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Astrologische Perspectieven- 
Paasbrief 2020

We leven in een tijd van grote veranderingen, dit kan inmiddels door iedereen worden ervaren. 
Om verbinding te maken met de kracht van diepe transformatie die deze tijd met zich meebrengt, 
moeten we begrijpen waar het om gaat. Er is veel gezegd over de Saturnus/Pluto/Zon/Mercurius 
conjunctie in januari. Aangezien de effecten van deze krachtige constellatie ons nog lang zullen 
bezighouden, is het de moeite waard om nog eens goed te kijken naar de opgaven die ermee ge-
paard gaan.
Ter verduidelijking: geen enkele constellatie van sterren of planeten schept situaties die voor ons 
onvermijdelijk zijn! Maar de ontmoeting van de fysieke planeten, en ook van de Zon, in bepaalde 
hoekverbindingen, kan ons iets vertellen over de werkingsrichting van de hoge wezens die met 
hen verbonden zijn op de mensheid. Het gaat vooral om de ontwikkeling van de mensheid als hië-
rarchie van de vrijheid, die afhankelijk is van de ontwikkeling van ieder afzonderlijk individu!

32 - 38 jaar is de cyclus van een Pluto/Saturnus conjunctie. Binnen deze periode zullen deze pla-
neten elkaar steeds weer ontmoeten in verschillende hoekverbindingen om het thema van de con-
junctie dieper in de mensheid te manifesteren. De laatste Saturnus/Pluto-conjunctie vond plaats in 
november 1982 in Weegschaal. De focus lag op de transformatie van de ontmoeting. We moeten 
ons vandaag de dag afvragen: in welke kwaliteit hebben we de afgelopen 38 jaar een nieuwe ont-
moetingscultuur gecreëerd?
Een tijd die gekenmerkt wordt door de nieuwe "ontmoetingsmogelijkheden" via het internet, maar 
ook steeds meer door de 'promotie' van de persoonlijkheid. Het mooie uiterlijk was altijd meer 
waard dan de ware daad (bv. beïnvloeders), duizend ongrijpbare vrienden belangrijker dan ware 
vriendschap of te maken krijgen met de pijnlijke ervaring van het alleen zijn. Ook een tijd van het 
openen van de grenzen, eerst van het hele "Oostblok", daarna binnen Europa. Internationale vrij-
heid van verkeer in de handel en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten als nooit tevoren.
Dit in samenhang met de grotere deelname in- en actieve inzet tegen het lijden van anderen vanuit 
bijvoorbeeld vredesbewegingen, anti-kernenergiebeweging, tegen seksueel misbruik en de inzet 
voor de erkenning van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, om maar een paar essentiële 
punten te noemen. Steeds weer vonden de belangrijke veranderingen in dit verband plaats tijdens 
de ontmoetingen van Saturnus/Pluto.
Zo ook op 9/11/2001, wat een aanval was op de steeds vreedzamer wordende wereldgemeen-
schap. Tot op de dag van vandaag zijn de bekende "antiterreurmaatregelen" daarmee wereldwijd 
gerechtvaardigd. Ook de wereldwijde financiële crisis en de Griekse staatsschuldencrisis 2009-
2010, die ten behoeve van toenemende rijkdommen van weinigen, mensen en staten zonder ge-
meenschappelijke solidariteit tot de ondergang leidde, werd mogelijk gemaakt door het effect van 
de ontmoetingen met Saturnus/Pluto. Door middel van deze opsomming herinneren we ons de 
gebeurtenissen van het laatste Saturnus/Pluto tijdperk, dat eindigde in 2019 en moet duidelijk wor-
den gemaakt hoe we enerzijds zeer gesteund en geleid worden door de hoge wezens die onze 
ontwikkeling begeleiden en hoe we anderzijds de strijd van de tegenkrachten moeten ervaren die 
precies dat proberen te voorkomen.

