
Dromenonderzoek 12 

Jupiter achter de zon, 27-12-2019 

 

 

 

Wat is er loos… 

Jupiter staat achter de zon in de Boogschutter. Het is een drukke bedoeling in het huis bij moeder de 

zon. Zij is onze leven schenkende bron maar op dit moment zijn er twee wespen in de korf. De twee 

puberzonen Jupiter en Saturnus zijn op bezoek en maken haar leven onrustig. Zij vragen steeds haar 

aandacht en leiden haar af. De maan, haar antagonist,  was ook net langsgekomen en streek een 

vlaag van duisternis over de aarde heen. Oh die lieve mensen. Verstokt van het licht van haar bron! 

Dat was toch haar taak, daar ging het toch om?! Hopelijk hebben ze haar licht niet gemist. Daarover 

maakte ze zich grote zorgen.…. Ze heeft echter met die twee puberzonen geen tijd om op adem te 

komen. Gelukkig is haar middelste hyperactieve zoon, Mars  net weer op weg om meer dan één jaar 

zijn rondje te maken. Dat geeft effe lucht. Maar de drukte is het huis nog niet uit….. Saturnus, 

Jupiter……het is nog allemaal een beetje te veel van het goede. Het liefst ziet moeder haar kinderen 

verspreid over de sterrenvelden, spelend in mooie sferenharmonie, terwijl zij rustig, stralend, alles 

overziet met haar twee jongsten telgen, Venus en Mercurius dartelend om haar rokken… Heerlijk. Ze 

verheugt zich weer op zo een tijd. 

 

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

Sterrenvrienden. Van deze 37 deelnemers konden 9 deelnemers hun droom niet meer genoeg 

herinneren om de vragen te beantwoorden. Hierdoor hebben 28 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 deelname staat vrij dus geef je op. Mijn 

telefoonnummer is 06-18493239.  

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. Zette je een slimme/goede zet wat in je voordeel werkte? (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: 

• Wederom heeft de meerderheid de beleving meerdere mensen om zich heen te hebben in 

zijn/haar droom. 

• Er lijkt een relatie zichtbaar te worden tussen Jupiter en het ervaren van één iemand in onze 

droom. 

Mijn adem stokt even, niet alleen omdat er weer een bevestiging zichtbaar wordt dat de 

meerderheid van de deelnemers, meerdere personen ervaart in hun droom maar omdat mij iets 

anders opvalt wanneer ik naar de voorgaande dromenonderzoeken kijk. In 9 voorgaande 

dromenonderzoeken heb ik deze vraag ook gesteld. In de meeste onderzoeken beleeft slechts een 

klein percentage (6 tot 10%) dat ze met iemand samen zijn. Behalve wanneer Jupiter in het spel is 

(dromenonderzoek 2 en 6). Bij dromenonderzoek 6 met Jupiter in oppositie bleek dat 20% van de 

deelnemers de ervaring hadden dat ze ‘samen met iemand waren’ en nu is dat bij deze Jupiter 

conjunctie 21%. Dat is bijzonder omdat in alle verdere onderzoeken bij de andere planeten dit onder 

de 10% blijft… Komt hier ook weer een patroon boven water drijven? Opvallend is wel dat Uranus 

weer buiten dit patroon valt! Net als bij dromenonderzoek 8 waar ook een patroon zichtbaar werd 

en ook Uranus buiten dit patroon viel. Deze gooit dus ook nu weer roet in het eten. In de Uranus-

oppositie (dromenonderzoek 10) hadden 28% van de mensen dit gevoel…. Steiner noemt Uranus een 

vagebond omdat hij nog niet bij ons zonnestelsel is betrokken zoals de andere klassieke planeten. Bij 

de klassieke planeten is Saturnus de buitenste planeet. Daarom wil ik zijn uitslag even aan de kant 

zetten en puur naar de klassieke planeten kijken. Wanneer ik dat doe valt op dat Jupiter als enige 

planeet 1 op de 5 mensen het gevoel geeft dat ze met iemand samen zijn in hun droom. Persoonlijk 

vind ik dit altijd een bijzonder gevoel wanneer ik daarmee wakker wordt. Ik voel mij dan altijd 

begeleid geworden en beleef dan altijd sterk de aanwezigheid van mijn persoonlijke engel. 

