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Verbonden communicatie 
 
 

Volle Maan van 21 maart 2019 
 

 
Geschreven door Manuela van der Knaap 

 
In deze beschrijving van de volle Maan kun je lezen over het verlangen naar 
verbonden communicatie, verbondenheid en werkelijke interesse in de ander 
als je je verbindt. De pijn van het alleen zijn en de diepe wond van eenzaamheid 
die geheeld wil worden. Over korte lontjes, chaos in het denken en 
communicatie, de schietpartij in de tram en het bewustzijn van het kosmisch 
hart dat heling kan brengen in de afgescheidenheid in jezelf, multi-
dimensionaal en gewoon in het hier en nu. 
 

 
 
Lente 
Deze volle Maan is opnieuw een SuperMaan valt heel nauw samen met de lente 
equinox van aanstaande woensdag 20-3 om 22:58 en de volle Maan is astrologisch 
op 21-3 om 2:42. Dit geeft extra veel kracht mee aan deze volle Maan, door de 
opgaande, opstartende beweging van de natuur, namelijk: De Lente! 
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Strijd 
Deze volle Maan in de Ram-Weegschaal as is verbonden met Cheiron in Ram; de 
gewonde strijder. Het korte lontje, irritatie, strijd, het is heel irritant bewust, maar sterk 
aanwezig op dit moment. Op een diepere laag ervaren we de strijd om je eigen ding 
te mogen doen met een gezond egoïsme.  
 
Geweldloos communiceren 
Een ander facet rondom deze wond is dat er een diep verlangen is naar geweldloos 
communiceren. (Zon conjunct Cheiron in Ram 3de huis) We kunnen de diepe wond 
voelen, wanneer de projecties heen en weer gaan, op elkaar inhaken en er steeds 
groter wordende kluwen van verwarring en chaos ontstaat (ook nog eens Neptunus 
conjunct Mercurius in Vissen). Er zijn vele manieren om iets uit te leggen, maar het 
lijkt wel of de communicatie totaal vervormd bij de ander aankomt en terug. 
Mercurius loopt nu retrograde (terug). Retrograde Mercurius verdraagt het niet als je 
niet verbonden bent met jezelf. En met de huidige energie richt de situatie zich op de 
communicatie zelf. Je kunt nu niet even snel iets onverbonden roepen. Deze 
retrograde Mercurius is met deze volle Maan zeer hardnekkig verbonden met deze 
thema's. En natuurlijk zien we ook in het verkeer mogelijk dezelfde verwarring en 
chaos.  
 
Gedachten  
Ook is het moeilijk met deze thema's van de huidige retrograde Mercurius om 
chaotische gedachten goed geordend te krijgen en het kan voelen als een brei aan 
ongeordende gedachten en gebrek aan richting.  
 
Pittige boodschap 
We zien ditzelfde proces van richting zoeken met de astrologie ook nog terug bij 
Jupiter, die in Boogschutter op de ascendant staat tijdens deze volle Maan. Dit 
brengt mogelijkheden voor heling rondom het uitstromen in de wereld van jouw 
bedoeling en richting in de wereld. Er kan ook een factor van overschatten zijn van 
situaties. Deze stand laat situaties zien waarin men op een onverbonden manier zijn 
of haar eigen visie, zelfs pittige mening als een debat uitdraagt. Deze boodschap kan 
veel schade aanrichten, als jijzelf en jouw boodschap niet met de inhoud verbonden 
is.  
 
Gewonde acties 
De verwarring die er nu is met Neptunus conjunct Mercurius retrograde, kan enorme 
verwarring en chaotische toestanden ontketenen. Vooral rondom culturele 
vraagstukken, waarin de schietpartij in de tram in Utrecht op maandag 18 maart 2019 
en de aanslag in de moskee in Nieuw-Zeeland vorige week veel kan ontketenen met 
grote gevolgen of juist een helende beweging in gang zetten. Deze situaties laten de 
diepe wond voelen die de pijn van één gewond persoon kan aanrichten in een 
collectief. Dit geeft kansen om te helen, maar kan ook koren op de molen zijn van 
gewonde personen en groepen en juist haat zaaien. 
 
