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Verbinding vanuit vrijheid 

 

Volle Maan van dinsdag 19 februari 2019 

©Geschreven door Manuela van der Knaap 

 

In dit bericht lees je over de huidige achterliggende processen en energieën die zichtbaar worden 
rond de volle Maan komende dinsdag 19 februari. Over verbinding vanuit vrijheid en behoudt van 
jezelf en wat jij nodig hebt om de liefde toe te laten. 

 

 
 

Nieuwe Maan 
Met de nieuwe Maan kwam er een pittige kracht binnen die delen in ons die nog niet verbonden zijn 
met het geheel liet opspelen met de mogelijkheid ze te integreren in het geheel. Met de online 
activatie&meditatie werden we verrast, omdat er nieuwe bewustzijnslagen werden ervaren. Zo 
kwamen er nieuwe verbindingen tussen verstand en bewustzijn en ook in andere lagen van het 
bewustzijn werden delen die in de afscheiding leven met nieuwe bewustzijnslagen verbonden met 
het geheel.  
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Met nieuwe Maan komt altijd de nieuwe informatie en ervaringen binnen en deze worden tot de 
volgende nieuwe Maan verwerkt en geïntegreerd. De volle Maan heeft daarin de functie om alles 
maximaal in de stof, lichaam en lagere frequenties te brengen.  
 
Verbinden in vrijheid 
De energie van de volle Maan laat een verlangen zien tot verbinden in vrijheid, gelijkwaardigheid en 
eenheid (zwarte Maan in Waterman in 7de huis conjunct de Zon.) Deze maan(d) is er ook gedoe 
rondom ego, afscheiding, voor jezelf mogen kiezen en aangeven wat je nodig hebt om te kunnen 
verbinden, maar ook wat zuiver is voor jou hierin. Het gaat dus om verbinding in vrijheid en waarin 
jouw unieke zelf overeind blijft. (Priapus in Leeuw conjunct Maan in Maagd 1ste huis.)  
 
Projecties 
Daarbij gaat het om de projecties en wat er dus is weggestopt in jouw en de ander zijn of haar 
onderbewuste. Mogelijk ook uit je kindertijd. Over dit alles mag inzicht komen. (Heer Zon in Vissen is 
Neptunus (conjunct Mercurius) in het 8ste huis conjunct Mercurius.) Diepe intimiteit toelaten vraagt 
om respect voor jezelf en jouw grenzen en die van de ander.  
 
Nep spiritualiteit 
Cheiron staat in de laatste graad van Vissen en gaat op maandagochtend 18 februari 2019 om 10:10 
naar Ram en zal daar voorlopig de komende 50 jaar (ongeveer) blijven. In deze laatste graad van 
Vissen zit het venijn in de staart en mogen we heel diep begrijpen hoe eenheid met haar schaduw; 
'projectie' in elkaar steken. Dit gaat dus ook om inzicht in nep eenheid en spiritualiteit, zoals geloof 
en vroomheid opgelegd door de kerk. Maar ook inzicht in nep spiritualiteit waarin wordt vasthouden 
aan het 'love en light syndroom'. Daarin wordt veel afgewezen wat niet aan het plaatje voldoet, dus 
niet mag bestaan en afwijzing geprojecteerd krijgt. 
 
Dader-slachtoffer  
Als de astrologische Vissen energie gewond en uit evenwicht is, dan spelen dader en 
slachtofferpatronen ook een rol, omdat de pijn vaak niet verwerkt kan worden en daarmee naar 
buiten geprojecteerd wordt.  
 
Ik eerst 
Vlak voor de volle Maan gaat Cheiron naar Ram tot april 2027. Cheiron in Ram vraagt om voor onszelf 
op te komen en te gaan staan op een gezonde manier. Niet vanuit egoïsme, maar zoals het 
mondkapje in het vliegtuig eerst bij jezelf op moet voordat je je kind of anderen mag helpen. 
Niemand heeft iets aan je als jij niet in je kracht staat of kunt bijdragen. Deze les mogen we tot 2027 
diep gaan begrijpen. Een ander facet van Cheiron in Ram gaat over het gewonde mannelijke en de 
krijger in ons.  
 
Onvoorwaardelijkheid 
Deze horoscoop van de volle Maan laat ook zien dat de hoogste zuiverste vorm van het hart; het 
kosmische hart met haar onvoorwaardelijke liefde zoekt naar een manier van uitstromen. Dit komt 
pas uit de verf op het moment dat alles er mag zijn. Diamant, Venus en Saturnus in Steenbok lopen in 
op Pluto in Steenbok en daarmee is er pas een doorgang naar het hoogste punt van verlichting als de 
onvoorwaardelijke liefde van het kosmische niveau van het hart kan bestaan. Bij deze universele en 
onvoorwaardelijke liefde mag alles er zijn. Dit geldt voor alle niveaus, dus in jou en in de ander, in 
jouw leven en dus in de wereld om je heen. Dus beide krachten zowel de schaduw en als het licht 
hebben hun plek in het geheel en mogen er zijn, dan pas ontstaat er onvoorwaardelijkheid, worden 



3 
 

alle belangen losgelaten en kan de werkelijke eenheid geleefd worden. Dan leven we vanuit 
aanwezig ZIJN. 
 
Angsten 
Lukt het niet om alle angsten en belangen aan te kijken en er te laten zijn, dan kan er verharding zijn, 
de liefde wordt een last van verantwoordelijkheden en beperking. De noordelijke Maansknoop in 
Kreeft wijst ons de weg uit deze verharding en laat zien dat het gevoel de doorgang is. Open je gevoel 
en laat stromen wat er is en de doorgang ontstaat, de verharding smelt. Je bent waar je bent in dit 
proces en dat is altijd precies goed zoals het is. Dus accepteer jezelf met alles wat er in je leeft, pas 
dan kun je werkelijk loslaten. 
 

Heb het goed…  
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Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen 
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