zich in de kosmos uitvouwt tijdens onze slaap. 

Tot nu toe scoort deze variabele in alle onderzoeken bij deze vraag als hoogste. Steeds weer. Tot nu 

toe dus de onovertroffen winnaar. Dit punt is nog nooit onder de 50% gezakt! We kunnen dus gerust 

zeggen dat hier een algemene tendens zichtbaar is geworden: De meeste mensen ervaren tijdens het 

dromen meerdere mensen in hun nabijheid! Wat is dat wat maakt dat we één ,niemand veel of 

meerdere mensen om ons heen hebben in onze droom? Komt dat omdat we overdag ook meerdere 

mensen om ons heen hebben? In onze droom worden onze beelden onzichtbaar door ons geestelijk 

zelf gestuurd en samengesteld. Maar ook kan ons temperament in onze dromen terugkomen. 

Iemand die cholerisch is zal veel meer lakens uitdelen, ruimte veroveren of bergen verzetten tijdens 

zijn droom dan een flegmaat. Zijn droom zal eerder voortkabbelen. Dus door goed naar de dynamiek 

van iemand zijn droom te luisteren ontdek je zijn temperament.  

In een voordracht, die ik zou moeten naspeuren, geeft Steiner aan dat wanneer we over de drempel 

van ons leven gaan we in de Manas komen. We worden daar van 1 individuele geest, meerdere. 

Manas is een meervoudsvorm. We worden daar meerdere. De slaap is het broertje van de dood dus 

lijkt het mij niet zo gek dat wij ook na de omstulping van ons bewustzijn naar de slaaptoestand wij 

innerlijk niet meer één zijn maar verdeeld over meerdere…..Misschien dat deze beleving de 

meerdere personen tevoorschijn tovert in onze droombeelden omdat wij ons hier dan tegenover 

kunnen zetten. Een andere theorie van mij is dat we na de omstulping buiten ons lichaam zijn en ons 

tegenover onze lichamelijkheid kunnen zetten en deze ons dan kunnen voorstellen (zie artikel over 

dromen als scholingsweg in blog Mensenster november 2019). Ik stel mij dan voor dat mijn organen 

ieder vanuit zijn kwaliteit als geestelijke individualiteit, verpersoonlijkt, tevoorschijn komen.  

Ons Geestzelf zet de dromen in elkaar vanuit een bepaald gezichtspunt. (Steiner geeft in een 

openbare voordracht op 15 november 1923 in Den Haag, GA 231, een scholingsweg aan om tot een 

hoger schouwen te komen via de dromenwereld. Hierin geeft hij aan dat je via het scholen van je 

droombeelden je geestzelf kunt ontdekken. Meer hierover in mijn blog: Mensenster , november 

2019) Blijkbaar heeft mijn Geestzelf een vanzelfsprekende betrokkenheid met meerdere mensen. Ze 

heeft blijkbaar als kwaliteit dat ze zich met meerdere mensen verbindt. Dit vind ik positief. Het is het 

hogere wezensdeel dat we nog eigen moeten maken door ons astraallichaam om te vormen. 

Gelukkig heeft dit wezensdeel een vanzelfsprekende ‘sociale’ inslag. Dit betekent dat we in onze 

volgende fase niet allemaal als rupsjes in ons coconnetje kruipen maar ons juist in relatie zetten met 

elkaar. Vreugdevol, want ik kreeg door ons individualistisch tijdperk soms het idee dat het naar de 

coconsamenleving tendeerde. Nu wordt het interessant wanneer zo een algemeenheid afwijkt en 

waardoor. Opvallend is dat het nu in de Uranus-oppositie een ‘dieptepunt’ was van 50%.  