(maansfeer)…. Wat heeft Jupiter hier dan mee te maken?….Waarom voelen meer mensen de 

aanwezigheid van één iemand wanneer Jupiter in het spel is?….Dit vraagt om contemplatie en een 

vraag om aan de sterren te stellen want hier speelt waarschijnlijk een dieper verband met Jupiter en 

onze persoonlijke engelen. Welke aardse ziel al meer hierover weet mag mij natuurlijk mailen. 

(peter.evers@rudolfsteinereducare.nl). Dit is een bijzonder spoor tussen onze persoonlijke engel en 

Jupiter. 
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Vraag 2: 

 

Conclusie vraag 2: 

• Er werd bijna door 1 op de 2 deelnemers géén element beleefd. 

Opvallend het aantal mensen die geen specifiek element in hun droom naar voren zagen komen. 

echter bij Uranus in oppositie (onderzoek 10) was het 39% die geen element herkend hadden. Dit 

komt ongeveer overeen. Verder heb ik deze vraag pas sinds onderzoek 10 dus nog niet veel gegevens 

om te vergelijken. Wel vind ik het element aarde eruit springen met 1 op de 4 mensen. Dat vind ik 

best wel veel. Daarna water met 18%. Dat element hoor ik wel vaker in de beschrijvingen van de 

dromen bij deelnemers terug. Ik vind dit best wel een interessante vraag in het onderzoek en ben 

benieuwd wat er in de toekomst nog meer uit gaat komen.  

Vraag 3: 
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Conclusie vraag 3: 

• De meerderheid van de mensen is betrokken in hun dromen bij de omgeving/wereld. 

Een kleine meerderheid deed iets voor zijn omgeving of voor de wereld. Bij alle voorgaande 

onderzoeken waar deze vraag ook was gesteld ( zie onderzoek 8,9,10), zie je een meerderheid tussen 

de 61 en 79 % iets doen voor zijn omgeving of de wereld. Dat geeft mij een goed gevoel. We willen, 

(want dat is wat er zich in de nacht uiteenzet met de engelen; onze wil) iets doen in de wereld. Dat 

toont onze betrokkenheid met de wereld die in onze ziel speelt. Het aantal dat dit niet deed is 

variërend tussen de 21 en 36 %. Gelukkig nog een goede minderheid. Laten we hopen dat we bezig 

blijven voor onze omgeving of voor de wereld en dat we betrokken blijven bij deze omgeving en/of 

wereld. Zoals we al in de tachtiger jaren zongen: “Heal the world, make it a better place. For you and 

for me and the entire human race….” Ik was toen een jaar of 17, heerlijk.  
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Vraag 4:

 

Conclusie vraag 4: 

• Jupiterwerking heeft een relatie met het ervaren van onze persoonlijk engel. 

Dit is het zesde onderzoek waarbij ik deze vraag stel. Meestal zijn de antwoorden hier rond de  

fifty/fifty zoals nu met één opvallende uitzondering en dat is met dromenonderzoek 6: Jupiter in 

oppositie. Daar hadden 90 % !! van de deelnemers de beleving dat iemand of een stem hun 

instrueerde of begeleidde. Dit is boeiend…. Hier zien we weer een relatie met Jupiter en een 

individuele begeleider! Jupiter in oppositie maakt dat zijn kwaliteit sterker werkt in de aardesfeer. 

We worden ‘tinniger’ (tin is het metaal waarin de Jupiterkracht wordt uitgedrukt) We ervaren meer 

de samenhang met grotere gehelen net als tin innerlijk een sterkere structuursamenhang kent. Roept 

Jupiter meer de verbinding met de kosmos in ons op? Worden we daardoor meer bewust van onze 

eerste aanliggende kosmische sfeer, de maansfeer? ( in de maansfeer ontmoeten we onze 

individuele engelen in onze slaap en leven na de dood) In dit dromenonderzoek staat Jupiter achter 

de zon en wordt dus helemaal overstraalt door de zon waardoor zijn werking het meest afwezig is. 

