Dit artikel gaat over de invloeden van de nieuwe Maan van 1 augustus 2019 voor de komende
Maan(d). In dit artikel kun je lezen over de liefde voor jezelf, het helen van oude vastgezette
oordelen in het lichaam en de bijbehorende egopijn, erkenning van jezelf en de mogelijk
opspelende keel- en nekpijn. De enorme oordelen die nu overal zo voelbaar en zichtbaar zijn. De
functie van controle en macht in deze tijd. Eigenaarschap tot in iedere vezel, van creatie naar
manifestatie.
Geschreven door Manuela van der Knaap www.inzichten.com

Impact nieuwe en volle Maan praktisch
Deze maand zijn er twee nieuwe Manen namelijk op 1 augustus en 30 augustus. Dit fenomeen treedt
ongeveer iedere 29 maanden op. De nieuwe Maan brengt de nieuwe frequenties binnen voor de
komende Maan(d). Deze processen en inspiraties ontvouwen zich tot de volgende nieuwe Maan die
deze maand op 30 augustus valt. De volle Maan laat de maximale imprint zien en daardoor heeft de
volle Maan meestal meer impact voor de meeste mensen. Maar de nieuwe Maan is het meest
effectieve moment om te mediteren en jezelf openen voor de frequenties, waardoor met ‘ease and
grace’ de frequenties geïntegreerd kunnen worden. De kans is daardoor groot dat je met meer
gemak door de maand heen rolt.
Liefde voor jezelf
Deze nieuwe Maan valt samen met Venus in Leeuw en staat astrologisch in het 1ste huis. Venus is
verbonden met het Hart, overvloed, het vrouwelijke in ieder van ons. Dit thema rondom Venus en
het Hart was ook een thema tijdens de verduisteringen van juli 2019. Energetisch werden er nieuwe
lagen geopend in het Hart en met name energetisch op de rug (achterkant hartchakra) was het voor
veel mensen pijnlijk. Deze pijn was het smelten van oude issues die je verhinderden om in liefde te

zijn met jezelf. De verduisteringen maken een imprint, waardoor dit een proces is dat het komende
half jaar actueel is.
Oordelen
Deze nieuwe Maan is een voortzetting van wat ik hierboven heb beschreven. De werking is diep
lichamelijk en op persoonlijkheidsniveau (Zon en Maan en 1ste huis.). Het vraagt om liefde en
zachtheid naar je lichaam en naar je beschadigde egodelen. Vooral de gewonde egodelen rondom
oordelen zijn deze periode erg actueel. De heling en bewustwording gaat nu dus vooral om de oude
pijn van pijnlijke woorden met oordelen van ouders en andere mensen uit je omgeving of oordelen
van jouzelf over jezelf. (Priapus in Maagd 3de huis.) Het kunnen zeer onbewuste programmeringen
zijn die je als waarheid hebt vastgezet. Met conclusies die getrokken zijn uit ervaringen en om jezelf
te beschermen tegen aanvallen en pijn van buitenaf. Ook erkenning, heling van de kwetsbaarheid
van het ego en lichaam en het opbouwen van een gezond IK zijn extra actueel. (Nieuwe Maan in
Leeuw conjunct Venus.)

