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Het begin van een nieuw Era 
 

Nieuwe Maan in Ram van 24 maart 2020 

 

©Geschreven door Manuela van der Knaap 

 

Dit is niet het zoveelste artikel over het Coronavirus. Met dit artikel bied ik jou als lezer overzicht, 

zodat je helder kunt zien welke proces zich nu in ons en in de wereld in de diepste basis ontvouwt. 

Deze nieuwe Maan in Ram is een heel bijzondere en enorm krachtige nieuwe SuperMaan. De 

horoscoop laat zien dat deze nieuwe SuperMaan een ongelofelijk krachtige initiatie is en een 

opening naar het nieuwe tijdperk van Waterman. Ik heb persoonlijk nog nooit zo’n krachtige 

horoscoop gezien met zoveel initiatiekracht. Dit is echt de start van iets nieuws.  

 

Nieuwe SuperMaan in Ram 

We zijn inmiddels in de kern van de serie SuperManen gekomen. Deze serie is begonnen met de volle 

SuperMaan van 9 februari 2020 en blijft van kracht totdat de Zons- en Maansverduistering in juni het 

overnemen. Tijdens een SuperMaan staat de Maan dus extra dicht bij de Aarde en is daardoor 

ongeveer 10% groter, veel stralender waar te nemen als zij vol is en de kracht en impact ervan is nu 

ook groter. Tijdens de nieuwe Maan is de Maan niet zichtbaar, omdat deze in uitlijning staat met de 

Zon, maar de Maan heeft wel deze Superkrachtige uitwerking voor ons op Aarde.  

Explosie van creativiteit 

Door de situatie rondom het Coronavirus, zijn we wereldwijd uit onze normale ratrace gehaald en 

het sociale veld wordt compleet vernieuwd. We leren nieuwe paden te bewandelen en te ontdekken 

in verbinding met elkaar. Dit betekent dat met de huidige technische mogelijkheden, ieder mens nu 

tijd heeft om stil te gaan staan bij wat er nu allemaal mogelijk is en tot onze beschikking staat, maar 
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nog niet ontdekt is voor veel toepassingen. Nieuwe technologie biedt bijvoorbeeld kansen met 

nieuwe vormen van online samenkomen en voor andere toepassingen, die nu ook buiten het 

zakelijke ingezet kunnen worden. Veel vrije tijd en verveling leveren nieuwe verbindingen op en een 

explosie van creativiteit. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en nieuwe Maan (Zon en Maan.) in het 11de 

huis in Ram oppositie Priapus in Weegschaal in het 5de huis.) 

Veroordeeld tot meebewegen 

Vanuit het overlevingsmechanisme is er vooral twijfel en niet weten. Ook de autoriteiten hebben hier 

last van en daarom zien we hen soms zelfs zwalken in hun beleid en leiding. Twijfel geeft een gevoel 

alsof we alle vat op onszelf kwijt zijn. De angst neemt het dan over. Deze overlevingsstand in 

Weegschaal laat ons ook zien dat we veroordeeld zijn om mee te bewegen in verbinding met het 

geheel en hierin vast zitten. Hier is een totale afwezigheid van zelfbeschikking en het autonome IK. 

Vanuit angst die via de twijfel regeert, volgt men als een schaap wat anderen doen. Dus als je in jouw 

overleving functioneert, dan is dit wat je vooral ervaart. (Priapus in Weegschaal 5de huis. Venus is 

Heer. Venus in Stier in het 12de huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de 

huis.)  

Heling en bevrijding van macht 

Wat de horoscoop van deze nieuwe Maan in Ram ons ook toont, is manipulatie dat bezig is zich te 

ontvouwen op vele niveaus. Deze onzichtbare macht achter de schermen wordt nu enorm 

uitvergroot en dat blijft tot eind van 2020 zo. Dat kan betekenen dat bestuurlijke macht zich niet 

zomaar gewonnen geeft en de manipulatie en controle eerst groter wordt. Er is een kat-en-muisspel 

gaande rondom macht (mondiaal). Wat er werkelijk gaande is, dat is dus het genezen van 

ontspoorde macht. De kern van het proces is heling en bevrijding van bestuurlijke macht en het 

zichtbaar worden van deze manipulatie voor de massa. (Mars is Heer van de krachtige samenstand 

zwarte Maan, Cheiron Zon en Maan. Mars staat conjunct met Pluto en Jupiter in Steenbok in het 8ste 

huis conjunct Saturnus in Waterman 8ste huis.) 

 

 

Wat is waar? 