Strijd vanuit eenzaamheid 
De goddelijke stroom van de zwarte Maan in Waterman laat zien dat een bewuste 
verbinding met het hart en de liefde, de kloof kan dichten en de verwarring en chaos 
kan stoppen. We mogen ons bewustworden van de pijn van het hart en de pijn dat 
sommige stukjes in ons, maar ook in de wereld om ons heen zo gewond zijn, dat ze 
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niet meer verbonden zijn met iets. Dit is het murw geslagen zijn door de pijn, 
waardoor vanuit de pijn het deze delen van jezelf niets meer kan schelen wat er 
wordt aangericht. Dit is diepe eenzaamheid en voortgekomen uit het gevoel er alleen 
voor te staan en daardoor te moeten strijden met andere delen van jezelf en de 
omgeving.  
 
Vingerwijzing van God/Bron 
Hier wordt gevraagd om verbondenheid en bewustwording van de pijn van waaruit 
afscheiding en haat ontstaan en we loskomen van onszelf en onze omgeving. Er 
wordt van ons gevraagd om innerlijk verbonden te zijn als we de verbinding aangaan 
met de ander en de wereld om ons heen.  
Dat is de kern van de Yod die deze volle Maan actief is. Een Yod is een vingerwijzing 
van God/Bron en geeft aan dat er nu echt iets gedaan moet worden met dit thema. 
(Yod: Noordelijke Maansknoop in Kreeft 7de huis inconjunct zwarte Maan in 
Waterman conjunct Venus sextiel Jupiter op de Ascendant in Boogschutter.) 
 
Afgescheiden delen opnemen 
Spiritueel gezien in het licht van de ontwikkelingen van het nieuwe bewustzijn geeft 
deze volle Maan ons de mogelijkheid om losse delen in ons bewustzijn te bereiken 
en weer te verbinden. Dit kunnen multi-dimensionale delen zijn in ons bewustzijn die 
in andere dimensies van het bestaan verblijven. Alles bestaat in het bewustzijn 
tegelijkertijd, daar is geen tijd en ruimte. In het bewustzijn kunnen delen al vanaf de 
7de dimensie getraumatiseerd zijn of vastzitten in situaties is mijn ervaring. Toen we 
rond de 7de dimensie met de val van Atlantis de afgescheidenheid van de Matrix in 
kwamen, begon direct deze strijd met onszelf en de omgeving. Ook afgescheiden 
delen die gewond zijn in jezelf in het hier en nu, praktisch in het dagelijks leven, 
kunnen zich nu extra melden en laten voelen om weer te worden opgenomen in het 
geheel.  
 
Bouwen aan het kosmisch hart 
 
Het kosmisch hart is bij veel mensen open aan het gaan en dit niveau van het hart 
laat het nieuwe energielichaam ontvouwen, geeft rust, stabiliteit en kan zich met alles 
verbinden. Zowel binnen als buiten jezelf. Deze volle Maan valt in de 1ste graad 
Ram-Weegschaal en deze 1ste graad van Ram laat het begin van een nieuwe 
beweging zien die nu op gang komt. Het thema van deze volle Maan is wat we 
iedere online activatie&meditatie doen, namelijk: het openen van het kosmische hart 
en dan herstellen vanuit dit kosmische hart van binnenuit alle verbindingen en word 
je meer en meer een bewust, geheeld en helend bewustzijn. Dit bewustzijn wordt van 
binnenuit opgebouwd door het kosmisch hart zelf. Deze volle Maan is een hele 
belangrijke en een grote stap in de richting van heel worden en het leven van ons 
bewustzijn vanuit het kosmisch hart. (zwarte Maan in Waterman conjunct Venus en 
gecorrigeerde zwarte Maan in Vissen 2de huis.) 
 
Heb het goed...💞 
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