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Wat zijn Maanknopen?
Drie belangrijke cycli: Transit h, Progressieve b, Transit {
Onderzoeksvraag
Opzet onderzoek
Resultaten
Leercyclus: Spiral curriculum
Tritsen: verbanden tussen de drie cycli

Opzet lezing
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----------------------------------------------------
Als er nog tijd is:
Vervolgonderzoek
Voorbeeld: twee tritsen
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Zo wordt de situatie meestal weergegeven

{

{

Noordknoop

Zuidknoop

Deze situatieschets is wat realistischer

Wat zijn Maanknopen?
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{

{

Lessen die je moet leren in je leven. Lasten en ervaringen die je meeneemt 
(via erfelijk materiaal of een vorig 
leven).



Drie belangrijke cycli

Tr hB R h: 29 jaar en ca. 1 maand
Prb B R b: 27 jaar en ca. 4 maanden
Tr { B R {: 18 jaar en ca. 7 maanden
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Transit h: Wat zou er moeten veranderen?
Progr.b: Wat zou interessant zijn om te veranderen?
Vaak gaat het bij een terugkeer om concrete zaken.

Onderzoeksvraag
Aanleiding: een cliënt had T { C R {. Daardoor vroeg 
ik me af wat de knopencyclus “doet” in vergelijking 
met transit h en progressieve b:
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Hoe zit dat bij de transits van de { / }?
Voor het gemak ga ik uit van de Noordknoop, maar 
zijn tegenhanger de Zuidknoop doet natuurlijk ook 
mee: tr { B rx } = tr { C rx { en andersom.



Ik stelde de volgende tabel op en deed zelfonderzoek 
om te kijken OF en zo ja HOE ik verder zou gaan:

Opzet 1: zelfonderzoek
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Opzet 2: Facebook

“Zouden jullie voor jezelf eens willen nagaan wat er 
gebeurde in de perioden dat de noordknoop in oppositie 
en in conjunctie was met je radix-noordknoop? Ik zou het 
heel fijn vinden als jullie dat aan mij willen doorgeven, 
graag met de positie in teken en huis van je noordknoop.
Ik gebruik hiervoor het e-mailadres 2leven@gmail.com.”

Ik plaatste mijn bericht op 5 december 2021, een korte toe-
lichting en een vraag. Ik had geen rekening gehouden met 
reacties  van niet-astrologen. De vraag:

Binnen een week 20 reacties. Nog vóór oudejaar ca. 40 reacties van 
astrologen en niet-astrologen, plus 22 antwoorden op de vraag. 
Drie niet-astrologen wilden meedoen. Zij kregen wat extra 
informatie. 
Uiteindelijk 18,5 deelnemers geselecteerd.
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Opzet 3: Facebook
Van alle deelnemers draaide ik voor mezelf een overzicht uit via 

Planetdance/Horoscoop/Lijst, die ik ook aan deelnemers heb 
toegestuurd die niet zo ervaren waren in astrologie.
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18,5 deelnemers, 3 mannen en 15,5 vrouwen. 
De jongste is net 45 geworden, de oudste heeft terugkeer 4 sinds 
3 jaar achter de rug. 

De 0,5 deelnemer is een vrouw die niet in detail trad, maar een  
observatie deed die ik heb meegenomen:

“Ik heb even vluchtig gekeken en wat mij opvalt is 
dat er bij een oppositie een terugtrekking lijkt te zijn 
van werk en samenleving en van nieuwe banen 
tijdens het conjunct”.  

Klopt dat?

Resultaten 1
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Resultaten 2

Oppositie 1: 9 jaar + 3 mnd / 9 reacties
4 positief: levenslange belangstelling, levenslange vriendschap.
5 negatief: ervaringen die vaak vele jaren blijven doorwerken.
Rode draad voor verdere leven.

