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Mijn ervaring is dat een mondiale affliktie (conjunct = 0°, vierkant = 90°, en oppositie = 

180°) van Saturnus met Pluto in de meeste gevallen strijd en geweld veroorzaken, alsmede 

virussen (een andersoortige oorlog!) die veelal grootschalig of zelfs wereldwijd kunnen zijn.     

Zo is Saturnus eveneens de planeet van angst, paniek en ziekte in het algemeen, en is Pluto 

ook de planeet van virussen, infecties en epidemieën. Vandaar dat de uitwerking van deze 

planeten in een affliktie-aspect veelal grootschalig is, in alle vormen van overweldiging.    

Zie voor meer uitleg op mijn site het artikel http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-

artikelen/Corona%20en%20Covid%2019,%205G.%20Spirituele%20en%20astrologische%20

oorzaken%20en%20achtergronden.pdf  over de Saturnus-Pluto affliktie i.v.m. virussen. 

Zo is mijn ervaring dat Uranus en Pluto ook te maken hebben met straling, waarbij Uranus 

meer hoort bij gewone techniek en elektriciteit, radio-, radar- en telecommunicatiegolven, 

internet (en satellieten, vliegtuigen, raketten, auto’s, machines en robots enz.), en rampen, 

waarbij Pluto vooral hoort bij de zeer slechte straling van kernenergie en kernbommen. Een 

affliktie van beide planeten heeft dus al gauw te maken met elektriciteits- en stralingsproble-

men en ziekten. (N.B. Diverse kernrampen heb ik echter niet kunnen verklaren uit mondiale 

aspecten.) Zie onderaan een maatschappelijke, psychologische uitleg van diverse afflikties. 

Hieronder heb ik alle afflikties vermeld vanaf 1910 en wat er toen zoal gebeurd is. Het 

schema is niet volledig. Maar de meeste gebeurtenissen zijn goed astrologisch te herleiden. 

1914-1915: Saturnus conjunct Pluto: Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep eind 1917* 

(Hoewel Pluto nog niet ontdekt was, en daarom dus normaliter minder sterk werkzaam is, is 

het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog en daarna de Spaanse griep toch wel significant.) 

Het na-ebben van deze affliktie was volgens mij ook de astrologische voedingsbodem voor 

de Russische Revolutie in 1917. Dit was ongeveer tegelijk met de uitbraak van de Spaanse 

griep, en tevens was er een zonnevlekkenmaximum 1916-1917. 

1922: Saturnus vierkant Pluto: Geen bijzondere extra geweldsuitbarstingen of virusziektes (?) 

De aangestoken brand in het Goetheanum op 31-12 is nog net een nawerking van dit vierkant. 

1931: Saturnus oppositie Pluto, en Uranus op beiden vierkant: Begin radarontwikkeling.                    

Uranus staat vierkant Pluto van 1931 tot 1936. Pluto wordt officieel ontdekt** in 1930 en is 

de planeet van macht en onmacht, alsmede van alle vormen van magie, zowel wit als zwart. 

In 1933 pakt Hitler de macht en hij zet de mensen in onmacht met gebruik van zwarte magie. 

Het geweld van deze oppositie is het verdringende karakter van het Nationaal Socialisme dat 

na 1931 alle overige denkstromingen wilde overrulen, vernietigen. Als een soort pestvirus! 

(**Zie hiervoor mijn lezing over 21-12-2012 op de site hoe ontdekte planeten uitwerken). 

1939-1940: Saturnus vierkant Pluto: Begin Tweede Wereldoorlog. Dec. 1942 1e kernreactie. 

Tevens was er een zonnevlekkenmaximum 1939-1940. 

1947: Saturnus conjunct Pluto: Wat kleine oorlogen (die er altijd wel zijn), slechte beurs. 