Het is een enorme klus om in deze chaos en alom heersende angst helder te houden wat waar is en 

wat niet. De verwarring en enorme angst die nu verspreid worden door de mainstream media (msm) 

en ook via sociale media zijn enorm. Maar er is ook een stroming gaande die eendracht creëert, zoals 

dat in de media (msm) zo mooi wordt genoemd. De kans dat de informatie en communicatie niet 

voorbij de illusie komen, is supergroot en dat laat de horoscoop van deze bijzondere nieuwe 

(Super)Maan zien. Wat laat jij je op de mouw spelden? Waar resoneer jij mee en wat is werkelijk 

waar? Dat zijn de grote vragen die wij onszelf mogen stellen in deze tijd van grote verandering. En 
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vergeet niet dat er vele waarheden zijn die tegelijkertijd op verschillende niveaus multidimensionaal 

actief zijn. (Yod Priapus in Weegschaal op de apex inconjunct Uranus in Stier 11de huis en inconjunct 

Mercurius conjunct Nessus en Neptunus in Vissen 10de huis. Mercurius majeur duet met Uranus.)  

Illusie 

Je kunt vanuit verschillende invalshoeken kijken naar wat zich nu afspeelt in ons leven. Er is een 

enorme gekte ontstaan rondom het Coronavirus. Wat de horoscoop van deze nieuwe SuperMaan in 

Ram ons laat zien is dat er vanuit een heel diepe laag wordt gehandeld, vanuit onderbewuste lagen 

van onszelf. Voor ons persoonlijk betekent dit dat we zien waar we diep mee vervlochten zijn en wat 

dus resoneert. We zien dus wat we willen zien. Maar wat er werkelijk speelt blijft een gok en invullen 

van flarden. (Yod Priapus in Weegschaal op de apex inconjunct Uranus in Stier 11de huis en inconjunct 

Mercurius conjunct Nessus en Neptunus in Vissen 10de huis. Mercurius majeur duet met Uranus.)  

De nieuwe kleren van de Keizer 

Daarbij is het ook nog mogelijk dat we kijken naar een tafereel dat ernstig lijkt op het sprookje van 

‘De nieuwe kleren van de Keizer’. Een sprookje is altijd een mooie spiegel om iets helder te krijgen. In 

het kort uitgelegd: We gaan mee in wat de autoriteit ons laat geloven en alleen de onbevangenheid 

van het kind roept dat de Keizer geen kleding aan heeft, de rest twijfelt aan zijn of haar eigen 

waarneming en durft daarom niet te zeggen. Dit kind dat ook in ons leeft is vrij van belangen en kan 

de kern en wat er werkelijk speelt waarnemen. Mijn advies is dan ook om alle ideeën en belangen los 

te laten, zodat ook jouw onbevangenheid van het (goddelijke) kind en Kern het kan overnemen. Ik 

bied je daarin graag een stukje begeleiding, want dit is precies het specialisme van mijn webinars, 

namelijk het toelaten van onvoorwaardelijkheid naar jezelf en daarmee het openen van wie je in 

Wezen bent: ‘Onbevangen en vrij.’ (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram. 

Oppositie Priapus in Weegschaal. Heer van de zwarte Maan in Ram is Mars in het 8ste huis. Jupiter 

conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste huis.) 

Moedig zijn 

In dit filmpje legt een longarts uit wat het Coronavirus is en dat er gegoogeld is met cijfers. 

https://youtu.be/ZOYtib4hjQA  Daarmee zegt hij dat de grafieken van het virus in China zijn 

gemanipuleerd, bij aanvang van het Coronavirus. Hij is moedig genoeg om naar buiten te komen met 

wat hij weet en kan bijdragen aan het geheel. Dwars tegen de gevestigde orde in. Dat is ook wat de 

huidige energie van ons vraagt, om moedig te zijn en uit de verlamming van het bankhangen te 

komen, waarin jij je eigen waarheid niet meer kunt zien. Waar wordt jij blij van? Waar kun jij 

bijdragen om de crisis te bezweren en ben jij van nut in jouw sociale omgeving? (Zwarte Maan 

conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram. Oppositie Priapus in Weegschaal 5de huis. Heer 

van de zwarte Maan in Ram is Mars in het 8ste huis. Jupiter conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct 

Saturnus in Waterman in het 8ste huis.) 