Met de thema's Saturnus/Pluto wordt geestelijke strijd onthuld waarvan de arena de mensheid is. 
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De mens wordt dus uitgedaagd om door middel van zijn beslissingen en handelingen aanzienlijk 
invloed uit te oefenen op wat er van deze processen overblijft. De nieuwe Saturnus/Pluto cyclus 
begon nu met de conjunctie van dit jaar in Steenbok. Het thema is dus fundamenteel anders.
Historisch gezien vergelijkbaar met de laatste Saturnus/Pluto conjunctie in Steenbok, die plaats-
vond op 3.1.1518, ongeveer 500 jaar geleden. Kort daarvoor, maar al duidelijk op het gebied van de 
werking van deze conjunctie, had Maarten Luther zijn 95 stellingen van het ware christendom in de 
kerk van Wittenberg gebeiteld en werden er voor het eerst in het Duits pamfletten van uitgedeeld. 
Later, ook binnen deze Saturnus/Pluto cyclus, zal hij de hele Bijbel in het Duits vertalen, zodat elke 
"gewone" mens het in zijn eigen woonplaats kan lezen. Er ontstaat een uitbarsting van opstanden 
en brute onderdrukking, vervolgingen en inquisitie, die voortduurt tot de 30-jarige oorlog 100 jaar 
later. Ziekten, hongersnood en epidemieën zijn het gevolg, zodat 130 jaar later hele regio's van 
Europa zijn uitgestorven.
De haat en het verzet waren vooral gericht tegen de kerkvorsten en hun schijnbaar onaantastbare 
macht en geldzucht, waardoor ze de arme bevolking met behulp van de aflaathandel hebben ge-
kweld en uitgebuit. Deze strijd heeft het beeld van Europa voor eeuwen veranderd, de macht van 
de katholieke kerk aanzienlijk teruggedrongen en de kerk gespleten. Door veel ellende hebben de 
mensen van deze tijd een stuk van hun religieuze autonomie en menselijke waardigheid terugge-
wonnen.

Pluto werd ontdekt in 1930. Tot die tijd lagen de effecten ervan volledig in het onbewuste voor de 
mensheid. Met de Saturnus/Pluto conjunctie van dit jaar in Steenbok is het basisthema opnieuw, 
net als in 1518, de transformatie van het omgaan met waarheid en macht. Altijd gaat het bij deze 
stelling om de emancipatie van de mens door het bewust nemen van verantwoordelijkheid. De 
schoonheid van het Weegschaaltijdperk is aan het desintegreren. Het Steenbok tijdperk wordt ge-
kenmerkt door een grotere nuchterheid, ernst en het beperken van onszelf tot het strikt noodzake-
lijke. In het licht van ons consumentengedrag tot nog toe zou dit ten opzichte van de wereld kun-
nen leiden tot een grote opluchting van de gehavende natuur - maar wie bepaalt wat het meest 
noodzakelijk is, welke economische, ecologische, sociale en volksgezondheidsmaatregelen en an-
dere maatregelen nu als essentieel worden beschouwd? Er is een nieuwe grote transformatiestap 
van zelfontplooiing aan de gang, die ons niet wordt geschonken. Zelfredzaamheid betekent dat we 
de vrijheid van ons IK naar een nieuw, dieper en verantwoordelijker niveau van handelen moeten 
brengen. We hebben de steun van de goede hiërarchieën en we hebben de bewuste Pluto-krach-
ten tot onze beschikking na 1930!

