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 Nieuwe Maan in Steenbok van zaterdag 27 augustus 2022   

           ‘Van NEE naar JA!!!’ 
 

                                                                                  © Geschreven door Manuela van der Knaap 

Deze nieuwe Maan brengt ons de innerlijke en wereldse processen voor de komende maand tot de 

volgende nieuwe Maan. Het gaat over het gevecht van het beschadigende ego en de diepe innerlijke 

donkere transformaties waar jij en de wereld doorheen gaan. Over hoe je angsten kan loslaten voor 

de veranderingen van het systeem. Wat is de garantie van de Oerwet? En hoe kan je ontsnappen uit 

de dualiteit in jezelf en de Matrix. Hoe stroom je van een angstig NEE naar een vreugdevol JA!!!? 

 

Val van het oude systeem 

We zijn bezig met een transitie in onszelf en met de wereld naar een nieuwe tijdperk: Het tijdperk 

van Waterman. We leren lessen over gelijkwaardigheid, het leven met licht en bewustzijn (of niet), 

vrijheid en gebruik, gemak en ongemak rondom technologie en versnelde vernieuwing. Dat is een 

grote kluif en dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar het oude wordt de komende tijd gebroken, 

zodat het nieuwe in de basis en in dragende en sturende krachten op zijn plek kan vallen. Ik vermoed 

dat de komende maand daarin wel eens pittig zou kunnen zijn. Het artikel geef je inzicht hoe je grote 

transformatie en bevrijding kan genereren met onbewuste en diep vastzittende delen van je 

bewustzijn. Kortom een maand van grote transformatie naar het uit kunnen stromen in een 

basisstructuur die je dient en draagt. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het 2de huis oppositie 

noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Uranus 8ste huis. In een groot vierkant met Saturnus in 

Waterman 5de huis en Venus in Leeuw 11de huis. ) 
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Materie gebonden verandering 

Wat er nu zichtbaar wordt, is hoe de wereld waar wij in leven is opgebouwd en wordt bestuurd. Alles 

wordt gedreven door het ego, grote gebondenheid aan materieel bezit en maximale controle. Dat is 

de staat van bewustzijn van de meeste mensen die nu op aarde leven. Ook al zou in essentie 

iedereen graag willen ontsnappen uit deze ratrace, deze gebondenheid aan de Matrix is overal. En 

dus zien we dit terug in de leiders, systemen, structuren en ook onze eigen persoonlijke situaties. Het 

is een natuurlijke cyclus van verandering die nu op komst is. Vanuit het huidige (controle) systeem is 

het eigenlijk logisch dat men het nieuwe vormgeeft vanuit het perspectief van het oude en dus zien 

we een ontwikkeling naar nog meer controle. Dus vanuit deze ego-gedreven beweging gaat de 

ontwikkeling dan nog dieper de materie in en wordt nog dieper gebonden aan dualiteit. Maar met 

deze structurele vernieuwing blijft niets hetzelfde en met Pluto in de laatste graden van Steenbok, 

worden deze transformaties ingezet. Het komende jaar het meest intens. (Zuidelijke Maansknoop in 

Schorpioen in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Uranus 8ste huis. In een 

groot vierkant met Saturnus in Waterman 5de huis en Venus in Leeuw 11de huis. Cheiron in Ram 

conjunct Jupiter 7de huis T-vierkant zwarte Maan en -Zon in Kreeft 10de huis oppositie Priapus in 

Steenbol conjunct Diamant en Pluto 4de huis.  ) 

Veranderingen zonnestelsel 

Maar alles laat zien dat we bewegen naar een nieuwe tijd. Het zonnestelsel en ook de aarde gaan 

een nieuwe ruimte in en laten daarmee luid en duidelijk zien dat de structurele veranderingen overal 

bezig zijn. Er zijn grote structurele veranderingen op alle planeten aan de rand van het zonnestelsel. 

(Zie video en link onder deze alinea.) De baan van de aarde om de Zon is aan het veranderen en dit 

geeft ook verandering in het klimaat, maar ook onrust en onzekerheid wat deze veranderingen voor 

ons op aarde voor ons gaan betekenen. Er wordt gebruik en vaak ook misbruik gemaakt van de 

veranderingen onder andere in het klimaat, door bedrijven en mensen in onze winst gedreven 

systeem, met Co2-registraties en een app dragen we een schuld die in het grotere plaatje eigenlijk 

niet relevant is. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het 2de huis oppositie noordelijke 