Wat ook hoger dan normaal scoorde was de beleving dat er iemand/ 1 persoon bij ons was. Dit 

scoorde 28 %. Dit is de hoogste score van het afgelopen jaar. In ieder geval is het interessant dat bij 

de Uranus-oppositie de beleving van één iemand meer was dan normaal. Persoonlijk heb ik hier het 

beeld van de persoonlijke engel bij. Deze vertoeft in de maansfeer en verbindt zich met ons 

individuele lot. Wat de relatie met Uranus is weet ik nog niet precies….misschien moeten we nu de 

maanconjunctie met de zon (nieuwe maan) erbij halen. Dit gebeurde precies tijdens deze Uranus-

oppositie. Opvallend is de relatie van de maan me Uranus. Vorig jaar oktober bij de vorige Uranus 

oppositie was het precies volle maan en nu een jaar later precies nieuwe maan. En bij de volgende 

volle maan zal de maan precies conjunct bij Uranus staan…….Een bijzonder stelletje die twee. Ik 

begin te vermoeden dat deze meer met elkaar verbonden zijn, dan allen deze drie samenvallende 



ritmes. Hopelijk wordt dit nog opgehelderd. Wanneer iemand meer weet hoor ik het graag anders 

wordt dit weer een persoonlijk onderzoeksprojectje. Wordt vervolgd… 

Vraag 2: 

 

Conclusie vraag 2: 

• Uranuswerking roept aardse waterbeelden op. 

Deze vraag is pas sinds dit onderzoek uitgebreid naar de 4 elementen. Hiervoor had ik spelenderwijs 

iets over water gevraagd in de vorige twee onderzoeken. De antwoorden waren tot nu toe wisselend. 

Opvallend is nu wel dat vuur niet voorkwam in de dromen en dat water het hoogste scoorde. In het 

vorige onderzoek met Neptunes in oppositie had 53% iets met water in zijn droom. Dat was een 

hoge score. Ook las ik in de beschrijvingen van de dromen toen meer specifiek de beleving met 

water. Dat was nu minder. Ook gaven evenveel mensen (als de waterscore) aan dat ze geen specifiek 

element beleefd hadden. Ik ga deze vraag in het onderzoek terug laten komen omdat het een 

duidelijke, aardse indeling is die ook aan specifieke dierenriemtekens wordt toegekend. (meer 

hierover in de zaaikalender van Maria Thun)  Ik bevroed dat er vele relaties zijn maar dat ze nog niet 

komen bovendrijven. In ieder geval ga ik onthouden dat water als meeste voorkwam in onze dromen 

bij de Uranus-oppositie. Wanneer iemand de relatie van Uranus en water kent hoor ik hem graag! 

Vraag 3: 

vuur
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aarde
5%

lucht
17%

water
39%
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2. Was er specifiek iets met het element, 
vuur/aarde/lucht/water of geen?
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Conclusie vraag 3: 

• Uranuswerking is meer geestelijk en lotsbevrijdend 

Grappig, deze vraag lijkt iedere keer hetzelfde resultaat te hebben. Hij wordt nu in de afgelopen 3 

onderzoeken gesteld en de resultaten zijn:  

ja: 63, 79 en 61%  

nee: 31, 21 en 28% 

weet niet: 6, 0 en 10% 

Zoals je ziet blijven de meeste mensen een activiteit doen voor de omgeving/wereld en ongeveer 

1/3de niet…..Het lijkt dus een patroon te worden dat we in onze droom bezig zijn met een activiteit 

voor de omgeving/wereld en niet voor onszelf. Interessant is dat we dus ergens mee bezig zijn dat  

buiten ons eigen belang ligt maar vóór de omgeving, de wereld is. We zijn in onze droom niet zo druk 

bezig waar we overdag mee bezig zijn. Ons huis verzorgen, ons eten, ons werk, ons natje en 

droogje…..In onze dromen zijn we juist niet hiermee bezig maar met een activiteit voor de omgeving, 

voor de ander, iets meer algemeen. Blijkbaar dromen we niet dat we de badkamer nog moeten 

poetsen, boodschappen voor het avondeten doen, e.d. Dat is toch eigenlijk heel interessant dat we in 

onze dromen (los van ons fysieke en etherlichaam): meer bezig zijn met onze omgeving, op grotere 

vragen antwoorden dan ons eigen hebben en houden, meedragen aan de verzorging van een 

gezamenlijke wereld….Eigenlijk zijn we dus in onze dromen meer een engel voor de wereld dan we 

overdag op aarde zijn…. Dit zou weer kunnen duiden op de werking van ons geestzelf. 
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3. Moest je een activiteit doen voor de 
omgeving/wereld? 

ja

nee

weet niet



Vraag 4:

 

Conclusie vraag 4: 

• Uranuswerking zet zich gelijkwaardig verpersoonlijkt naast ons. 

