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Licht in de duisternis - een kerstbrief

In deze dagen van het effect van de grote zonsverduistering van 14.12.2020 bereiden we ons 
tegelijkertijd voor op Kerstmis en ervaren we door alle verduisteringen de stemming van de ver-
wachting van vreugde voor het nieuwe licht dat wordt geboren.
Veel mensen lijken grote hoop te hebben op de verwachte grote samenloop van Jupiter en Satur-
nus in het tropische teken Waterman op 21.12.2020. Daarom ben ik vaak gevraagd om iets meer 
gedetailleerd te schrijven over deze bijzondere constellatie, waarmee men de "Ster van Bethlehem" 
graag associeert.

2020 - Een jaar van grote planetaire conjuncties

Saturnus/Pluto/Mercurius/Zon op 12.1.; Jupiter/Pluto op 5.4.; 30.6; 12.11. - Ik heb hier al veel over 
gesproken en ook al wat geschreven. De mensheid is voor grote uitdagingen komen te staan door 
de uitdagingen welke van deze krachten uitgaan, die vooral hebben laten zien en nog steeds laten 
zien dat er in de afgelopen eeuwen enorme inspanningen zijn geleverd om de machtsstructuren te 
verwezenlijken en te behouden om de mens te leiden in de slavernij van deze krachten.
Het goede aan deze huidige processen is dat sommige van de duistere netwerken die al lang actief 
zijn, nu in het bewustzijn van de mensen kunnen komen. Zo hebben we nu de mogelijkheid om 
ons te heroriënteren, wat het wezenlijke is in ons leven, welke krachten, die buiten ons actief zijn, te 
maken hebben met onze eigen levenshoudingen en het daarmee voor het eerste op grote schaal 
mogelijk hebben gemaakt met welke krachten we ons nu bewust willen verbinden. Vooral onder 
de meervoudige Mars/Pluto-constellaties is dit leerproces van nieuwe zelfontplooiing in gang ge-
zet.
Polarisatie door alle menselijke verbanden heen door het activeren van verschillende angsten is een 
basis "werkinstrument" van de tegenkrachten, die hier duidelijk hun werkzaamheid tot uitdrukking 
brengen. Dus vanuit angst, onzekerheid, vanuit twijfel tot machteloosheid is de hoop op een "Won-
derconstellatie" zeer begrijpelijk. Het is inderdaad zo dat zich in de dagen van december  voor de 
geboorte van het Salomonische Jezuskind ook een Saturnus/Jupiter-constellatie in combinatie met 
Mars in het teken Vissen heeft voorgedaan1). Een nieuw licht van verbondenheid met de geestelijke 
wereld, die zich pas in het religieuze leven van de toenmalige komende eeuwen ontvouwde, werd 
door deze constellatie aangegeven. Maar dat gold ook voor de onderdrukking en het uitroeien 
van veel mensen die met dit geesteslicht leefden. Het Jezuskind, als de toekomstige drager van 
het in hem incarnerende grote Zonnewezen, werd op een bijzondere manier beschermd tegen de 
machtswellust van de wereld. Echter, slechts een paar dagen na de geboorte eiste deze geboorte 
nieuwe grote offers van vlucht en vervolging en het doden van alle jongens waarvan hij er een 
van had kunnen zijn.. Het Christus-leven zou voor ons in elk gebaar een beeld moeten zijn voor de 
ontwikkeling van de ware en vrije mens.