Opvallend is nu dat nooit eerder zo weinig mensen (43%) een begeleider of stem ervoeren. Bij de 

andere onderzoeken was dit 50 % of meer, nooit minder. Dit versterkt het idee dat Jupiter en de 

beleving van onze persoonlijke engel… Verder onderzoek zal ook dit raadsel verder ontsluieren! 
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Vraag 5:

 

Conclusie vraag 5: 

• Het ervaren dat er steeds iets nieuws op je afkomt waar je mee moet dealen blijft een 

algemene beleving.  

Een meerderheid van 68% had de beleving dat er steeds iets nieuws op hun afkwam in hun droom. 

Dit valt nog mee. Bij de voorgaande onderzoeken waren de scores rond de 75% en zelfs een keer 

100% bij onderzoek 9. Toen was Neptunes in oppositie (geen klassieke planeet…) Slechts bij een 

Saturnusoppositie was deze beleving nog lager, 56%. Het blijft echter tot nu toe in alle onderzoeken 

een meerderheid. Het beleven van steeds iets nieuws dat op je afkomt is dus wel een dingetje in 

onze dromen ook al viel het in dit onderzoek wel mee. 
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Vraag 6:

 

Conclusie vraag 6: 

• Er wordt een algemene tendens zichtbaar dat de meerderheid van de mensen een probleem 

of vraagstuk moet oplossen in hun droom.   

Dit is bijna een fifty/fifty uitslag. Dat is maar één keer eerder voorgekomen in onderzoek 10 met 

Uranus in oppositie. Hier scoorde deze vraag ook met 50% positief. Daarnaast is dit de laagste 

positieve bevestiging van deze vraag ooit. Grappig genoeg was de vorige Jupiterconjunctie in in 

onderzoek 2 87% positief. Één van de hoogste uitslagen ooit! In ieder geval is deze beleving nooit 

onder dit dieptepunt van 50% gezakt. Dat is ook bijzonder. Blijkbaar wordt er weer een algemene 

tendens zichtbaar dat meerdere mensen een probleem, vraagstuk moeten oplossen.  
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Vraag 7:

 

Conclusie vraag 7: 

• Nog geen pijl op te trekken. 

Een kleine meerderheid (57%) moest iets ordenen, opnieuw indelen. De uitkomsten op deze vraag 

laten geen stabiel beeld zien. Het schommelt sterk heen en weer hoe de ervaringen met het ordenen 

zijn. De ene keer een meerderheid maar een andere keer een minderheid. Misschien dat door veder 

onderzoek er nog patronen komen bovendrijven.  

 

Vraag 8:  
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Conclusie vraag 8: 

• Nog geen pijl op te trekken. 

Een kleine meerderheid beleefde geen controle/overwicht op de situatie. Ook bij deze vraag gaat het 

beeld van de uitslagen nog een beetje heen en weer. Er is een kleine neiging bij voorgaande 

onderzoeken naar het wel beleven van controle/overwicht in onze droom maar er is nog niet 

duidelijk een patroon zichtbaar.   

Vraag 9:

 

Conclusie vraag 9: 

• Er is over de afgelopen onderzoeken een neiging te zien naar een kleine meerderheid die de 

ervaring in zijn/haar dromen heeft dat er streng/stevig moet worden opgetreden.  

Er is ook hier weer een kleine meerderheid die streng/stevig moest optreden. Het is dus wel van 

belang om deze vragen in de onderzoeken mee te laten doen omdat er toch een meerderheid dit 

beleeft. Het is niet zo dat slecht 5% deze ervaring heeft bijvoorbeeld en dat blijkt dat het bijna niet 

speelt. Nee dit speelt wel degelijk bij iets meer dan 1 op de 2 deelnemers! Uit voorgaande 

onderzoeken blijkt dat er ook hier een lichte neiging is naar  een kleine meerderheid die 

streng/stevig moest opreden. Behalve bij Uranus en de marsconjunctie in september 2019.  