Begin koude oorlog 12-3. Tevens een zonnevlekkenmaximum 1946-1947.                                                                              

1955-1956: Saturnus vierkant Pluto: Ook alleen wat kleine oorlogen. Eerste commerciële 

kerncentrales werkzaam in de wereld. 1957 Uitbraak van de Aziatische griep. 
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Eind 1962 tot 1969: Uranus conjunct Pluto (aspect staat vol 1966): Cubacrisis 16-10-1962   

(+ Mars oppositie Saturnus, dit is ook een bijzonder sterk strijdaspect, maar kortlopend), en 

een slechte beurs. Vele satellieten verstoren de gunstige (subtiele) werking voor de mens van 

de stralingsgordel, de Vanallengordel, net om de aarde heen. (Onbekend is voor mij of de 

officiële wetenschap deze subtiele doch beschermende werking wel of niet ondersteunt).                                                                                                                                    

1966: Saturnus oppositie Pluto: Ook alleen wat kleine oorlogen (die er dus altijd wel zijn).                                                                                                          

1968: Uitbraak Hongkong griep! Oorzaak Saturnus-Uranus-Pluto en de satellietenverstoring? 

1973-1974: Saturnus vierkant Pluto: Grote geweldsdreigingen en enorme oliecrisis. 

1982: Saturnus conjunct Pluto: Falklandoorlog en midden in de Irak-Iranoorlog (vanaf 1980),  

en een recessie. Eind 1982 eerste ontwikkeling, de ‘geboorte’ van ons huidige internet. De 

conjunctie is in Weegschaal, het Teken van relaties, en veroorzaakte de uitbraak van HIV. 

1992-1994: Saturnus vierkant Pluto: Begin 1994 achtereenvolgens Saturnus vierkant Pluto, 

Mars vierkant Pluto en Mars conjunct Saturnus: Genocide tussen Hutu’s en Tutsi’s met bijna 

1 miljoen doden in een paar maanden. Maar alleen daar vonden deze gevechten plaats! 

Introductie sms in Engeland; oprichting van de EU; goede beursjaren met korte koersval 16-

9-1992 (zwarte woensdag). In 1993 kwam het internet, het world wide web (=getal 666!). 

2001-2002: Saturnus oppositie Pluto: Inslag WTC, kleine beurskrach en uitbraak SARSvirus. 

(Zie op mijn site bij actualiteiten meer uitleg over de uitbraak van twee virussen in China). 

2010: Saturnus vierkant Pluto: Normaliter een sterke strijd-oorlogsstand. Volgens de reeds 

overleden beroemde helderziende Baba Vanga zou er in dat jaar een wereldoorlog uitbreken. 

Maar volgens de (nog jonge) helderziende Christina von Dreien hebben goede engelen deze 

oorlog tegen gehouden! Wel korte opleving Mexicaanse griep (begonnen in 2009 in Mexico. 

De mondiale planeetaspecten waren in 2009 niet slecht zodat het daaruit niet te verklaren is). 

2011 tot 2019: Uranus vierkant Pluto: Tsunami en kernramp Fukushima in Japan (11-3-‘11). 

2019-2020: Saturnus conjunct Pluto, en Saturnus vierkant Uranus: ontwikkeling 5G en eerste 

uitrol van 5G in de Chinese stad Wuhan, waar dus een paar maanden later het CORONAvirus 

uitbreekt! Vanwege vooral het Saturnus vierkant Uranus in maart 2020 een grote beurskrach.  

2029: Saturnus vierkant Pluto: ?? 

*In 1910 was de eerste radio-uitzending. Ongeveer in 1914 was radio wereldomspannend. 

Sommige onderzoekers leggen een verband met nieuwe soorten straling in de atmosfeer die 

dan later (van enkele maanden tot enkele jaren) een uitbraak van een virus teweegbrengt. Zie 

bijv. dit artikel van juni 2020: https://nulpuntenergie.net/blog/ziekmakende-werking-van-niet-

natuurlijke-straling/. De mens is ook een elektrisch wezen en moet zich leren aan te passen op 

deze nieuwe straling. De Spaanse griep van 1917 kan zeker een verband hebben met affliktie 

Saturnus Pluto hier net aan vooraf (1914), alsmede de wereldomspannende radiostralingen. 