Voor wie graag kennis maakt met het sprookje: ‘De nieuwe kleren van de keizer’: 

https://www.youtube.com/watch?v=2TxtSZXaWAI  

Nog een andere invalshoek waarin een expert de relatie tussen het Coronavirus en 5G uitlegt: 

https://youtu.be/zFN5LUaqxOA  

 

 

 

https://youtu.be/ZOYtib4hjQA
https://www.youtube.com/watch?v=2TxtSZXaWAI
https://youtu.be/zFN5LUaqxOA
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Opkomen voor jezelf 

Ook daadkracht en opkomen voor jezelf worden extra aangeraakt door deze initiatie-energie die de 

horoscoop laat zien. De groep mensen die het hardst wordt getroffen door de overheidsmaatregelen 

en te maken heeft gekregen met het gedwongen moeten sluiten van hun bedrijf zal dit extra voelen. 

Dan wordt de wond enorm voelbaar van het gevangen zitten tussen sociale druk en eigenbelang. Dit 

is een initiatie naar iets nieuws en voor vele een ware krachtmeting. Creativiteit en heroverwegen 

van de bezigheden kunnen dan op termijn vernieuwing en verbetering brengen voor de 

bedrijfsvoering. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram. Oppositie Priapus 

in Weegschaal 5de huis. Heer van de zwarte Maan in Ram is Mars in het 8ste huis. Jupiter conjunct 

Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste huis.) 

Huiswerk 

Voor iedereen is er nog wat huiswerk te doen. In deze periode van diepe angsten krijgen we te zien 

waar we nog controle willen houden en angsten bedienen. Onbewuste angsten worden nu enorm 

uitvergroot om te kunnen helen. Saturnus is net het dierenriemteken Waterman in gekomen en 

vanuit de schaduw betekent dit begrenzing van vrijheid. Waar laat jij je begrenzen in jouw vrijheid en 

sociale gelijkwaardigheid? Dat is de vraag die we onszelf mogen stellen. Met deze vraag worden 

angst en belangen zichtbaar. Ook waar jij het toestaat dat de ander jouw leven bestuurt. De situatie 

rondom het virus vraagt om heel dicht bij jezelf te blijven. (Heer van de zwarte Maan in Ram is Mars 

in het 8ste huis. Jupiter conjunct Pluto, Mars in Steenbok conjunct Saturnus in Waterman in het 8ste 

huis.) 

 

Aarde naar 5D 

We voelen ons misschien gewond en gevangen gezet, alsof je beroofd wordt van je autonome IK. 

Maar eigenlijk is deze stilstand een zegen. De natuur herstelt zich, de stikstofproblematiek verdwijnt 

en doordat er veel minder activiteit is in het collectief, is de rust overweldigend en enorm voelbaar. 

De Aarde is heel concreet bezig haar bestaan in de 5de dimensie te vestigen. Het vestigen van een 

leven op Aarde vanuit de 5de dimensie, is leven vanuit het Hart. Ze reikt uit zoals ze nog nooit heeft 

uitgereikt. We hebben tijdens het vorige webinar van de volle Maan van 23 maart 2020 mogen 

ervaren dat het Wezen van de Aarde op een super actieve manier in interactie kwam met ons. Zij 

kwam met een enorm dragende, zorgzame en voedende energie in iedere cel binnen. En sinds dat 

moment ervaar ik dat deze verbinding is gebleven. En natuurlijk vergeten we af en toe de verbinding 

met onszelf en ons Hart door alle chaos en drukte in ons leven. Maar met veel meer gemak kunnen 

we nu steeds deze voedende aardeverbinding weer binnenlaten. De situatie rondom het coronavirus 

vraagt om een krachtige bewuste verbinding met jezelf. Deze kun je onderhouden door stil te zijn en 

te ervaren wat er vanbinnen allemaal bezig is. Het kosmische Hart en onvoorwaardelijkheid naar 
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jezelf zijn daarin de sleutels. Door stil te zijn en je open te stellen voor alles wat er is en ervaren wil 

worden, kom je weer in contact met je hart en rust. Dan verdwijnen voor veel mensen de 

lichamelijke ongemakken als sneeuw voor de Zon. En als bonus zijn dan veel sneller dan voorheen de 

steunende energie van de Aarde en de Bron beschikbaar voor jou. (4de huis Leeuw, de Zon conjunct 

zwarte Maan is de Heer. Noordelijke Maansknoop 1ste huis conjunct zwarte Zon in Kreeft.) 