Het feit dat deze Saturnus/Pluto conjunctie heeft plaatsgevonden in combinatie met de Zon en 
Mercurius zou ons duidelijk moeten maken dat deze grote transformatie van de mensheid alleen 
kan worden bereikt door de deelname van ieder mens afzonderlijk! Geen leider, geen partij, geen 
organisatie zal ons bevrijden van ongezonde machtsverhoudingen. Ieder mens moet voor zichzelf 
de noodzakelijke stappen van transformatie zetten om de verantwoordelijkheid, die hij maar al te 
graag onbewust heeft afgegeven, weer terug te krijgen als een nieuwe getransformeerde kracht 
van zichzelf.
Ik zal dit proces kort beschrijven in drie brede niveaus:
1. Niveau:

• Saturnus is de grote herinnerer, aanmaner:
• nuchter kijken naar wat men in het verleden heeft gedaan en nagelaten; vooral het vol-

ledig aanvaarden, zonder zich te verontschuldigen voor de omstandigheden of te verwij-
zen naar de schuld van anderen, van wat men niet goed heeft gedaan!

• om de verantwoordelijkheid ervoor volledig voor zichzelf te nemen - om vanuit de aan-
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schouwing van het verleden in het heden te komen

2. Niveau:
Saturnus/Zon symboliseert de kracht van het morele geweten:
• alles wat je niet goed hebt gedaan of hebt nagelaten, waar egoïsme en het eigen voor-

deel in je handelen je leidde, uit het diepst van je hart berouwen en de Heer van het lot 
vragen om vergiffenis  

Saturnus/Zon/Mercurius:
• Vergeven van mensen die jou zelf hebben geschaad

Als we er op dit tweede niveau in slagen ons hart volledig te openen voor het mysterie van Golgo-
tha, voor het hele lijden van Christus voor onze zonden, dan kunnen we erin slagen deze vergeving 
werkelijk te aanvaarden en niet langer in zwaarte van schuld-, verdediging- en verwijten vast te 
blijven zitten.
Alleen in deze acceptatie van vergeving als een diepgaand gebaar van het hart accepteren we de 
Christus volledig. Dit opent een nieuwe ruimte in ons, in ons hart. Nu kunnen we vrijelijk beslissen 
om het
3. niveau te leven, dat wil zeggen, om de toekomst ook binnen te laten.

Saturnus/Pluto/Zon/Mercurius:
• elk mens is Geest-Mens in zijn oorsprong, in zijn toekomst...
• ons met dit Goede in de mensen te verbinden
• het diepe geloof, de sterke hoop op het eeuwige Goede...

Deze drie niveaus kunnen steeds opnieuw worden doorlopen als een bewust proces. Ze helpen 
ons om onszelf en, als uitwerking, de wereld te transformeren. De mensheid is tot op de dag van 
vandaag te diep in het egoïsme verzeild geraakt, dat haar schaduwwezen uit de verschillende la-
gen van de aarde doet ontwaken.
"Er zal een tijd komen dat het lijkt alsof wat er op Golgotha is gebeurd ook op de hele aarde moet 
gebeuren! Het zal lijken alsof egoïsme de dood aan de Christus, de Boeddhi, zou moeten brengen. 
Dat zal de tijd van de Antichrist zijn." 1)

"Maar van dezelfde kant die goud, gezondheid en levensverlenging de plaats van God, deugd 
en onsterfelijkheid wil vervangen... dat aan de ene kant de impuls van het Mysterie van Golgotha  
van de wereld moet worden verwijderd waarvoor in de plaats men vanuit het westen een andere 
impuls, een soort antichrist, invoert; dat vanuit het Oosten de Christusimpuls, zoals die in de twin-
tigste eeuw in verschijning treedt, verstikt moet worden door de aandacht, de belangstelling af te 
leiden, van de etherische verschijning van Christus.
Van de kant waar de Antichrist tot op zeker hoogte als de Christus moet worden geïntroduceerd, 
is het de bedoeling om als het ware gebruik te maken van datgene wat vooral door de materiële 
krachten kan werken, maar wat door de materiële krachten heen juist geestelijk werkt. Deze kant 
streeft er voor alles naar om gebruik te maken van elektriciteit, en vooral van aardmagnetisme, 
om zo werkingen over de hele aarde te tot stand te brengen. ...hoe in wat ik de menselijke dub-
belganger heb genoemd de aardse krachten opstijgen. Dit geheim zal worden ontdekt. Het zal een 
Amerikaans geheim zijn om het aardmagnetisme in zijn dualiteit te gebruiken, in het noord- en 
zuidmagnetisme, om sturende krachten over de aarde te sturen om geestelijk te werken. ...vanuit 

