Volle Maan in Maagd van zaterdag 27 februari 2021

Diepe transformatie,
gedragen door het geheel.
© Geschreven door Manuela van der Knaap

Dit artikel beschrijft het proces van de volle Maan in Maagd van zaterdag 27 februari 2021.
Gedreven door het veiligstellen van ieders eigen bestaan, komt er een grote beweging op gang die
de nieuwe Watermanprincipes weer een stukje tot stand gaat brengen. De noodzaak om voor jezelf
te kiezen is levensgroot en brengt velen samen in groepen van gelijkgestemden. De essentie van het
spirituele proces is het innemen van jouw rechtmatige plek en het herstellen van vertrouwen en
diepe liefde voor jezelf, jouw bestaan en lichaam. Lichamelijk gaan we rond deze volle Maan door
een diepe transformatie en ontstaan er van daaruit nieuwe verbindingen met de Aarde en het
universum die je dragen. Ik wens je veel leesplezier…

Doorbewegen
Alle planeten zijn weer vooruit aan het lopen vanaf 21 februari 2021 (vanuit de Aarde gezien). Dat
betekent dat de nieuwe energie die sinds de poort van 21 december 2020 aanwezig is, weer met
volle kracht vooruit gaat stromen. Dit vraagt om aanpassingen in ieders leven. De sociale waarden
van het Watermantijdperk, zoals gelijkwaardigheid, vrijheid, bewustzijn en vriendschap, komen
hiermee onder een vergrootglas te liggen. De actie hier is er een van helende communicatie die
sociale- en groepsautoriteit herstelt. Daarmee bedoel ik dat groepen, zoals bijvoorbeeld een groep
kappers, masseurs (zoals een beroepsvereniging), natuurgeneeskundige therapeuten of een groep
ondernemers, in een dorp of straat, hun zelfstandigheid (autonomie) kunnen herstellen door de
waarden van het nieuwe tijdperk van Waterman toe te passen. Van daaruit kunnen zij als groep
(collectief) doortastend en krachtig handelen en daarmee hun zelfstandigheid herstellen. Een
voorbeeld daarvan is het nieuwe initiatief van winkeliers en andere bedrijven om 2 maart weer open
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te gaan. (Jupiter, Mercurius en Saturnus in Waterman in het 11de huis staat in een T-vierkant met de
zwarte Maan kanaal conjunct Uranus in Stier 1ste huis en met Priapus kanaal in Schorpioen in het 7de
huis.)
Video van Café Weltschmerz over het initiatief om 2 maart weer open te gaan en de juridische kant
en ondersteuning : https://www.youtube.com/watch?v=hcZ-DROKxec
Collectief opkomen voor jezelf
Voor vele ondernemers is de grens bereikt en staat een faillissement voor de deur. Het gaat er om
dat de basis van het leven wordt veiliggesteld. De crisissituatie is ontstaan doordat sociale
verplichtingen zoals het (tijdelijk) sluiten van het bedrijf, zijn opgelegd. Ongelijkwaardigheid speelt
hierin een grote rol en geeft frustratie. Het ene bedrijf en branche mag meer dan het andere. De
horoscoop van de volle Maan in Maagd van zaterdag 27 februari 2021, laat zien dat er een opening
ontstaat in de angst om de schuld te krijgen of egoïstisch gevonden worden, waardoor dit patroon
van verlammende angst kan worden doorbroken. Het Meesterschap (van Cheiron in Ram) dat
vrijkomt in jezelf, wanneer je kiest om jezelf centraal te zetten, is nu verbonden met een groep of
collectief. Dit is nu juist de oplossing voor het veiligstellen van de basis in je leven, zoals zelfstandig
inkomen vergaren. Een groep of collectief van gelijkgestemden zal je krachtig ondersteunen, dus
zoek die verbindingen. Maar ook vertrouwen in jezelf en innerlijke rust worden daarmee
ondersteund en hersteld, omdat iedere vezel in jou voelt dat het klopt en je zet daarmee jezelf in je
kracht. (Cheiron in Ram in het 12de huis sextiel Jupiter, Mercurius en Saturnus in het 11de huis.
