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        Mercurius retrograde start vrijdag 9-9-2022    

‘Thema’s van Mercurius retrograde’ 
 

                                                                                  © Geschreven door Manuela van der Knaap 

In dit artikel lees je over de Mercurius retrograde periode die actief is vanaf vrijdag 9 september tot 

zondag 2 oktober 2022. Deze periode kan nogal wat strubbelingen en stagnatie geven op een heel 

praktische manier. Lees in het artikel wat de thema’s zijn van deze periode en wat het je brengt aan 

innerlijk en praktische inzichten en groei, maar ook hoe je mogelijke stagnatie kan oplossen. Ook lees 

je over de mogelijke uitwerking in politiek en op bestuurlijk niveau. 

 

Mercurius gaat weer retrograde lopen vanuit de aarde bezien vanaf vrijdag 9-9 in het 

dierenriemteken Weegschaal en vanaf 24-9 in het teken Maagd tot 2-10-2022. Mercurius drukt zijn 

stempel op: handel, beurshandel, verkeer, media, communicatie, informatie uitwisseling, humor, 

hersenen, studie, onderwijs en alles waar kinderen bij betrokken zijn. Er wordt tijdens een retrograde 

periode om innerlijke communicatie en contemplatie gevraagd. Alles wat te ver naar buiten gericht 

is, ondervindt tot 2 oktober 2022 hinderlijke begrenzingen van de retrograde Mercuriusperiode. 

Zoals bij afspraken of leveringen die steeds niet doorgaan, opstoppingen in het verkeer, 

communicatieverstoringen, iets anders horen dan er gezegd wordt en zo is dat voor alles wat 

verbonden is met retrograde Mercurius. Als je goed verbonden bent met je innerlijke communicatie, 

zoals intuïtie en het innerlijk weten van je innerlijke wijsheid, verbonden met je Ziel en Goddelijke 

Zelf, dan zal je merken dat je de stroom mee hebt en met veel gemak manifesteert en wel van alles 

tot stand kan brengen in de wereld.  

Thema’s deze retrograde Mercuriusperiode 

Het thema van deze Mercurius retrogradeperiode staat van 9-9 tot 24-9 in het teken van relaties en 

verbindingen. Dus er kunnen situatie ontstaan rondom communicatie in je liefdesrelatie, maar in alle 

andere relaties en verbindingen. Dus let extra op hoe je je voelt als je in de communicatie bent met 

anderen. Als je bijvoorbeeld niet in verbinding wil zijn, maar gedwongen moet communiceren of 

vindt dat het hoort of moet, maar niet echt van binnenuit komt, dan zal die communicatie 

misverstanden, strubbelingen en ruzies geven. Dus let goed op hoe je in de verbinding aanwezig bent 

en hoe dat voelt vanbinnen. En handel daar dan ook naar. Dus ga (wanneer dat mogelijk is) geen 
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communicatie aan wanneer er geen ruimte is voor de verbinding. De introspectie gaat dus over 

relaties en hoe jij in relaties aanwezig bent en communiceert.  

Dienstbaarheid 

Vanaf 24-9 tot 2 oktober gaat Mercurius retrograde Maagd in. Mercurius heeft een krachtige 

verbinding als astrologische Heer van het dierenriemteken Maagd. Deze periode gaat de introspectie 

over zuiverheid, dienstbaarheid en praktisch organiseren. Dit betekent dus dat er een extra innerlijke 

focus komt op deze thema’s en in de communicatie. Je wordt in deze periode extra gewezen op 

onzuiverheden in jezelf, maar ook in de communicatie naar de omgeving. Als er leugens zijn en er 

gebrek aan dienstbaarheid is, dan zal dat zichtbaar worden en ook zeer verstorend werken in het tot 

stand brengen van praktische zaken en het organiseren ervan in het leven. Deze periode leert je 

zuiver te zijn en te zien dat dienstbaarheid naar de omgeving en het grotere geheel iedereen dient. 

En dus ook jezelf. Als het zuiver is wat je dienstbaar geeft en organiseert voor de omgeving, dan word 

je er blij van en gaat het vanzelf. Ben je aan het sloven en klopt dus de dienstbaarheid niet, dan krijg 

je praktische zaken niet goed georganiseerd en worden de motieven ook helder als je ruimte geeft 

aan de introspectie.  

Leugens en dienstbaarheid in de politiek en bestuur 

Deze retrograde periode gaat overigens in de politiek en op bestuurlijke lagen interessante 

strubbelingen geven en extra zichtbaar maken waar zuiverheid en dienstbaarheid missen. Vooral dus 

in de laatste week van de retrograde periode wanneer Mercurius retrograde in Maagd loopt van 24-9 

tot 2-10-2022. Praktisch gezien kan wat niet zuiver en dienstbaar is niet makkelijk tot stand komen. 

Misschien gaat deze week wel grote onthullingen brengen. 

Ik wens je veel introspectie, inzicht en groei in deze vruchtbare retrograde periode. 

Heb het goed...💞 

©Manuela van https://inzichten.com   

Het volle Maan artikel voor de volle Maan in Vissen van zaterdag 10 september wordt nu geschreven 

en zal waarschijnlijk vrijdag op de website staan. Lees ondertussen het nieuwe Maan artikel dat 

actueel blijft tot de volgende nieuwe Maan van 25 september 2022: https://inzichten.com/van-nee-

naar-ja/ 

ACTIVITEITEN 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 volle Maan van zaterdag 10 september 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om 
een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-10-september-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 .) 

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/ ) 

© 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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