Maansknoop in Stier conjunct Uranus 8ste huis. In een groot vierkant met Saturnus in Waterman 5de 

huis en Venus in Leeuw 11de huis. Cheiron in Ram conjunct Jupiter 7de huis T-vierkant zwarte Maan en 

-Zon in Kreeft 10de huis oppositie Priapus in Steenbol conjunct Diamant en Pluto 4de huis.  ) 

Veranderingen in het zonnestelsel: https://www.youtube.com/watch?v=pPwFwiV7Jso  

Baan van de aarde rond de Zon veranderd?: https://www.ellaster.nl/2022/08/11/nasa-

klimaatverandering-is-het-gevolg-van-de-veranderende-baan-van-de-aarde-om-de-zon/  

Verandering omdat het moet 

Deze nieuwe Maan brengt een stuk bewustwording van onderbewuste patronen die ons vasthouden 

in angst en strijd. Velen zien een destructief controlesysteem uitgerold worden. Wakker en bewust 

zijn kan in deze tijd zeer pijnlijk zijn en roept diepe angsten, macht en onmacht op. Als je in de NEE-

stand staat naar nieuwe ontwikkelingen, dan verlies je veel levenskracht en kwaliteit (tijd) aan het in 

de gaten houden, reconstrueren en frustratie over wat zich vanuit het oude systeem aan het 

opbouwen is. Maar wat men vergeet is dat het oude systeem ook mee moet veranderen, maar men 

denkt gewoon te kunnen door bewegen vanuit de oude patronen. Vanuit het oude is dat ook het 

meest logische. Maar dat is niet zo, de verandering is overal en in de basis van de structuur van al het 

leven (zoals zelfs in het zonnestelsel). Er moet dus op alle lagen besef komen dat het oude zal 

verdwijnen en er een nieuwe structuur zal komen. Dit is een nieuwe basis voor al het leven. Het 

bestaande bestuur en het systeem hebben hier geen vetorecht. Voor ons persoonlijk, in ons en in je 

https://www.youtube.com/watch?v=pPwFwiV7Jso
https://www.ellaster.nl/2022/08/11/nasa-klimaatverandering-is-het-gevolg-van-de-veranderende-baan-van-de-aarde-om-de-zon/
https://www.ellaster.nl/2022/08/11/nasa-klimaatverandering-is-het-gevolg-van-de-veranderende-baan-van-de-aarde-om-de-zon/
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dagelijks leven, maar ook van de systemen en bedrijven wordt er grote aanpassing gevraagd om aan 

het nieuwe te kunnen voldoen. Wat er van ons gevraagd wordt, is uit de weerstand van het NEE te 

gaan en afstand te nemen van alle situaties waar de veranderingen zich aandienen. Als je dan 

overzicht hebt, dan komt er rust en kan er een andere stroom van JA in jou en in je leven op gang 

komen en kan je jezelf optimaal voorbereiden op het nieuwe en meestromen. (Zuidelijke 

Maansknoop in Schorpioen 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct 

Uranus.) 

De ware manier van leven. Over het opzetten van Common Law voor Nederland: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsj6QfJeQwQ 

 

 

Het cadeau van het gevecht 

Het gevecht van de NEE-stroom heeft je ook iets gebracht. Het heeft je bewust gemaakt wat voor jou 

de essentie is van het leven en ook wat voor jou echt van waarde is, dat is helder geworden. De 

weestand van de worsteling heeft daar voor gezorgd. Het heeft je wakker gemaakt op hele diepe 

vaak getraumatiseerde lagen van je bestaan, waar je zonder worsteling nooit zou zijn gekomen. Je 

hebt in die diepe onbewuste lagen licht en bewustzijn gebracht en daarmee jezelf ook bevrijd. Dit 

heb je niet alleen voor jezelf gedaan, maar werkt ook door in het collectief. En eenmaal bewust van 

de essentie van wat nodig is in het leven, is de volgende stap om uit het gevecht te stappen. 

(Noordelijke Maansknoop 17de graad Stier 8ste huis conjunct Uranus.) 

