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Stappenplan voor analyse
van de Maansknopenas

Zuidknoop
Aanwijzingen over de persoonlijkheid in een vorig leven:

1. In welk teken staat de zuidknoop?
Gee� een beeld van de persoonlijkheid en gevoelens in vorig leven

2. In welk huis staat de zuidknoop?
Gee� een beeld van de situa�e of omstandigheden in vorig leven

3. Staat er een planeet conjunct de zuidknoop?
Gefuseerd met de zuidknoop dus diepe inden�fica�e met deze planeet, dit IS deze hij/zij

4. In welk teken staat de heerser van de zuidknoop?
Extra informa�e over het karakter en gevoelens in vorig leven

5. In welk huis staat de heerser van de zuidknoop?
Extra informa�e over de situa�e en omstandigheden in vorig leven

6. Staat er een planeet conjunct de heerser van de zuidknoop?
Belangrijke versterking en toevoeging aan aard van deze persoon

Aanwijzingen voor de “verhaallijn” van het vorig leven:

7. Staan er planeten opposi�e de zuidknoop?
Wie of wat hee� zich tegen deze persoon gekeerd in vorig leven? Tegen welke “muur” liep deze persoon
aan? Wat of wie was onbereikbaar of onmogelijk? Naar wie of wat verlangde deze persoon? Wat hee� deze
persoon verslagen?

8. Staan er planeten vierkant de zuidknoop?
Wie of wat hee� deze persoon tegengewerkt, geblokkeerd of overrompeld? Welke evolu�onaire stappen
zijn niet gezet? O�ewel, wat is onopgelost gebleven en hangt nu tussen de maansknopen in?

9. Als 7 of 8 van toepassing zijn; is een van deze planeten ook de heerser van de zuidknoop?
Hoe is diegene zijn/haar eigen ergste vijand geweest? Welke keuzes hebben misschien
geleid tot moeilijkheden of schade voor deze persoon of anderen?

10. Staan er planeten vierkant of opposi�e de heerser van de zuidknoop?
Minder zwaarwegend maar ongeveer zoals stap 7 en 8

Extra aanwijzingen voor de “verhaallijn” van het vorig leven:

11. Staan er planeten sex�el of driehoek de zuidknoop?
Wat of wie hee� deze persoon getroost of gesteund in situa�e? Welke verleidingen heb je niet weerstaan?
Wie hee� je verleidt of opgelicht?

12. Staan er planeten sex�el of driehoek de heerser van de zuidknoop?
Minder zwaarwegend maar ongeveer zoals stap 11.

Veel harmonische aspecten? Dit kan betekenen dat alles makkelijk ging en er weinig mo�va�e tot groei was



Stargazer Academy

Het pad van de Zuidknoop
naar de Noordknoop in teken

Zuidknoop Noordknoop De weg van…. Naar…..

Ram Weegschaal Boosheid en angst en compromis Liefde, verbinden, kalmeren, schoonheid

S�er Schorpioen Materialisme, luiheid, stasis en rigiditeit Eerlijkheid, “emo�onele
naaktheid”, schaduwwerk

Tweelingen Boogschu�er Betweter, mindgames defensief, Vertrouwen, geloof, waardes en
overspanning bewustzijnsexpansie

Kree� Steenbok Klagen, redden, beschermen en Zelfdiscipline, integriteit, iets “groots”
moederen neerze�en, volwassen worden

Leeuw Waterman Behoe�e aan goedkeuring/aandacht, Ware vrijheid, loskomen van ver-
onzekerheid, oppervlakkigheid wach�ngen, authen�eke zelfexpressie

Maagd Vissen Faalangst, onzekerheid, Overgave, medita�e, mys�ek
schuld/schaamte

Weegschaal Ram A�ankelijkheid, compromis, aarzelen Moed, strijdbaarheid, vuur,
noodzakelijke boosheid

Schorpioen S�er Blijven hangen in drama, Troost, kalmte, eenvoud,
wantrouwen, focus op “donker” “natuurlijkheid”

Boogschu�er Tweelingen Dogma�sme, schijnbare Nieuwsgierigheid, open
zekerheid, zelfingenomenheid minded, praten en luisteren

Steenbok Kree� Controlebehoe�e, depressie, Verzachten, zorgen,
stoïcijns lijden, zelfontkenning kwetsbaarheid, helen

Waterman Leeuw Dissociëren, vervreemding, outsider, Crea�viteit, spontaniteit,
intellectualiseren stralen, openhar�g

Vissen Maagd Escapisme, afwezigheid, Dienstbaarheid, gronden,
ongegrond idealisme vaardigheden ontwikkelen


