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Workshop
Spirituele Astrologie:

Pluto



- Ontdekking van Pluto
- Astronomie van Pluto 
- Periode van ontdekking
- De mythologie
- Symboliek en betekenis
- Vragen Pluto



Ondekking Pluto 

- Pluto is in 1930 ontdekt
- Pluto is sinds 2006 geklassificeerd als dwerg-planeet
- Het is een zogenaamde ‘dubbelplaneet’ met zijn maan 

Charon
- Pluto heeft een excentrische baan: soms binnen de 

baan van Neptunus tot ver daar buiten



Omloopbaan Pluto 
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Excentrische baan Pluto 

- Door de excentrische baan doorloopt Pluto zijn eigen 
teken Schorpioen in ongeveer 11/12 jaar en het 
tegenoverliggende teken Stier in ongeveer 33 jaar

- Hierdoor hebben alle mensen die geboren zijn in de 
afgelopen eeuw een Pluto die is gaan versnellen

- Hierdoor worden de aspecten met de radix-Pluto 
steeds vroeger in het leven gemaakt. Het vierkant van 
Pluto met zijn radixstand op de jongst mogelijke 
leeftijd bij de generatie van de jaren zeventig, namelijk 
ongeveer 36/37 jaar. 



De periode van ontdekking

- Pluto is dus in 1930 ontdekt door Clyde W. Tombaugh
- Opkomst Hitler-Duitsland, het nazisme uitmondend in 

grote vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog
- De ontwikkeling en gebruik van de eerste atoombom 
- In deze periode ontwikkelde de diepte-psychologie

zich en ontstond ook de psychologische astrologie
- Kanker was een ziekte die steeds meer naar voren 

kwam
- Atoomwetenschap ontwikkelt zich na de ontdekking 

van Pluto



De mythe van Pluto 

- Pluto is in de Griekse mythologie Hades, god van de 
onderwereld, god van de dood en wedergeboorte

- Pluto als god van de onderwereld staat ook symbool 
voor onze eigen persoonlijke onderwereld, het 
persoonlijk onbewuste 

- Als god van de onderwereld heerst Hades over alles 
wat zich in de aarde bevindt

- Pluto verovert op een van zijn bovengrondse reizen 
Persephone, dochter van Demeter (Ceres)

- Persephone symboliseert het bewuste en samen met 
Pluto vraagt het om integratie en samenwerking van 
het onbewuste met het bewuste



De mythe van Pluto 

- Pluto vraagt om te blijven kijken naar je innerlijk 
(onbewuste) en je zielsidentiteit te (h)erkennen 

- Pluto staat voor de onpersoonlijke wil van de ziel, de 
kiemkracht die nog vorm moet krijgen in de 
verschillende incarnaties.



Symboliek en betekenis Pluto 

- Contact met onze persoonlijke onderwereld, het 
persoonlijk onbewuste

- Angst (uit een vorig leven), wat kan leiden tot:
- niet durven uitleven
- of je gaat overcompenseren en beheersen

- Kracht van de ziel: integreren van het bewuste en het 
onbewuste. Breekt af wat je niet meer dient

- Transformatie
- Macht en onmacht, dwang, geweld en manipulatie
- Kracht en macht
- Dood en wedergeboorte
- Seksualiteit, diepgang en intimiteit



Symboliek en betekenis Pluto 

- Psychologische inzichten
- Pluto/8e huis: overgave aan het leven



Vragen Pluto 

- Waar en hoe ervaar je een dieper liggende angst in je 
leven? 

- Waar en hoe kom je het thema macht/onmacht tegen 
in je leven?

- Sta je in je eigen kracht en macht of projecteer je dit
buiten jezelf?

- Wat is jouw grootste taboe?
- Waar en hoe ervaar je een sterke overcompensatie 

(van Pluto)?
- Hoe sta je tegenover je seksualiteit en je seksuele 

behoeften?
- Hoe ga je om met intimiteit?
- Durf je mee te stromen met het leven?



Boeken Pluto

- Pluto, De kracht van je ziel van Hermine Merlijn
- Pluto I en Pluto II van Jeff Green
- Het helen van Plutoproblemen van Donna Cunningham
- Pluto, planeet van de tijdgeest van Bettina Reijn

Bestellen kan op: www.hajefa.nl
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