Een fifty-fifty uitslag. Evenveel mensen beleefde geen begeleiding als wel. Maar het niet ervaren van 

een begeleider heeft nog nooit zo hoog gescoord (50%)! Meestal was dit rond de 35%. Dat betekent 

dat we deze keer minder ervaren hebben dat we begeleid werden. Opvallend is dan wel dat de 

conclusie bij vraag 1 van dit onderzoek was dat we juist meer dan normaal ervaren hebben samen 

met iemand (28%) te zijn. Dus meer mensen waren wel met iemand maar niet in de rol van 

begeleider. Meer iemand die gelijkwaardig was aan onszelf. Geen hogere engel maar een andere 

geestzelf. Speelde hier de oppositie maan-Uranus? 

Vraag 5:

 

weet niet
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Conclusie vraag 5: 

• Er moet flink aangepakt worden tijdens onze slaap. 

Ongeveer driekwart van de mensen kreeg steeds weer iets nieuws voor de kiezen. Deze uitslag ligt 

ongeveer in de lijn van alle vorige uitslagen. Rond 75% ja en 30% nee. Blijkbaar zijn onze dromen 

geen moment van uitrusten maar volgt het één het ander op. Er moet hard gewerkt worden tijdens 

onze slaaptijd. Er zijn weinig dromen van liggen in een hangmat op een eiland of relaxed een favoriet 

tv programma kijken op je loungebank. Nee, meestal zijn we het één na het ander aan het oplossen. 

Aanpakken dus in de nacht       

Wel meer opvallend wordt daardoor het vorige onderzoek van Neptunus in oppositie dat opviel 

omdat toen 100%  ja antwoordde op deze vraag en 0% nee. Nog nooit eerder had ik een 100% 

resultaat en door deze weer ‘normale’ uitslag wordt het vorige resultaat met Neptunus alleen nog 

meer opvallend…. 

 

Vraag 6:

 

Conclusie vraag 6: 

• Bevestiging van het patroon dat bij conjuncties er bij veel mensen problemen opgelost 

moeten worden en bij opposities minder maar ook nog voldoende. 

• Uranus heeft dit iets minder als prioriteit. 

Bij deze vraag had ik de vorige keer een patroon ontdekt dat bij conjuncties een zéér hoog aantal 

(87,86 en 87%) positief antwoordde en bij opposities een lager aantal (68,62,75,84 en nu 50%). Deze 

uitslag bevestigd dus dit patroon. Zeer interessant dat bij deze vraag de oppositie een probleem 

oplossen oproept. Wat wel opvalt is dat 17 % het niet weet. Dit was normaal 0% op een enkele 

uitzondering na. Maakt Uranus ons vager? Ook is er nog nooit zo een lage score geweest van mensen 

die inderdaad een probleem moesten oplossen (50%) Niet echt een planeet die problemen oplossen 

op zijn agenda bovenaan heeft staan.  

ja
50%

nee
33%

weet niet
17%

6. Moest je een probleem, vraagstuk 
oplossen ? 

ja

nee

weet niet



 

Vraag 7:

 

Conclusie vraag 7: 

• Uranuswerking werkt niet door in het ordenen van aardse zaken. 

Deze uitslag komt ongeveer overeen met de Marsconjunctie met de zon dit jaar. (ja 37% en nee 63%) 

De verdere onderzoeken liggen allemaal verder buiten bereik. Hier zie ik verder niks in. Wat nog 

opvallend blijft is de Jupiteroppositie bij deze vraag met een positieve score van 92%. De 

Uranusconjunctie evenaarde dat het meest met 82%! Zo zien we dat het tegenovergestelde van de 

oppositie, de conjunctie met de zon van Uranus (22-04-2019) ook het tegenoverliggende effect in het 

resultaat heeft behaald. (82% tegenover 39%) Dat is wel frappant. Uranus laat duidelijk zien dat hij 

niks met ordenen heeft.  