Cheiron herstelt het Meesterschap en het stromen van de zwarte Maan in Stier in het 1ste huis
conjunct Uranus. Noordelijke Maansknoop in het 2de huis in Tweelingen. Venus is heer van de zwarte
Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is liefde voor jezelf gesteund door de
Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in Vissen. Opening om angst te
doorbreken is het T-vierkant met de opening polair van de apex in Leeuw en de Cheiron zoals
hierboven beschreven.)
Alles in eenheid
Zo zien we dat alles in eenheid is met elkaar. Alles heeft zijn functie in het geheel. De beperkende
maatregelen van de overheid maken dat de normen en waarden van het Watermantijdperk tot
stand komen, zoals de kracht van de groep en een collectief. Het grotere plaatje wordt hiermee
zichtbaar en ook de werkzaamheid van de Bronenergie en heelheid is hierin voor iedereen te
herkennen. We bewegen nog steeds de juiste kant op. Eenheid en heelheid betekent niet altijd
alleen vrede, maar kan gepaard gaan met heftige uitwassen, om die vrede te herstellen. De
komende 14 dagen zal dit sterker zichtbaar worden. (Zwarte Maan in Stier in het 1ste huis conjunct
Uranus. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is
liefde voor jezelf, gesteund door de Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in
Vissen. De Zon loopt in op Neptunus de komende 14 dagen.)
Walkabout
De essentie van het spirituele proces voor dit moment, is het innemen van jouw rechtmatige plek en
het herstellen van vertrouwen en diepe liefde voor jezelf, jouw bestaan en lichaam. Tijdens mijn
webinars ervaren we de laatste weken de integratie van een zeer diepe innerlijke rust, vertrouwen
en een nieuwe diepte van gedragenheid door de Aarde en de heelheid van de Bron. De integratie
van deze energie herstelt in het lichaam de oorspronkelijke kracht die besloten ligt in ons DNA en
het erfgoed is voor de mensheid. Voordat de afsplitsing van het onderbewuste en de Matrix
ontstond, waren wij verbonden met deze kracht. Bij sommige van de Aboriginals in Australië kunnen
we deze kracht nog terugvinden. Vandaar dat de Bolderopaal, die bijna volledig bestaat uit
Australisch moedergesteente, hierin een ondersteunende rol kan hebben. In verbinding met de
Aarde volgen de Aboriginals de speciale leylijnen in de Aarde en daarbij zingen zij. Deze ‘walkabout’,
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een quest die zij op gezette tijden maken, is magisch en in eenheid met de Aarde. Men zegt dat zij
zelfs via deze lijnen zichzelf kunnen teleporteren naar andere plaatsen op deze lijnen. De Aboriginals
zijn het oudste volk op Aarde en zij hebben deze oorspronkelijke (energetische en fysieke)
aardeverbinding in leven gehouden voor de mensheid. (Zwarte Maan in Stier in het 1ste huis conjunct
Uranus. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is
liefde voor jezelf gesteund door de Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in
Vissen. De Zon loopt in op Neptunus de komende 14 dagen. Zwarte Zon in het 4de huis conjunct IC.)
Trailer van de film ‘Walkabout’: https://www.youtube.com/watch?v=Fdqwbs8uKwQ
Interview met een Aboriginal Elder: https://www.youtube.com/watch?v=XkmWoeSESTQ
Lichamelijke transformatie en symptomen
Zij die daar aan toe zijn, zijn deze oorspronkelijke aardeverbinding in zichzelf aan het herstellen.
Nieuwe lagen van bewustzijn gaan open in de cellen van het lichaam, maar de basis die hersteld
wordt is er één van vertrouwen, rust en veiligheid in jezelf. Het herstellen van deze lagen in het
lichaam kan gepaard gaan met pijn en ongemak. Pijnlijke nek, schouders, achterhoofd, spanning in
het maaggebied (plexus solaris), middenrif en liezen of bekkenbodem zijn veel voorkomende
klachten en hebben te maken met loskomen van de oude ego-structuren die vastzitten. (Zwarte
Maan in Stier in het 1ste huis conjunct Uranus. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct
de Zon in het 12de huis Vissen en dat is liefde voor jezelf gesteund door de Bron en het collectief. Is
ruim ingaand Neptunus in 12de huis in Vissen. De Zon loopt in op Neptunus de komende 14 dagen.
