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Workshop
Spirituele Astrologie:
Secundaire nieuwe en volle manen



Inhoud

- De maansknopen
- Het maansknopenproces
- Secundaire progressie
- Secundaire nieuwe en volle maan
- Berekening secundaire nieuwe en volle maan:

- Met efemeriden
- Met horoscoop
- Met computer



De maansknopen

Zijn voor veel astrologen een van de belangrijkste punten in de 
horoscoop:
- Het ligt samen met de Zwarte lichten als een hoofdstructuur 

over de horoscoop
- Het is de rode draad van het leven
- 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.



Kruising Zon- en Maanbaan



Het maansknopenproces
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Het proces van de maansknopen

- Je bent in het begin van je leven nog in 
contact met de noordelijke maansknoop

- Vervolgens ga je je aanpassen aan de aardse 
omstandigheden en trek je je terug op de 
zuidelijke maansknoop

- Het gaat er om dat je in de loop van je leven 
weer naar de noordelijke maansknoop gaat, 
dat je wat de ziel komt doen hier weer gaat 
oppakken  

Dit proces kun je terugzien in de secundaire 
nieuwe en volle manen.
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Secundaire progressie

- Secundaire progressies is een progressiesysteem waarbij je 
de planeten in de horoscoop vooruit laat schuiven

- Als er dan aspecten gemaakt gaan worden dan komt iets dat 
in de horoscoop staat aangegeven tot uitwerking: George 
Bode heeft het over manifest worden

- De tijdsleutel bij de secundaire progressies is: 1 dag = 1 jaar
- Dat betekent dat in ongeveer de eerste drie maanden (90 

dagen) na de geboorte het hele leven zichtbaar is in de 
planeetbeweging in deze drie maanden 

- We gaan nu alleen kijken naar de beweging van de Zon en de 
Maan.



Secundaire nieuwe en volle manen

- Als de (secundaire) Maan de (secundaire) Zon ontmoet 
(conjunctie) is het nieuwe maan

- Als de secundaire Maan recht tegenover de (secundaire) 
Zon staat (oppositie) is het volle maan 

- De jaren waarin dit gebeurd worden gezien als 
belangrijke overgangsjaren naar een volgende (nieuwe) 
fase in je leven

- Dit wordt gekoppeld aan het ontwikkelingsproces van de 
maansknopen en de Zwarte Maan

- Je kunt ook kijken naar andere fasen van de maan.



Berekening nieuwe en volle manen

De momenten van de nieuwe en volle maan kun je vinden 
door:
- het opzoeken in de efemeriden of met behulp van een 

maankalender op internet
- het ongeveer te berekenen met de horoscooptekening op 

basis van de maanfase in de horoscoop
- het een computerprogramma te laten berekenen voor je.



Berekening met efemeriden



Berekening met efemeriden



Berekening met efemeriden
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Je kunt ook werken met een maankalender op internet!



Berekening met horoscoop

Conjunctie = 
nieuwe maan

Oppositie = 
volle maan

28/29 dagen = 
28/29 jaar

14/15 jaar

7 jaar

21 jaar

Secundaire maan 
loopt in ongeveer 
2½ jaar door een 
teken



Berekening met de computer



Berekening nieuwe en volle manen

In eerste instantie: +

1e nieuwe maan: februari 1977 = ± 12½ jaar + → @

De volle maan: juli 1992 = ± 28 jaar @ --- +

2e nieuwe maan: juli 2006 = ± 42 jaar @ → +
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Tot de volgende video!
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