Jezelf opnieuw uitvinden 

Ook de kosmische verbinding met de Bron is afgelopen weken geüpgraded. Dat ging gepaard met 

enorme hoge lichtfrequenties. Misschien heb je dat zelf ook ervaren? Dit kan bijna niets anders 

betekenen dat we de shift aan het maken zijn. De rust die er nu wereldwijd komt tijdens de 

quarantaine door het coronavirus, is daarbij een zegen. En voor iedereen persoonlijk een enorme 

kans om uit de bestaande structuren en dagelijkse beslommeringen te stappen. Maar ook om los te 

komen van wat niet meer klopt en niet meer bij je past. Hierdoor krijg je ruimte om tot rust te komen 

en jezelf opnieuw uit te vinden en om op een natuurlijke manier jouw plek in te nemen in het sociale 

veld om jou heen. We gaan dan ieder moment met nieuwe ogen bezien en ervaren. Deze 

maatschappelijk chaos gaat een enorme verandering teweeg brengen. We kunnen niet meer terug 

naar hoe het was. Hier komen enorme kansen uit voort, met zeer creatieve invalshoeken. (4de huis 

Leeuw, de Zon conjunct zwarte Maan is de Heer. Noordelijke Maansknoop 1ste huis conjunct zwarte 

Zon in Kreeft. Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon en Maan 11de huis in Ram.) 

Innerlijke ervaring 

En als jij de rust kunt vinden en de nieuwe jij kunt toepassen, dan neem jij jouw unieke plek in, in het 

geheel. Door de vrije tijd die plotseling ter beschikking komt, is er weer oog voor elkaar, kunnen we 

belangeloos sociaal en zorgzaam iets bijdragen aan het geheel. Als het geld verdienen wegvalt, dan 

krijgt onze sociale natuur weer ruimte en vanuit ontspanning vind jij jezelf opnieuw uit en zal het 

nooit meer hetzelfde zijn. De grootste en werkelijke verandering ligt vanbinnen in de nieuwe 

ervaringen die je opdoet tijdens deze Coronagekte. Deze innerlijke ervaring gaat de grote 

verandering in onze maatschappij in gang zetten. ‘This is IT’. Maatschappelijk wordt er gebouwd aan 

een 5-dimensionale nieuwe vorm voor het nieuwe gouden tijdperk van Waterman. ( 4de huis Leeuw, 

de Zon conjunct zwarte Maan is de Heer. Noordelijke Maansknoop 1ste huis conjunct zwarte Zon in 

Kreeft. Zwarte Maan conjunct Cheiron en nieuwe Maan (Zon en Maan.) in het 11de huis in Ram 

oppositie Priapus in Weegschaal in het 5de huis.) 

It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life, for me!  

Song: ‘Feeling good’ van Michael Bublé 

https://www.youtube.com/watch?v=Edwsf-8F3sI  

En voor wie er geen genoeg van kan krijgen en in het kader van de sociale diversiteit van het 

Watermantijdperk een hele rij uitvoeringen van ‘Feeling good’: 

https://www.youtube.com/watch?v=t23ZAIwS--s 

 

©Geschreven door Manuela van der Knaap van www.inzichten.com  

Voor de geïnteresseerden: 
**Online WEBINAR van de nieuwe SuperMaan op dinsdagavond 24 maart 2020. 
 
Je kunt je registreren met een link op www.inzichten.com/agenda bij de betreffende datum. Met dit webinar openen we 
het nieuwe multi-dimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische hart en laten dit steeds verder 

https://www.youtube.com/watch?v=Edwsf-8F3sI
https://www.youtube.com/watch?v=t23ZAIwS--s
http://www.inzichten.com/
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ontvouwen. Er is begeleiding tijdens het webinar om te ontspannen en van binnenuit in de onvoorwaardelijkheid te komen 
in rust en veiligheid met jezelf. Alles ontstaat en ontvouwt zich vanuit overgave en van binnen uit. Met de online 
activatie&meditatie versterken we ook het multi-dimensionale plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker 
het plasma fotonenlicht kunt ontvangen en kunt laten doorstromen. Je kunt dan juist de hogere frequenties en 
elektromagnetische verstoringen met meer gemak kunt opvangen en omzetten naar bliss ervaringen. Je kunt ook tot rust 
komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinars, en er is heling door aanwezigheid en het 
openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam. (deelname 10 euro zelf 
overmaken) 
 
Dit is de directe link voor het webinar van de nieuwe SuperMaan op dinsdagavond 24 maart 2020: 
http://www.inzichten.com/agenda/actuele-online-activatie-en-meditatie-nm-mrt2020.html 
 
Om de grote veranderingen te ondersteunen en in lijn te blijven met de ascentie van de Aarde zijn er extra webinars 

gepland voor: zondagavond 29 maart 2020 & donderdag 2 april 2020 

http://www.inzichten.com/agenda/actuele-online-activatie-en-meditatie-nm-mrt2020.html