Maar ook kan het excessief gebruik van gifgas in de eerste wereldoorlog mede hieraan een 

oorzaak zijn! (in 1347 was er ook een affliktie Saturnus conjunct Pluto - in Ram! - en brak de 

pest uit tot 1352; in 1820 was de 1e Cholerapandemie: Saturnus conjunct Pluto (in Vissen) en 

vierkant op Uranus conjunct Neptunus!). Nog meer aspecten periode 1820-1823: Uitvinding 

verband elektro-magnetisme, en idem in 1821 van de elektromotor en de rekenmachine.  

https://nulpuntenergie.net/blog/ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-straling/
https://nulpuntenergie.net/blog/ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-straling/


In 1823 is in de VS de grondlegging van de Mormoonse kerk door Joseph Smith (=incarnatie 

van Mohammed. Dit is sterk een spiritueel uitwerkende stand van Uranus met Neptunus). 

 

MAATSCHAPPELIJKE EN PSYCHOLOGISCHE UITWERKINGEN AFFLIKTIES VAN: 

Saturnus-Pluto affliktie:                                                                                                                       

Men voelt zich heen en weer geslingerd tussen oude structuren en noodzakelijke verandering. 

Er is twijfel tussen conservatief en revolutionair. Veelal tegenwerking vanuit een sterke 

macht. Of er is machteloosheid, angst om de controle te verliezen, men zoekt naar innerlijk 

houvast. Met machtsvertoon of geweld kunnen oude structuren omver geworpen worden 

(soms met verwoestende gevolgen) omdat men weer vrij (uit de authentieke kern in de mens) 

wil leven. Eveneens mogelijk dat de nieuwe principes onder dwang opgedrongen worden. 

Pluto is naast (on)macht, leven en dood, ook financiële instellingen, schuld en belastingen. 

Uranus-Pluto affliktie:                                                                                                                       

Geeft heftige strijders voor een eerlijker en rechtvaardiger samenleving. Neiging om over-

haast en met veel fanatisme te willen vernieuwen. Soms met grof geweld en enorme kracht. 

Kans tot ontsporen met rampen en ongelukken waarbij men het onderspit kan delven. Men 

tolereert geen maatschappij waarin geen vrijheid van denken is. Veelal een grillig verloop. 

Saturnus-Uranus affliktie:                                                                                                               

Geeft neiging om met geweld oude structuren omver te gooien, te vernieuwen; of, vaak uit 

angst, verzet men zich juist uit alle macht hiertegen. Het feit blijft dat allerlei oude patronen 

aan het daglicht komen waardoor deze losgelaten kunnen worden, waardoor vernieuwing en 

groei in hoger tempo mogelijk zijn. Vaak met een grillig verloop. 

Saturnus-Neptunus affliktie:                                                                                                       

Bevlogen wil men sluw en krachtig een veelal onduidelijk doel bereiken. Het doel heiligt de 

middelen. Meestal is men onpraktisch of jaagt men luchtkastelen na. Of men probeert zich 

wanhopig te handhaven, vaak uit angst of zwakte. Strijd tussen zelfbehoud en overgave. 

Uranus-Neptunus affliktie:                                                                                                                  

Geeft neiging door, eventueel schijnheilige, godsdienstige motieven, of door materialistisch 

vrijdenken veranderingen aan te willen brengen. Verlangend naar vrijheid en/of versmelting 

gaat men grillig, koppig en normen overtredend, de eigen, soms vreemde waarheid volgend.  

Neptunus-Pluto affliktie:                                                                                                                     

Kans op begoocheling, verleiding en verslaving, eventueel door macht anderen te imponeren 

of te begoochelen door stoffelijk of psychisch vergif of door occulte vermogens en trucs. 

Slaaf maken of zelf slaaf worden. Of men kan niet loskomen van de macht van een kerk, 

politiek heerser of van een ‘magisch vergift’ zodat men zelfs verpletterd kan worden.                    

Of neiging tot anarchie of nihilisme voortkomende uit wantoestanden in de wereld. 

Saturnus-Uranus-Pluto samenstand affliktie:                                                                                       

Dit kan een scharnierpunt vormen, een doorbraak mogelijkheid, een geboorte (uit de as, als 

een phoenix). Echter vanwege de affliktiestand zal deze verandering c.q. vernieuwing meestal 

krachtig, en eventueel met geweld doorgevoerd worden. Sowieso zeer ingrijpend. Iedereen 

wordt hiermee geconfronteerd en zal er iets mee moeten doen. 