Terugkeer 1: 18 jaar + 7 mnd / 14 reacties
Liefde: zelden positief.
Verdere thema’s: school, werk,  verhuizen.
Verschil tussen deelnemers geboren vóór en m.i.v. 1 januari 1967 
vanwege meerderjarigheid op 21- of 18-jarige leeftijd per 1.1.1985.
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Resultaten 3
Oppositie 2: 27 jaar + ca. 9 mnd / 10 reacties
Thema’s: werk, liefde, wonen.
Keuzen uit vorige perioden worden teruggedraaid of bijgesteld.

Terugkeer 2: 37 jaar + ca. 2 mnd / 12 reacties
Thema’s: werk, liefde, familiezaken, wonen.
Voor bijna iedereen: gelukkige en succesvolle periode.

Oppositie 3: 46 jaar + ca. 6 mnd / 12 reacties
Deze periode blijkt voor alle deelnemers heel belangrijk.
Thema’s: werk, zelfinzicht, liefde.
Lange treinreis zonder tussenstations, plotseling wordt aan noodrem 
getrokken.

Terugkeer 3: 55 jaar + ca. 8 mnd / 10 reacties
Thema’s: familie, werk, liefde.
Mensen beginnen, ook in hun werk, hun hart te volgen.
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Resultaten 4

Oppositie 4: 65 jaar + ca. 2 mnd / 10 reacties
Pensioen en/of voorbereiding daarop. Gelukkige periode.

Terugkeer 4: 74 jaar + ca. 5 mnd / 4 reacties
Thema’s: werk, liefde. Twee: succes met werk, vervolg opC4. Een 
ander: man sterft na lang huwelijk. Nog een ander:  huwelijk houdt 
stand “ondanks alles”.
Te weinig reacties voor een karakteristiek van deze periode.

Observatie deelnemer 18,5:
Deze lijkt niet te kloppen. Tijdens CC wordt vooral veel geleerd, 
bij BB (terugkeren) zag ik consolidatie (B2) en ommekeer (B3).
Het lijkt mij dat er sprake is van een leercyclus.
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De algemene vraag lijkt te zijn: 
Hoe was het, moet ik wat doen?



Leren 
Ervaren

Oppositie 1

Terugkeer 1

Leren
Invoeren

Plannen 
Leren 

Ervaren

Oppositie 2

Terugkeer 2

Leren
Invoeren

Plannen 
Leren 

Ervaren

Oppositie 3

Leercyclus: 
spiral curriculum
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Trits 1

Trits 2

TRITSEN: verbanden
tussen cycli h- pr.b {
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periode: 
van 27j+4m 
tot  29j+1m

periode: 
van 54j+7m 
tot  58j+3m



Vervolgonderzoek

Voor het overige:
• Meer astrologen vragen dit soort onderzoek te 

doen bij zichzelf en cliënten – bij deze!
• Meer niet-astrologen vragen mee te doen aan dit 

onderzoek.
• Eigen archief nakijken voor geschikte gevallen.
• Nader bestuderen:

• Invloed van tekens en huizen.
• Aspecten knopen met a, b en planeten.
• Zaken bekijken vanuit perspectief }.

• Van tijd tot tijd resultaten bundelen.
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Een volgende keer zou ik iedereen…
• om de volledige geboortegegevens vragen;
• alvast aangeven om welke leeftijden het precies gaat; 
• de vraag duidelijker en preciezer formuleren.



Voorbeeld: twee tritsen

Trits 1: 27j + 4m – 29j + 1m
prb 1: 01.11.1974: Huwelijk.
C { 2: 05.06.1975: Nieuwe baan voelt niet goed, huwelijk

vertoont barstjes. 
tr h 1: 18.08.1976: Ontslag en scheiding.

Trits 2: 54j + 7m – 58j + 3m
Prb 2: 01.02.2002: Boek AO&ICT moet af; dementie

partner komt in nieuwe fase.
B { 3: 12.05.2003: Dementie partner sterk verergerd. 

Interessante ontwikkelingen werk. 
tr h 2: 05.10.2005: Boek AO&ICT is succes. Partner

gaat hollend achteruit. Niet opgeven, maar
doorgaan met relatie en werk.
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