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Workshop
Maansknopen



De maansknopen

Is voor veel astrologen een van de belangrijkste punten in de 
horoscoop:
- Het is de rode draad van het leven.
- Het ligt samen met de Zwarte lichten als een hoofdstructuur 

over de horoscoop.



Kruising Zon- en Maanbaan



De ware en gemiddelde maansknoop

De maansknopen bewegen in ongeveer 18 jaar en 4 maanden achterwaarts 
door de dierenriem.

Ze staan ongeveer anderhalf jaar in 1 dierenriemteken.

Er wordt gewerkt met:
- De gemiddelde (mean) maansknoop: loopt altijd retrograde
- De ware (true) maansknoop: loopt om de paar dagen direct en dan een 

paar dagen retrograde, maar uiteindelijk retrograde door de dierenriem.  





Benamingen maansknopen
Er worden verschillende namen gebruikt voor de maansknopenas:

- Noordelijke en zuidelijke maansknoop
- Noordknoop en zuidknoop of in het Engels: North Node of South Node
- Drakenkop en Drakenstaart
- Rahu en Ketu



Verschillende benaderingen
Er worden verschillende benaderingen en betekenissen voor de 
maansknopenas:

- Vanuit relatie-astrologie zeggen de maansknopen iets over relaties.
- Vanuit karmische astrologie: de zuidelijke maansknoop is waar je vanuit 

een vorig leven vandaan komt en de noordelijke maansknoop je 
opdracht (karma) in dit leven.

- Vanuit spirituele astrologie: de noordelijke maansknoop is wat de ziel 
wil ervaren in dit leven en wat je aan het bewustzijn komt toevoegen, 
de zuidelijke maansknoop is bewustzijn of ervaringen uit een vorig 
leven.



Zon, maan en aarde
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Geest, bron, het goddelijke

Ziel

Lichaam



Het maansknopenproces
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Paden van ontwikkeling
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Tot de volgende video!
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