Zwarte Zon in het 4de huis conjunct IC.)
Volledige autonomie
Door deze oorspronkelijke aarding te openen in onszelf, herstellen we onze eigen autonomie en is er
voldoende vertrouwen om vanuit authenticiteit de eigen (autonome) stroom te volgen. Daarmee
ontstaat jouw eigen vorm van leven in deze maatschappij. Deze vorm (structuur) staat op zichzelf en
los van de andere structuren in de wereld. Er is geen vaste structuur meer van buitenaf waar je dan
in moet passen. Er ontstaan dan omstandigheden waarin je tussen de mazen van verplichtingen en
wettenmatigheden door kunt bewegen. Er ontstaat dan steeds in het moment het juiste pad, met de
wetmatigheid van het universele als basis waaraan je gehoor geeft. Deze universele wetten zijn
verbonden met het hart en worden gesteund en gedragen door de energie van de Bron en de Aarde
vanuit die diepe lagen die ik in de alinea hierboven beschreef. Dit is een magisch proces van
heelheid. We doorbreken hiermee op angst gebaseerde verbindingen met anderen en de wereld. En
die kúnnen op deze natuurlijke manier ook doorbroken worden, omdat vertrouwen en veiligheid zo
diep voelbaar zijn in jezelf. (Achtbaan: Zwarte Maan in Stier conjunct Uranus in het 1ste huis
(onderschept huis) oppositie Priapus in Schorpioen in het 7de huis (onderschept huis). Zwarte Zon
conjunct IC in Kreeft oppositie Diamant in Steenbok in het 10de huis.)
Gedragen door een groter geheel
Kun je deze diepe laag van vertrouwen, veiligheid en gedragenheid door de Aarde en ook de
heelheid van het universum (Bron) in jezelf niet vinden, dan verval je in angst die dan een grote rol
speelt in verbindingen met anderen en de wereld. Ook halve waarheden, bedrog, jaloezie,
wantrouwen, misbruik en dwang kunnen dan een pittige periode veroorzaken, waarin je het gevoel
hebt kopje onder te gaan en totaal weg te zijn bij jezelf, overgeleverd aan iets buiten jezelf. Dit iets
buiten jezelf kan de overheid zijn, een andere autoriteit of een dwingend, boos of jaloers persoon.
Door geen gehoor te geven aan de dwang, maar je te verbinden met jezelf en te voelen in je lichaam
wat er voelbaar in het nu, kun je de vrijheid, de rust en het vertrouwen terugvinden. Dan kom je los
van de klem waar je in zat en voel je weer jouw eigen waarheid in iedere cel van je lichaam. Alleen
vertrouwen, liefde, veiligheid en bewustzijn zijn dan je raadgever en die diepere oorspronkelijke
aarding zal je dan dragen en verbinden met het universum en het geheel. Daardoor leef je heelheid
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en wordt het leven magisch en zit vol met synchroniciteit. Dan neem jij jouw plekje in, in het geheel,
waar alles om je heen jouw bestaan en kwaliteiten bevestigd. Je wordt opgenomen en gedragen
door een groter geheel. (Cheiron in Ram in het 12 huis sextiel noordelijke Maansknoop. Cheiron in
Ram 12de huis sextiel Jupiter, Mercurius en Saturnus in Waterman in het 11de huis. Achtbaan: Zwarte
Maan in Stier conjunct Uranus in het 1ste huis (onderschept huis) oppositie Priapus in Schorpioen in
het 7de huis (onderschept huis). Zwarte Zon conjunct IC in Kreeft oppositie Diamant in Steenbok in
het 10de huis.)
Heb het goed…
©Manuela van der Knaap
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