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Innerlijke bevrijding 

(Nieuwe Maan 9 oktober 2018) 
 

Geschreven door Manuela van der Knaap 

©Dit is een uitgave van Adviesbureau Manuela van der Knaap 0252-521882 www.inzichten.com 

Dit is de beschrijving van de energie van de nieuwe Maan van 9 oktober 2018 en over het proces 

van de bevrijding van de dominantie van het mannelijke dat tot eind oktober extra groei 

doormaakt. In dit artikel lees je over vrijheid, strijd, muren afbreken, liefde, bevrijden van je 

menselijke engel en over farmacie en dividend belasting.  

Gesloten deuren 

Voor de laatste keer dit jaar staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Waterman. Deze astrologisch 
stand was actueel vanaf begin april tot half mei en vanaf eind juli tot eind oktober. In een hoog 
tempo wordt ons bewust gemaakt hoe onze mannelijke kracht, daadkracht, agressie, strijd 
functioneert en uitgenodigd om in zijn meest pure vorm in het leven te verschijnen. Vanuit de pure 
vorm kunnen we gesloten deuren, zoals afwijzing zien als aanwijzingen van het universum dat deze 
weg niet voor jou is. In plaats van in gevecht te gaan om kunnen te blijven waar je niet echt stroomt. 
Nee is hier ook echt nee.  

Juiste pad 
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Kun je luisteren naar wat jouw woede te vertellen heeft? De pijn van afwijzing die geraakt wordt mag 
worden gevoeld. (zwarte Maan in Waterman conjunct Mars en zuidelijke Maansknoop in 5de huis.) 
Zodat je het juiste pad kiest, waar je wel optimaal functioneert. Het hart kan dan doorstromen en 
dan kun je wel zien wat de werkelijk boodschap is en wat er werkelijk gebeurt. (Venus in Schorpioen 
vierkant Pluto in Steenbok conjunct Diamant) (Venus vierkant Mars).  

Pure liefde 

Pure liefde ontdaan van alle manipulatie verbindt en maakt vrij. Vrij van ongepast sociaal gedrag en 
vervormd geraakte liefde, die je vastzet in slachtofferschap en innerlijk woede en hardheid oproept 
van de innerlijke krijger om jezelf te bevrijden uit de situatie. Dit is het gevecht tussen de innerlijke 
man en vrouw. (nieuwe Maan in Weegschaal). 

Bevrijd je Engelbewustzijn 

Deze nieuwe Maan met Venus in Schorpioen (vierkant Mars in Waterman samen met de zwarte 
Maan), kan onze Engel bevrijden die aard gebonden is geraakt en onvoorwaardelijke liefde en 
compassie verspreidt, waardoor de intens heftige situaties dragelijk werden. Maar deze Engel is hier 
niet thuis en kan zelf niet meer ‘vliegen’. Op dit moment openen wij als mens ons nieuwe 
energetische multi-dimensionale voertuig en kunnen alle Hoger Zelf delen in dit nieuwe één worden 
met het multi-dimensionale kosmische Hart als centrum. De aardgebonden Engelbewustzijn kan 
terug naar huis, naar haar eigen dimensie om vervolgens op de nieuwe manier weer te integreren.  
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Integreren zonneactiviteit 

Met de online activatie&meditatie die ik iedere 
nieuwe en volle Maan organiseer wordt er van 
binnenuit gebouwd aan dit nieuwe 
energielichaam. Dit is een onderdeel van mijn 
bijdrage aan het geheel. Met dit energielichaam 
actief, kun je met meer gemak de heftige 
elektromagnetische verschuivingen (zonnestorm, 
zonnevlammen, Schumannresonatie, enz.) 
integreren, zonder uit evenwicht te raken. Naar 
mate we steeds verder komen met onze 
ontwikkeling, raken we steeds meer gewend aan 
de heftige licht- en bewustzijnsimpulsen die 
binnenkomen op Aarde en ons DNA opschonen en 
bewustzijn openen.  

Collectief 

Ook in het collectief zien we diepe bewustwording 
van de kosmische octaaf van Mars. Het gaat ook op dit niveau om de bevrijding van de dominantie 
van het mannelijke in ons collectief. Het bewustzijn wil doorstromen in het dagelijks leven, niet 
langer vanuit oppositie en vanuit agressie, maar puur vanuit bewustzijn en van daaruit bevrijdend 
kunnen handelen. Er is meer aandacht voor het systeem dat ons klem zet en dat er nieuwe spelregels 
nodig zijn om het systeem te reguleren. Een voorbeeld daarvan werd getoond in een uitzending van 
Tegenlicht afgelopen week. Waarin de handel en wandel van de Farmacie via de rechter nu 
aangepakt en nog beter zichtbaar gemaakt gaat worden. Hun torenhogen winsten zet de 
gezondheidszorg klem.  

Nederland bevrijdt 

Een ander voorbeeld is het loslaten van de dividend belasting door onze Minister President Rutte. De 
verschillen tussen arm en rijk werden enorm zichtbaar met het voorstel tot afschaffen van de 
dividend belasting als bindmiddel en voordeel voor grote multinationals, terwijl ‘de gewone 
man/vrouw’ al jaren geen verhoging van loon heeft gekregen. Dit is een correctie voor Nederland in 
haar functie als belastingparadijs en ego-gerichte achterkamertjes politiek. (Horoscoop Nederland: 
Overlevingspunt/Priapus in Leeuw 3de huis en Cheiron in Vissen 10de huis.) Omdat dit jaar de 
kernkwaliteit van Nederland een activatie heeft kunnen we nog wel meer van dit soort acties 
verwachten. Het bewustzijn en transparant bestuur die vrijheid bevorderen krijgen wind mee.  
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Echte vrijheid 

We breken de muren die collectief in het systeem aanwezig zijn het snelste af door ieder ons 
huiswerk te doen en jezelf innerlijk en daarmee in het leven te bevrijden. Als mens leren we ons 
eigen pad te volgen en ons bewustzijn te gebruiken. (noordelijke Maansknoop in Leeuw conjunct 
Priapus oppositie zw. Maan en Mars in Waterman.) En te leven daar waar de stroom ons heen brengt 
vanuit het Meesterschap van Eenheid (Cheiron in Vissen). Gesloten deuren zijn signalen en door de 
pijn van afwijzing te ervaren breek je de innerlijke muur van pijn en agressie af en bevrijdt jij jezelf, 
ook van het slachtofferschap. Echte vrijheid om vrij door het leven heen te bewegen en open deuren 
te ontmoeten die met je meestromen, dat is je beloning. Gun jij jezelf die vrijheid, kun je het aan? 

 

Het schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik 
ontvang hiervoor geen vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen 
zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. 
Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/ 

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van 
bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van 
de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op 
www.inzichten.com. 
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