Steeds meer 'niet-mens'-mensen leven vandaag de dag. Zo incarneren zich  elementairwezens 
om het menselijk-zijn te ervaren. Sommige hoge elementairwezens komen de mensheid bij te 
staan. Er zijn ook mensverschijningen die afkomstig zijn uit andere hiërarchieën en - in dienst van 

1 Robert Powell "Kroniek van de Levende Christus" - volgens deze verklaring vond de geboorte van de Salomonische Je-
zus pas plaats in maart in het jaar 6 voor Christus na de Saturnus/Jupiter conjunctie met een Jupiter/Mars conjunctie.
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Ahriman - de mensheid schade willen toevoegen. Deze mensen hebben geen IK en kunnen niet 
direct door de Christus worden geraakt, zoals het mogelijk is, ja zelfs noodzakelijk is, voor de ware 
mens om verder te komen in zijn ontwikkeling. Rudolf Steiner spreekt krachtig over de incarnatie 
van Ahriman aan het begin van onze eeuw2). Het hoge wezen van de duisternis heeft ook een 
mensenwesen nodig die geschikt is om vanaf het 30 e jaar zijn wezen te dragen, in navolging van 
het leven van Christus. We kunnen er zeker van zijn dat hij zal verschijnen als een redder om uitein-
delijk de mensheid voor zichzelf te winnen.
Volgens Rudolf Steiner zou Sorat - de zonnedemon - die als belangrijkste doel heeft om de missie 
van de Christus te voorkomen, in 1998 voor de derde keer in zijn hoogste werkzaamheid moeten 
komen3). Dit wezen kan zichzelf niet incarneren, maar gebruikt de wil van Ahriman om de mens-
heid naar zijn hand te zetten en te beheersen voor zijn eigen werkzaamheid. Ook Asuras, die recht-
streeks het IK van de mens aanvallen en Luciferische wezens staan in dienst van het zonnedemon. 
Hun dienstbaarheid aan de mens is de uitdaging om waarachtig te worden, om zich tot zijn gees-
telijke oergrond te bezinnen en om de grote illusie van materialisme te overwinnen. Materialisme is 
een belangrijke fase in de ervaring en ontwikkeling van de mensheid. Maar het supermaterialisme 
waarin wij door de verleiding van Ahriman zijn gekomen, ter voorbereiding op zijn incarnatie, moet 
worden overwonnen, willen wij de overheersing van Ahriman, dat wil zeggen de onderwerping van 
de mensheid aan de materie zonder verdere mogelijkheid tot ontwikkeling, voorkomen. Nu, wat is 
de grootste krachtmanifestatie van de zonnedemon in 1998? Uit mijn geestelijke waarneming en 
astrologisch onderzoek spreekt er veel voor dat Sorat in november 1998 de essentiële bevorderlijke 
impuls voor de toekomstige drager van Ahriman heeft gegeven. Alleen een hoog ingewijde door 
de mysteries van Ahriman kan deze toekomstige drager zijn. Op basis van mijn onderzoek, dat ik 
hier niet in detail kan beschrijven, kan worden aangenomen dat deze grote zwarte magiër ten tijde 
van de zonsverduistering op 11 augustus 1999 is geïncarneerd.4)

In dit jaar 2020 is deze mens 21 jaar geworden en begint nu de weg van zijn eigen werk-
zaamheid, geleid door het wezen aan wie hij zich door zijn karma heeft gecommitteerd. 
Rudolf Steiner noemt 5 inspiraties door de kracht van Ahriman om de mensheid voor te bereiden 
om zijn incarnatie welwillend maar zonder hem te herkennen te ontvangen. Deze inspiraties wor-
den hier ter verduidelijking genoemd:
1. Het mechanistisch-wiskundige denken dat de mens in een dofheid viert in plaats van een 

doorzieling van de kosmos.
2. Het streven naar materiële welvaart en de bijbehorende vraag in alles wat we doen, "Wat 

brengt het me op?" En ook een minachtende blik op alles wat de mensen voorkomt als een 
weg naar het geestelijke.

3. "Alles wat de mensen kan verdelen in groepen, wat hen verdrijft van wederzijds begrip, alles 
wat hen wereldwijd verdeelt..."

4. Partijstandpunten, waarmee men alles kan bewijzen, zelfs de meest tegenstrijdige. "...dan zul-
len ze deze intelligentie toepassen op datgene wat het sociale leven is, op datgene wat het 
geestesleven is. Dan zullen ze het tegenovergestelde bewijzen,..., zo zullen de mensen over-
gaan tot haat en verbitterdheid,..."