1 Rudolf Steiner in GA96 "The Purification of the Blood from Ego Addiction through the Mystery of Golgotha"; 1.04.1907
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een zekere hemelse richting werken voortdurend geestelijke wezens; men hoeft deze geestyelijke 
wezens alleen maar in dienst te stellen van het aardse bestaan, dan - omdat deze geesteslijke we-
zens die vanuit de kosmos werken het geheim van het aardmagnetisme kunnen overbrengen - zal 
men in staat zijn om achter dit geheim van het aardmagnetisme te komen en met betrekking tot de 
drie dingen: goud, gezondheid, levensverlenging significant groepsegoïstisch kunnen werken".2)

De verschillende constellaties tonen ons in detail de respectievelijke huidige dramatiek:
• van 10.3. tot 22.3.2020 Saturnusdoorgang naar Waterman: de beknotting van de mense-

lijke vrijheid en de opbouw van de gemeenschap als kritieke fase
• vanaf 23.3. Saturnus in Waterman: wennen we aan deze toestand, vinden we er nieuwe 

structuren in of worden we wakker van wat vrijheid en sociaal menselijk samenzijn voor 
ons betekenen?

• 23.3. Mars conjunctie Pluto: dit is een typisch oorlogsbeeld! De macht grijpen aan de ene 
kant, ons machteloos voelen aan de andere kant - worden we wakker voor de emancipatie 
van onszelf?

• 27.3. Dezelfde maanknooppositie als op 11.9.2001: verbandhoudend met dezelfde 
karmische problematiek en werkingen van het nieuwe karma van de mensheid, dat ver-
band houdt met de daden van 11.9.2001.

• vanaf 1.4. Mars conjunctie Saturnus op nul graden Waterman: activeert enorm het cemen-
teren van het verlies van vrijheid of het ontwaken van de mens tot persoonlijke verant-
woordelijkheid en gemeenschap in de geest?

• vanaf 4.4. Jupiter conjunctie Pluto: wat de feiten ook zijn, de heersende overtuigingen wor-
den gepropageerd en ommuurd. Welke vaste eigen ideeën wil je zien en loslaten om ruim-
te te scheppen voor de waarachtige toekomst? Grote transformatieve kracht door middel 
van altruïstisch gemeenschappelijk denken en handelen zou verandering in gang kunnen 
zetten.

Deze constellatie zal op 30.6. en 12.11.2020 met dezelfde vraag worden herhaald! 

• 13.8. Mars vierkant Pluto: de transformatieve kracht van onze eigen emancipatie wordt 
enorm uitgedaagd, mogelijkerwijs bedreigd.

• 24.8. Mars vierkant Saturnus: de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt enorm uitge-
daagd of beperkt door nieuwe wetgeving.

• Februari tot half april 2020 (precies 4.3.) Lilith conjunctie Chiron: de verwonding van de 
waardigheid van de menselijke ziel wordt zichtbaar. Wanneer is de mens vandaag de dag 
begonnen met het vertrappen van de waardigheid die hij door veel lijden had gewonnen?

De planeten veranderen hun richting in de zogenaamde "terugloop":
Pluto 4/26 tot 10/5/2020; Saturnus 5/11 tot 9/29/2020; Jupiter 5/15 tot 9/13/2020;
Deze periodes kunnen een ontspanning van de situatie brengen, die we zouden moeten gebrui-
ken voor een evaluatie, om een herhaling  in de toekomst te voorkomen!