Heling van oude oordelen
Het overlevingsmechanisme in jezelf is waar over het algemeen extra veel nadruk ligt en waar de pijn
zich kan laten voelen. Deze staat in deze Maan(d) in Maagd in het 3de huis (Priapus). Dit gaat over
harde communicatie met oordelen en vanuit afgescheidenheid. Al vanaf maart 2019 is dit
overlevingsmechanisme actief en nog tot maart 2020. Met Mercurius als heerser, die nu retrograde
staat tot 2 augustus, wordt van ons gevraagd om zelfonderzoek te doen. Dit is nog deze hele Maan(d)
actueel, omdat tijdens de imprint van de nieuwe Maan de retrograde werking actief was. Je kunt
jezelf de volgende vragen stellen: Waarom raakt het je zo dat die ander jou veroordeelt? De ander
kan met hardheid communiceren, maar als het pijn doet, dan raakt het iets in jou. Is het een oude
pijn of iets waar je zelf over oordeelt naar jezelf? De heling zit in het omarmen van wat het raakt in
jou. De harde oordelen stoppen op het moment wanneer het oordeel en de pijn in jou rondom het
issue is opgelost. Dan raakt het oordeel van de ander je niet meer. De onderliggende redenen
kunnen zeer oude diepe trauma’s verbergen. Zelfs ouder dan dit leven en die zich maar blijven
herhalen, leven na leven en ervaring na ervaring. Het oordeel van die ander is slechts een aanjager,
maar het ontslaat de ander niet van verantwoordelijkheid voor zijn of haar gedrag.
Hoogtepunt van controle en macht

Deze maand worden we geïnspireerd om te ervaren wat een visie van eenheid is. (zwarte Maan in
Vissen 9de huis.) Eenheid betekent in de dualiteit van de Matrix dat ook de schaduwkanten in jezelf
en bij de ander een rol spelen. En dat in het dagelijks leven de schaduw net zo goed een onderdeel is
van de eenheid. Zoals bijvoorbeeld de onveilige situatie die lijkt te ontstaan rondom 5G en politieke
agenda’s die worden uitgespeeld. Je kunt je oren laten hangen naar dat wat zich aan het ontvouwen
is en dus met angst hierop reageren. Deze kracht van de bestuurlijke macht werkt zich naar een
maximale uitdrukking met de Saturnus Pluto samenstand in januari 2020 als hoogtepunt.
Eigenaarschap
De maximale uitdrukking van controle en macht door bestuurders en het bedrijfsleven is heel goed
zichtbaar in onze maatschappij en in ieders leven. Zoals het Burka verbod in het openbare leven
vanaf 1 augustus in Nederland, mogelijke vaccinatie plicht en de discussie daarover en zo nog veel
meer. Hierin komen trouwens ook de oordelen maximaal tot uitdrukking. (Priapus in Maagd.) Maar
wat de bijdrage is aan het geheel is dat deze kracht ons maximaal in onze kracht zet. Het drijft ons
naar het punt waar ook de massa wakker MOET worden en de groep bewuste mensen naar hun
innerlijke kracht zoekt en het nodig is om iedere cel en DNA streng van in het lichaam maximaal in
eigendom te nemen. Dus in het grotere plaatje heeft de afgescheiden kracht ook een functie. Deze
nieuwe Maan is een diepe inspiratie om die eenheid en eigenaarschap over het eigen lijf en leven te
vinden en te gaan leven in jezelf. Dit kan ook betekenen dat je voelt dat je jezelf moet laten horen en
in actie moet komen om de authentieke kracht te voelen stromen. (Actie ondernemen: Cheiron in
Ram 10de huis.) (Eigenaarschap: Pluto declinatie Zuid keerpunt is in een grote beweging actief tot in
2030 en deze nieuwe Maan in Leeuw eerste huis.)
Keelchakra verandert
Sinds de gedeeltelijke Maansverduistering speelt de keelchakra extra op en is bezig met een
transformatie. Veel mensen hebben keelpijn zijn schor of hebben nekklachten. Dit heeft te maken
met het proces wat ik hieronder beschrijf. De keelchakra krijgt een nieuwe functie en het Kosmische
Hart neemt de functie over. Waardoor creatie overgaat naar manifestatie vanuit ZIJN.