5. "...de eenzijdige opvatting van het evangelie zelf. ...zodat men een werkelijke opvatting van 

2 GA 191, P. 199

3 GA 346, P. 122F

4 Het begin van de pandemie in het voorjaar van 2020 was ik uitgebreid bezig met spiritueel en astrologisch onderzoek 
over deze onderwerpen op basis van de uitspraken van R. Steiner. Gedetailleerde verklaringen van mijn onderzoeken kun-
nen worden uitgewisseld bij interesse. In het augustusnummer van Gegenwart vond ik het zeer uitgebreide- en aan-
bevelenswaardig artikel van Martin-Ingbert Heigl "Coronia - de pandemie van de angst" over dit onderwerp.
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Christus niet tot stand kan brengen..."5)

Hoe kunnen we ons op dit moment voorbereiden op het ontvangen van het kind, 
van de Christus-impuls van vandaag de dag?

De enige bescherming voor de ware mens is het erkennen van het werk van Ahriman en het 
ontwaken voor zijn vrije IK-wil om de kracht van Christus in zich op te nemen. In dit jaar 2020 werd 
ons duidelijk getoond waar we zelf in ons en in onze uitwerking al in de Ahrimanische verharding 
terecht zijn gekomen.
Nu, in deze dagen van verduistering, leven we tegelijkertijd in de 3 e herhaling van dit jaar van een 
Mars/Pluto constellatie dat precies op 12/23 plaatsvindt.
Het moedig vasthouden van de IK-wil, het overwinnen van de strijd van de verdeeldheid in ons en 
om ons heen tot een echte wilsverandering, is in deze dagen van advent en kerstmis opnieuw een 
leerzame taak voor ons. Verandering van wil betekent in dit jaar van het oordeel6), gezien de veel-
vuldige massale, gedeeltelijk moeilijk te doorziene aanvallen van de geesten van de duisternis,  zich 
over te geven - vanuit een heldere leiding van het IK, onze machteloosheid toe te geven en tot een 
houding van deemoed te komen. Om onze harten te openen in ware deemoed en toewijding voor 
het Kerstkind, dat er naar verlangt om eindelijk opnieuw met ons geboren te worden. Dit bijzon-
dere jaar 2020 beleefde ik steeds weer als Kerstmis en Pasen tegelijkertijd. Het werk van Christus in 
de etherische wereld is de bron die ons altijd dichtbij kon en kan zijn, gedurende het hele jaar, naar 
advent, vreugdevol het menselijke IK verwachtend, ons een bijzondere verbondenheid schenkend. 
Laten we onszelf steeds weer herinneren aan dit wezenlijke!
Diepe kracht van liefde en vreugde kan worden ervaren in deze ontmoeting.
De getransformeerde vredesmacht van Mars door het Boeddha-wezen werkt tot ons sprekend van-
uit de huidige moeilijke Mars-constellaties. Overgave, het aanvaarden van de machteloosheid, om 
in een werkelijk deemoedige houding de goede krachten uit te nodigen en te ontvangen betekend 
niet het opgeven van de eigen wil, maar het toestaan van een werkelijk proces van transformatie 
en het opstijgen naar een doorlichte-, doorchristelijkte IK-wil. Alleen een zo getransformeerde wil 
stelt ons geheel nieuwe scheppende mogelijkheden ter beschikking om tegen de machtige uitda-
gingen die komen gaan stand te houden.