 

Vraag 10 (planeet specifiek): 
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Conclusie vraag 10: 

 

Dit was de eerste keer dat ik deze vraag stelde. Blijkbaar is het inderdaad een zielenuance die  leeft 

onder de deelnemers; bijna 1 op de 2 heeft de beleving dat ze een slimme/goede zet hebben gedaan 

wat in hun voordeel werkte. Dat was dus een slimme/goede zet van mij om deze vraag erin te 

brengen.       Interessant dat deze zielebeleving ook over het algemeen in onze ziel dermate leeft dat 

we het meenemen naar de andere kant. Ik ben blij dat deze beleving herkenbaar was en dat er weer 

een nuance van onze ziel aan het licht is gekomen. Ik moet even kijken wanneer ik deze vraag weer 

laat terugkomen. Ik wil het onderzoek ook niet te groot maken met te veel vragen. Ik denk dat dit de 

deelname ontmoedigt. Maar dat kan ik mis hebben.    

 

 

 

Vraag 11: 
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Conclusie vraag 11: 

• Verder onderzoek moet uitwijzen of Saturnus ons rustig doet slapen en Jupiter onrustig.  

Nog geen derde deel heeft onrustig gelegen. Een kleine meerderheid heeft rustig gelegen. Bij de 

Jupiteroppositie (onderzoek 6) was het andersom. Daar sliep 55% onrustig en45% niet. Dat kan op 

een Jupiterwerking wijzen op onze nachtrust. Saturnus (onderzoek 7) laat een hele lage score van 

12% zien. Blijkbaar laat Saturnus ons rustig liggen maar maakt Jupiter ons bewegelijk. Ik vind het 

echter nog te vroeg om conclusies te trekken en wacht verder onderzoek in deze af.  

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.  

 

 Troubled, 
downward 

Transit 
downward 

Neutraal/afwisselend Transit 
upward 

Clear, upward 

1 verbazing, 

ongeloof, 

ongemakkeli

jk, 

aanvaardend 

chaotisch. 

Van blij 

ontspannen 

naar 

gespannen. 

Zelfverzekerd, 

gelukkig, optimistisch, 

onzeker, verward, 

opgelucht 

afwacht

end, 

kan ik 

dat 

naar: we 

doen 

dat! 

Rustig- geaard- 

vertrouwend- 

taboedoorbrekend - 

vrouwelijk-een baken 

zijn voor de anderen. 
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2 veel stress 

ergenis 

Van vrolijk, 

naar 

uitdaging 

om iets op 

te lossen, 

naar 

zwaarte, 

naar gevoel 

van gefaald 

te hebben. 

Tijd schoot 

me tekort. 

Verantwoordelijk , 

beschermend 

Onzeker

heid,on

duidelij

keheid, 

vrij 

gevoel. 

goede harmonie. Ik 

voelde dat alles ging 

zoals ik voor ogen had. 

3 Druk, 

chaotisch, 

onthust 

Neutraal- 

Onzeker- 

'Op hoop 

van zegen' 

moederende 

stemming met op de 

achtergrond vaag het 

gevoel of het wel 

allemaal goed zou 

gaan en innerlijk 

weten dat je het goed 

doet. 

 enthousiast en 

geïnspireerd 

4 Alsof ik de 

weg een 

beetje kwijt 

ben, iets niet 

ontdekken 

waar ik 

steeds aan 

voorbij loop. 

 Blij dankbaar onzeker 

geirriteerd daarna 

langzaam steeds 

rustiger doordat ik de 

controle weer terug 

nam 

 energiek 

onderzoekend, na het 

besluit overgang naar 

verwondering, stevig 

positief, wilskrachtig 

zonder dwang, 

luisterend. 