Van creatie naar manifestatie
De samenstand van Saturnus met Pluto (conjunct Diamant) eist van ons om in het hier en nu te ZIJN
met wat er is. We mogen oude manieren van het inzetten van vormkracht en autoriteit achter ons
laten. Met oude methode bedoel ik vormkracht waar manipulatie, richting en intentie verbonden
zijn. Dan is er namelijk een belang en kun je niet tot onvoorwaardelijkheid komen. Alleen in
onvoorwaardelijkheid ontvouwt de eenheid zich van binnenuit. Vlak voordat je in de
onvoorwaardelijkheid komt is er vaak verwarring en chaos. Al het oude voldoet niet meer, maar het
nieuwe is er ook nog niet. Je hoeft het ook niet te weten. Dat wat verbonden is met de oorsprong
ontvouwt zichzelf. (Meesterschap van Cheiron in Ram.) In het zaad ligt de blauwdruk en het enige dat
nodig is, is bewuste aanwezigheid. Dan neemt de oorsprong van het leven het weer over en komt de
oorspronkelijke bedoeling, verbonden met het geheel en in eenheid weer in je leven. Dan vindt de
innerlijke zachtheid de aansluiting weer met de voeding en eenheid van de Bron (in jezelf). Heelheid
zal zich steeds opnieuw aanbieden, laten voelen en in synchroniciteit in het geheel laten ontdekken.
Dus stel je er voor open.
Heb het goed... 💞
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Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te
ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen vergoeding hiervoor, ook niet van magazines of websites
die mijn artikelen publiceren. Voel je vrij ook om niet te schenken, zonder schuld of schaamte gevoel. Vanuit
vrijheid en het hart zijn deze Hartdonaties welkom. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het
mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven
publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties:
http://www.inzichten.com/artikelen/
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Voor de geïnteresseerden:
**Online WEBINAR: Op donderdagavond 1 augustus 2019 (nieuwe Maan) is de volgende online activatie&meditatie om
19:45. (ieder nieuwe en volle Maan). Je kunt je registreren met een link op www.inzichten.com/agenda bij de betreffende
datum. Met deze webinar openen we het nieuwe multi-dimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische
hart en laten deze steeds verder ontvouwen. Met de online activatie&meditatie versterken we ook het multi-dimensionale
plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker het plasma fotonenlicht kan ontvangen en kan laten door
stromen. Je kunt dan juist de hogere frequenties en elektromagnetisch verstoringen met meer gemak omzetten naar bliss
ervaringen. Je kunt ook tot rust komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinar, en er is heling
door aanwezigheid en het openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam.
(deelname 10 euro) Voor de link om te kunnen registreren of voor meer informatie:
http://www.inzichten.com/agenda/actuele-online-activatie-en-meditatie-nm-1aug19.html
**
Workshop 'Ontdek je Wezensessentie met mineralen' op zondag 15 september 2019. Deze workshop dag is een
geweldige dag om jezelf en elkaar te ontmoeten vanuit wie je in Wezen bent, je diepste stille kern.
Tijdens deze workshop gaan we jouw Wezensessentie (Kernkwaliteit/Godsvonk) openen, ontdekken en zichtbaar maken in
uitwisseling met de andere deelnemers, op een praktische manier.
Ook wordt het overlevingsmechanisme vanuit een veilige magische bedding helder gemaakt. Dus je krijgt ook inzicht in wie
jij in Wezen bent en waar je dus optimaal kunt stromen en je levenspassie ligt. Dit alles vindt plaats in een bedding van
eenheid en onvoorwaardelijkheid in een kleine groep van maximaal 5 deelnemers.
We benaderen en gaan in verbinding met de mineralen en geometrie vanuit eenheid en gelijkwaardigheid, in
samenwerking met het Wezen van het mineraal (of materiaal zoals levende geometrie). Daarin kun je ervaren hoe jij daarin
vanuit je eigen diepere Wezensessentie, jouw Kernkwaliteit kunt stromen. Dit voelt alsof je ontdekt waar je voor geboren
bent, een diep thuiskomen in jezelf. Dit gebeurt in de ervaring en op een heel praktische manier. Voor meer informatie:
http://www.inzichten.com/agenda/ontdek-jouw-persoonlijke-wezenskwaliteit-met-mineralen-(sep2019)/

