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    Energieën en processen van dit moment  
                           begin februari 
 

 
                       Geschreven door Manuela van der Knaap 
 
 
In dit artikel lees je in het kort de essentie van de huidige energieën, processen en 
Mercurius retrograde. Ook heb ik EXTRA webinars ingepland om de huidige intense 
processen extra te ondersteunen (a.s.donderdag 4-2). Thema’s van dit korte artikel: Het 
nieuwe manifesteren, essentie oppoetsen, verstoorde slaap en meerdere bewuste lagen 
tegelijkertijd ervaren, techniek en software problemen. Lees meer… 
 

 
 
Woede? 
De energie van de volle Maan in Leeuw van 28 januari 2021 werkt nog steeds door. De 
impact van deze volle Maan was intens. Veel mensen hebben rond de volle Maan veel 
innerlijke druk en woede ervaren. Anderen voelden de druk en woede pas later. Vaak omdat 
de gelatenheid en onderdrukking van de woede en verdriet eerst doorvoeld moesten 
worden. De drang om jouw eigen stroom van het hart te leven kan enorme druk geven in en 
rondom het hart, totdat de kracht die in de woede besloten ligt kunt aarden. Lees hier meer 
over in het artikel van de volle Maan van 28 januari.  
 
 
 
 



2 
 

Het nieuwe manifesteren 
De transformatie is diep en velen ervaren dat ze de weg naar het nieuwe leven hebben 
vrijgemaakt. Het is magisch om deze nieuwe stroom te ervaren, omdat je dan manifesteert 
in een moeiteloze stroom. Alles komt op je pad al voordat je het gewenst had of 'nodig' had.  
 
Meer innerlijke contemplatie 
Maar nu Mercurius sinds 30 januari ook retrograde is gaan lopen in Waterman, is de 
communicatie naar binnen gericht. Er mag nog meer intern worden gecommuniceerd en dat 
vergroot het zelf-bewustzijn. Net nu het allemaal lekker ging stromen, wordt er toch weer 
meer innerlijke contemplatie gevraagd.  
 
Communiceer ik mijn essentie? 
De noordelijke Maansknoop staat in Tweelingen en Mercurius heerst over Tweelingen. 
Daardoor is de voorwaartse kracht van het leven een soort van gehandicapt. Deze 
noordelijke Maansknoop in Tweelingen inspireert ons om los te komen van globalisme en 
de drukkende kracht van onze economie, die altijd maar groei dicteert om financieel gezond 
te blijven. De manier waarop noordelijke Maansknoop in Tweelingen inspireert, is door 
eenheid in diversiteit te eren. Dus de oplossing voor de slopende globalistische krachten, is  
nu juist de verschillen van al die essenties naast elkaar de ruimte te geven. Nu Mercurius 
retrograde loopt komt de nadruk te liggen om al onze eigen verschillende essenties, 
verschillen en levensstromen te ordenen en in hun essentie te brengen en in een nieuwe 
verbinding met elkaar. Er komt voor iedereen een extra focus om te zuiveren en onder de 
loep te nemen wat je communiceert. De essentie wordt opgepoetst. We zien in de media 
plotseling ook meer diversiteit en objectievere berichtgeving opduiken. 
 
Verstoorde slaap 
Mercurius staat in Waterman en sinds de retrograde gang op 30 januari heb je misschien 
gemerkt dat vooral tijdens je slaap, het verstand maar door blijft gaan met de puzzels waar 
je overdag ook mee bezig bent geweest, en deze gedachtenloops herhalen zich vaak een 
groot deel van de nacht. Normaal gesproken kom je in een diepere slaap en kom je los van 
deze laag van denken. Ook kunnen er nu meerdere lagen van je bewustzijn tegelijkertijd 
actief zijn die je kunt waarnemen of waar je plotseling mee kunt communiceren. De speciaal 
geopende Hematiet, kan je helpen los te komen van deze gedachten loops. 
 
Technische problemen 
Ook kan techniek extra haperingen vertonen met deze retrograde Mercurius. Dus 
computersoftware die weigert of updates die problemen geven, instellingen die ineens 
veranderen, bugs in software die plotseling opspelen. We zijn met software en techniek 
gewoon extra kwetsbaar in deze retrograde periode die tot 21 februari duurt. Als je 
vernieuwingen voor websites of andere technische zaken gepland hebt staan, controleer ze 
dan nog een keer extra. Ook elektrische energie kan problemen geven, zoals 
stroomonderbrekingen enzovoort. 
 
TEKST UIT HET ARTIKEL VOLLE MAAN 28 JANUARI OVER MERCURIUS RETROGRADE: 
Mercurius gaat ook nog retrograde lopen vanaf 30 januari tot 21 februari 2021 in het 
dierenriemteken Waterman. Tijdens een retrograde periode keert de kracht van een 
planeet naar binnen en vraagt om minder beweging in de wereld om je heen en meer 



3 
 

innerlijke communicatie. Tijdens deze retrograde Mercurius periode in Waterman, gaat de 
innerlijke communicatie om bewustwording van vrijheid in communicatie. Dus het vrij 
uitdrukken van jezelf, maar met respect voor de visie van de ander die dan ook in vrijheid 
mag communiceren. Ook zal er extra aandacht zijn voor de ongelijkwaardigheid, die nu zo 
groot is voor ondernemers en in de handel en in het verkeer en reizen. En ik verwacht dat 
men zelf nieuwe super creatieve oplossingen gaat vinden om de gelijkwaardigheid te 
herstellen.  
 
De huidige innerlijke processen zijn met de volle Maan in Leeuw van 28 januari gestart. Je 
kunt meer lezen in mijn artikel over deze volle Maan. https://inzichten.com/zuivere-
autonome-hartskracht/  
 
Om de huidige intense processen extra ondersteuning te geven heb ik extra webinars 
georganiseerd op donderdagavond 4 februari. Op 11 februari hebben we weer een nieuwe 
Maan webinar en op 19 februari heb ik ook weer een extra webinar ingepland. De linken 
vind je hieronder. 
 

Heb het goed 💞 
© Manuela van www.inzichten.com 
 
VOOR GEÏNTERESSEERDE: 
Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende 
webinar vind je in de agenda op deze website en is op DONDERDAG 4 februari 2021 om 19:45. Dit is 
een EXTRA webinar, ter ondersteuning voor de intense processen van dit moment. Dit is de link voor 
meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-
activatie-meditatie-4-februari-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je 
kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .) 
* 
Het eerst volgende webinar met nieuwe Maan is op donderdag 11 februari 2021. Dit is de link naar 
de informatie over dit webinar: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-
nieuwe-maan-11-februari-2021/ 
* 
Er is weer een extra webinar ingepland voor 19 februari 2021: De link naar de informatie over dit 
webinar: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-19-februari-2021/ 
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