Vraag 8:  
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7. Moest je iets ordenen, opnieuw indelen?
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Conclusie vraag 8: 

• Uranuswerking geeft ons een ruim gevoel van overwicht en controle 

We hadden een heerlijk gevoel van controle. Nog nooit scoorde deze vraag zo hoog in positieve zin. 

Voor het eerst had 67% een gevoel van overwicht en controle. Dat geeft aan dat Uranus ons een 

positief gevoel geeft van controle en overwicht. En inherent was er nog nooit zo een lage score van 

33% die negatief antwoordde op deze vraag. Interessant dat zo veel mensen dit positieve gevoel 

hadden bij Uranus… 
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8. Had je controle, een gevoel van overwicht 
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Vraag 9:

 

 

Conclusie vraag 9: 

• Uranuswerking is relaxed; ontspan, het komt goed. 

We hoefden helemaal niet zo streng op te treden! Nog nooit scoorden we zo laag met 39%. Lekker 

chill. Evident scoorden we nog nooit zo hoog in negatieve zin. We konden ontspannen want ook in de 

vorige vraag kwam al naar voren dat Uranus ons een gevoel van controle en overwicht gaf. Was he 

misschien de maan en zon oppositie?? 

 

Vraag 10 (planeet specifiek): 
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9. Moest je streng/stevig optreden?
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Conclusie vraag 10: 

• Uranuswerking geeft geen duidelijke plichtsdwang. 

Deze vraag is gerelateerde aan een kwaliteit van Uranus. Werken vanuit plicht. Omdat deze vraag 

eenmalig kan ik hem niet vergelijken met andere onderzoeken maar ik hoopte op een hoge uitslag in 

positieve zin maar dit bleef uit. Zo zie je maar weer…..Het blijft zoeken naar de kwaliteiten van de 

planeten die in onze dromen tevoorschijn komen.  

 

Vraag 11: 

 

Conclusie vraag 11: 
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10. Moest je iets doen vanuit plicht?
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• Uranuswerking schiet niet tot in onze tenen en brengt ons in beweging. 

Tot nu toe blijft deze vraag een beetje ongewis. Alleen bij de Saturnus oppositie in juli was het 

antwoord ja met 12% erg laag en bij de Marsconjunctie in september tot nu toe het hoogste ja met 

63%. Er komen nog niet echt duidelijke patronen bij deze vraag tevoorschijn. Ik hoop dat dit in de 

toekomst nog wel gaat gebeuren. Ik verwacht nog wel wat uit deze vraag.  

 

Vraag 12: 

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.  
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lente. Vol vertrouwen. 

Tevreden. 

 

Conclusie stemmingen: 

Ook hier zie een duidelijke stijging naar de positieve kant. Jupiter staat bekend als de geluksplaneet 

maar ik begin na dit onderzoek Uranus te verdenken van een hoge geluksfactor….. 

 

 

Belevingsvraag: 

Een nieuw element aan het onderzoek is de vraag na 2 dagen of de dag anders beleefd werd dan 

anders. Deze keer was de vraag wie de dag als bijzonder positief heeft ervaren met opvallende 

positieve momenten. Hierop reageerde 38 mensen. Hieronder de zeer opvallende uitslag! 

 

 

Conclusie belevingsvraag en eindconclusie: 

En Bingo! Wat een resultaat! 87% is een zeer hoge uitslag. Het hele onderzoek begon al naar 

bloemen te ruiken door de opvallende uitslagen in positieve zin maar deze uitslag naar de opvallende 

gebeurtenissen twee dagen later is de kers op de taart. Uranus mag van mij voortaan een feestmuts 

op want hij laat ons bij iemand zijn die gelijkwaardig is, een activiteit voor de wereld doen, geeft ons 

een gevoel van overwicht en controle en laat ons niet echt iets ordenen of streng optreden. Deze 

engel brengt ons positieve energie en helpt ons echt om onze betere kant te laten zien. Lang leve 

Uranus!  

Peter Evers 

Uranus in oppositie, oktober 2019 
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