Illusie van de Matrix 

Het grootste geschenk komt echter wanneer je in je de diepste donkere lagen in jezelf aan het 

worstelen bent, met een gevoel compleet vast te zitten en dat er helemaal geen licht of uitweg lijkt 

te zijn. Voor het ego, de persoonlijkheid, is er alleen de intensiteit van het verdwijnen in de angst die 

afscheiding (tussen donker en licht) in het donker geeft. Dit komt omdat je vanuit deze egolagen 

vastzit in de dualiteit, die heel concreet de afscheiding tussen donker en licht van de Matrix is. Vanuit 

deze positie kan je niet waarnemen dat dit een illusie is. De ervaring is complete afscheiding, 

verloren en alleen. Bewustzijn heeft niet de splitsing van donker en licht, maar is wat het IS. Het licht 

is nooit weggeweest, maar dat voelt voor de delen van je bewustzijn die afgescheiden geraakt zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsj6QfJeQwQ
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(het ego) heel anders. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het 2de huis oppositie noordelijke 

Maansknoop in Stier conjunct Uranus 8ste huis, in een groot vierkant met Saturnus in Waterman 5de 

huis en Venus in Leeuw 11de huis. Cheiron in Ram conjunct Jupiter 7de huis T-vierkant zwarte Maan en 

-Zon in Kreeft 10de huis oppositie Priapus in Steenbol conjunct Diamant en Pluto 4de huis. ) 

Oerwet van het bestaan 

De uitweg is de liefde met haar mededogen die de afscheiding weer heel maakt. Door tijdens de 

grootste afwezigheid van licht te stoppen met worstelen, met de weerstand, laat je het gewoon zijn 

wat het IS. De overgave brengt de rust en de liefde en het mededogen voor wat er is. Door je 

aanwezigheid in deze diepe afgescheiden, meestal getraumatiseerde delen van je bewustzijn, kan in 

dit afgescheiden deel van binnenuit het evenwicht tussen donker en licht herstellen. Hiermee herstel 

je de heelheid van je bewustzijn. Je bevrijdt daarmee gevangen bewustzijn uit het lijden dat is 

ontstaan door afscheiding. Er is vertrouwen voor nodig om die diepe trauma’s in jezelf te ervaren. Er 

is echter de garantie van de oerwet van het bestaan en dat is: dat het licht van de Bron je nooit 

verlaten heeft. Bewustzijn kan geen ‘niet’ bewustzijn zijn en daardoor ook niet afgescheiden zijn in 

donker en licht. Het enige wat je te doen staat wanneer je wanhopig vastzit in de afscheiding, is 

stoppen met vechten met wat er IS en daardoor Zijn met wat er is en dan stap voor stap kan je 

omarmen wat er is. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het 2de huis oppositie noordelijke 

Maansknoop in Stier conjunct Uranus 8ste huis, in een groot vierkant met Saturnus in Waterman 5de 

huis en Venus in Leeuw 11de huis. Cheiron in Ram conjunct Jupiter 7de huis T-vierkant zwarte Maan en 

-Zon in Kreeft 10de huis oppositie Priapus in Steenbol conjunct Diamant en Pluto 4de huis. ) 

Bewust en vrij 

Zo bevrijden wij onszelf en ons bestaan, soms tegen de verdrukking in, van onze afscheiding van de 

Bronstroom en het AL-Bewustzijn en maken we ons bewustzijn vrij. Zelfs tot het diepste van de 

materie kan het licht van het AL-bewustzijn dan stromen. Het Wezenlijke van wie je bent kan dan 

stromen de wereld in en vindt zonder weerstand de vorm waarin je wel kan bestaan. Het bevrijden 

van jezelf in je dagelijks leven, dat begint dus van binnen. Door deze innerlijke bevrijding leveren we 

de grootst mogelijke bijdrage en groei naar het nieuwe bewustzijn en creëren op deze manier een 

menselijk systeem en een structuur waarin we kunnen floreren. Als je bewust en dus wakker bent, 

kan er geen afscheiding of gevangenschap meer bestaan in jou. Stap voor stap, deeltje voor deeltje 

groei je steeds verder naar heelheid en is er soms strijd en weerstand nodig om op te staan en iets in 

het volle licht te zetten. Gevangenschap van materie wordt dan de overvloed van materie. Dit is de 

essentie van het gevecht tussen de elementen water (emotie) en aarde (materie). De emotie en het 

gevoel slijpen de vorm. Hierdoor incarneert wie jij Wezenlijk bent met al je Zielsaspecten steeds 

verder in de materie van je lichaam, compleet, multi-dimensionaal, bewust en vrij. De stroom in je 

leven wordt op deze manier een stroom van JA!!! 

Heb het goed...💞 

© Manuela van 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 de nieuwe Maan van zaterdag 27 augustus 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te 
kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-27-augustus-2022/(Deze link is niet meer geldig 
nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .) 

https://inzichten.com/
https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-27-augustus-2022/
http://www.inzichten.com/agenda
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Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je 
ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik 
graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ ) 

 

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN 

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: 
https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/ 

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: 
https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/ 

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/  

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, 
vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je 
deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, 
televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit 
uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via 
info@inzichten.com 
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