De Jupiter/Saturnus conjunctie in het teken Waterman

Hoe kunnen we wijsheid vinden in de omgang met 5G, digitalisering, te verwachten nieuwe tech-
nologieën, totale controle, het sterven van de natuur, mensenhandel en geweld?
De grote Jupiter/Saturnus conjunctie kan voor ons een helder stralend beeld zijn voor de verrijze-
nis, de nieuwe geboorte in het ziele-geestelijke door het overwinnen van tegenstellingen en het 
bezinnen op wat voor ons het meest essentieel is! Het ontwaken van de individuele mensen-IK-en 
in de werkelijke mensengemeenschap en geestesgemeenschap is de positieve kracht van Jupiter/
Saturnus! Door dit soort gemeenschappen vormen we de ruimte waarin wonderen, d.w.z. werke-
lijkheid van geest, realiteit kan worden vanuit het verlangen het eigen gelijk en het egoïsme te 
overwinnen.

5 Arkana des Tarot – 20. Arkanum „Gericht und Auferstehung“

6 GA 191, P. 199
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Een nieuw tijdperk in een 800 jaar durende Jupiter/Saturnus cyclus begint. De laatste 200 jaar ging 
het om het ervaren van de polariteiten en de eenzijdigheid van het materialisme door de Jupiter/
Saturnus conjuncties in het Aardse element die elke 20 jaar plaatsvinden.
Met de komst van de grote conjunctie Jupiter/Saturnus in Waterman begint een nieuw tijdperk. We 
ervoeren een voorbode met de Jupiter/Saturnus conjunctie in 1980 in het luchtteken Weegschaal. 
Tot de gevolgen van die tijd behoorden zeker perestrojka, het (tijdelijke) einde van de koude oorlog 
en de hereniging van Duitsland. Maar er was geen fundamentele vernieuwing - het Oosten werd 
quasi ingekocht en het materialisme werd daarmee uitgebreid.
Materieel eigendom, tot aan ons monetaire systeem toe, zal in de komende jaren en eeuwen, 
waarvoor we nu de overgang beleven, zijn vroegere betekenis verliezen. Het zwaartepunt van dit 
nieuw-beginnende tijdperk zal liggen in een compleet nieuw soort samenzijn, van samenhorig-
heid, van de waardiging van elk leven als een vrij wezen en van een nieuw geestelijke bewustzijn 
dat de basis kan zijn van de oplossingen voor problemen.
Alleen al deze laatste verduistering op de dalende maansknoop (12/14/2020), die aan deze grote 
conjunctie voorafgaat, spreekt tot ons over de oude duistere krachten die bereid zijn hun macht 
te doen gelden om een mensheid te scheppen waar geen individualiteit meer bestaat, waar ge-
meenschapsdeugden opzettelijk worden voorgeschreven om andersdenkenden uit te sluiten als 
vijanden van een systeem van eenheid. Het bij de duisternis betrokken kwadraat met Neptunus 
getuigt van de wil van de duistere krachten om de ware mensheid te misleiden en haar te laten 
dwalen door nog meer leugens, om het bewustzijn te vertroebelen. Dat is het gevaar dat evenzeer 
schuilt in de polaire krachtontvouwing in de komende Jupiter/Saturnus conjunctie. Op geest van 
optimisme aan de ene kant, maar ook op oorlogszuchtige conflicten en waanzin in plaats van een 
helder bewustzijn wijzen de constellaties van het begin van het nieuwe jaar. Er zal geen terugkeer 
zijn naar de oude normaliteit en dat is in veel opzichten goed.
We beslissen in onszelf en met ons handelen, welke krachten we de ruimte willen geven om zich 
te ontplooien!
Vlak voor zijn verraad, dat leidde tot zijn kruisiging, sprak het grote Zonnewezen, wiens liefdes-
kracht we nauwelijks kunnen bevatten, de volgende woorden:

"Een nieuwe opdracht geef ik jullie: Hebt elkaar lief! Zoals ik jullie lief heb gehad, zo moeten jullie 
elkaar liefhebben." 7)

Ik wens alle lezers een gezegend kerstfeest en de moed om de inspiraties van de goede geeste-
lijke wezens in 2021 in praktijk te brengen!

Rozanna Sonntag

7 Johannesevangelium Hoofdstuk 13 Vers 34 (Emil Bock Vertaling)