5 super 

onzeker, 

antipathie, 

stress, 

frustrerend, 

verwarrend 

 Positief naar bezorgd 

naar opluchting 

 van geven, faciliteren 

naar sturend 

mogelijkheden 

scheppen tot echt 

empathisch, positief. 

Ontstond doorbraak, 

spontaan. 

6   Verwachting, 

teleurstelling, hard 

werken, lukte wel 

goed. 

 gezellig, gelijkmatig, 

gemoedelijk 

7   kleurrijk in zachte 

pasteltinten viel op in 

het eerste deel. 

Stemming verder 

neutraal. 

 Vredig, doelgericht, 

helder 

8   serieus   

9   Wisselde tussen angst 

en vertrouwen 

  

10   enthousiast, verward, 

rust 

  



11   Neutraal, beetje 

paniekerig, neutraal 

  

      

 

Conclusie stemmingen: 

Dit keer waren er opvallend veel deelnemers die een neutrale of wisselende stemming beleefden. ( 

11 van de 28)  Daarnaast was er net een meerderheid die in een positieve mood waren.  Nog nooit 

eerder waren er zo veel mensen in een neutrale dan wel wisselende stemming. Normaal schommelt 

dit rond de 20 %. Dus 39% is bijna het dubbele dan normaal. Hmmmm, een neutrale 

stemming…..waar kan dat vandaan komen? Wie zal het zeggen. Misschien heeft het iets met 27 

december te maken en moeten we de uitslagen van de stemmingen tegen het licht van het verloop 

door het jaar gaan houden. Wie weet?! Voor mij is het in ieder geval nog een raadsel. Maar leven 

met een raadsel is een goed ding.  

Samenvattende conclusie: 

• Wederom heeft de meerderheid de beleving meerdere mensen om zich heen te hebben in 

zijn/haar droom. 

• Er lijkt een relatie zichtbaar te worden tussen Jupiter en het ervaren van één iemand in onze 

droom. 

• Er werd bijna door 1 op de 2 deelnemers géén element beleefd. 

• De meerderheid van de mensen is betrokken in hun dromen bij de omgeving/wereld. 

• Jupiterwerking heeft een relatie met het ervaren van onze persoonlijk engel. 

• Het ervaren dat er steeds iets nieuws op je afkomt waar je mee moet dealen blijft een 

algemene beleving.  

• Er wordt een algemene tendens zichtbaar dat de meerderheid van de mensen een probleem 

of vraagstuk moet oplossen in hun droom.   

• Nog geen pijl op te trekken. 

• Nog geen pijl op te trekken 

• Er is over de afgelopen onderzoeken een neiging te zien naar een kleine meerderheid die de 

ervaring in zijn/haar dromen heeft dat er streng/stevig moet worden opgetreden.  

• Verder onderzoek moet uitwijzen of Saturnus ons rustig doet slapen en Jupiter onrustig.  

Sommige resultaten komen steeds meer stevig in hun schoenen te staan. Bijvoorbeeld de beleving 

van een meerderheid dat ze:  

• meerdere mensen in hun droom ontmoeten 

• betrokken zijn bij hun omgeving of de wereld 

• ervaren dat er steeds iets nieuws op hun afkomt 

• een probleem of vraagstuk moeten oplossen 

Sommige resultaten roepen een idee op maar moeten zichzelf nog gaan bewijzen, zoals: 

• Saturnus zegent ons met een rustige en Jupiter met een onrustige slaap 

• Er moet streng/stevig opgetreden worden in onze dromen 

Maar er komen ook hele bijzondere patronen boven water drijven die ik niet heb kunnen bevroeden 

zoals de relatie met Jupiter en een persoonlijke begeleider in onze droom. Op verschillende manieren 

komt dit aspect naar voren. De gegevens wijzen in de richting van een relatie met Jupiter en de 



ervaring van een persoonlijke begeleider. Dat is heel interessant. Hopelijk wordt dit patroon nog 

bevestigd in de toekomst en genuanceerder.  

Peter Evers 

Jupiter achter de zon, 27-12-2019 