In mijn openbare Paasbrief van 10.4.2019 ("Van het Paasmysterie naar de opgave") heb ik gewaar-
schuwd voor een concentratie van de geestelijke kracht van de mens op het vorige jaar uitge-
stelde Paasfeest met de volgende woorden: "Zoals uit dat kosmische beeld de hoge geestelijke 
hiërarchieën, die onze ontwikkeling begeleiden, spreken, bevinden zich in de dierenriemook "In-
gangspoorten" voor wezens die mensen uitdagen, evenals destructieve krachten die het leven en 

2 Rudolf Steiner in GA178 "Individual Spirit Beings and their Work in the Soul of Man".
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de ontwikkeling van de mens vernietigen. Op dit calendrische Pasen wordt net zo'n poort voor levens-
vijandige wezens geactiveerd. Dit verhoogt de bovengenoemde spanning en vormt de mogelijkheid 
om, geïnspireerd door deze krachten, verleid te worden tot sociaal schadelijke, mens- en natuur des-
tructieve besluiten en kortetermijnmaatregelen".

Hoe ver hebben wij mensen, uit conformiteit, troost en ook onwetendheid, dit proces ondersteund 
en de belangrijke verlossingsimpuls voor mens en aarde die van het kosmische Pasen uitging niet de 
noodzakelijke aandacht en toewijding gegeven? In dit jaar 2020 zal het religieuze Pasen zo mogelijk in 
het geheel niet doorgaan. In ieder geval is het de bedoeling dat er geen gemeenschappelijke vieringen 
in kerken en religieuze gemeenschappen plaatsvinden.
Om "onze gezondheid te beschermen" worden we opgeroepen tot meer isolement, opnieuw om de 
nationale verschillen en grenzen en het egoïsme te versterken.
Rudolf Steiner opnieuw: "...het grote doel van de mensheid... is het overwinnen van alle verschillen en 
(de) vestiging van de grote mensenliefde." 3) Maar "dit doel zal niet anders worden bereikt dan dat de 
mens leert de geestelijke wereld meer en meer binnen te treden". 4)

Door steeds dieper materialistisch-egoïstisch gedrag hebben we zelf onze menselijke waardigheid 
geschonden. Ahriman houdt ons voor de gek dat er niet zoiets bestaat als "God, deugd en onsterfelijk-
heid" en dat het kwaad zich altijd herhaalt in de mens. De effecten van de huidige sterrenconstellaties 
herinneren ons aan wat zich daadwerkelijk door ons onbewust-zijn en egoïsme herhaalt.
Maar ze herinneren ons ook aan de mogelijkheid om onze waardigheid te herwinnen - om ons te evolu-
eren tot ware kronen van de zon. Christus duidt ons dit toekomstige mensbeeld met zijn woorden aan 
het kruis: "Eli, Eli, lama sabachthani!" "Mijn God, mijn God, hoe heeft u het IK in de mensheid verheer-
lijkt, vergeestelijkt." 5)

"...als we dit verre doel laten werken, dat zo ver van ons af staat, dat zo dicht bij ons kan zijn als het kracht 
wordt in ons hart - dan alleen bereiken we het. Laten we nooit zulke feesten als deze aan ons voorbij 
gaan zonder voor onze ziel zulke grote toekomstperspectieven van de mensheid te plaatsen! Mensen 
hebben tijd voor het alledaagse in hun dagelijks leven. Maar als de klokken luiden van de feestdagen, 
kan de mens zich herinneren dat hij niet alleen een kind van de tijd is, maar als een geest een kind van 
de eeuwigheid." 6)

Ik wens ieder van ons een wakker open hart toe om de Christusimpuls van deze paasdagen waardig 
in zich op te nemen! 

Rozanna Sonntag

bron:
https://www.anthroposophische-meditation.de/fileadmin/media/Coronakrise/Astrologische_Perspektive_-_Osterbrief_2020_-_Rozanna_Sonntag.pdf
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