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Mercurius Retrograde 

EEN INLEIDING 

 
Aanleiding voor deze workshop (en de reader) zijn de vele vragen die ik via de e-mail 
kreeg over het verschijnsel Mercurius retrograde (de mercurieuzen) in de 
geboortehoroscoop. Verder heb ik in mijn directe omgeving een aantal mensen die 
deze stand hebben en waarvan mij opviel dat het leven dat zij leiden een graadje 
zwaarder lijkt te zijn dan de ‘gemiddelde’ mens.   
De uitspraken in de literatuur, vooral die van Bastiaan van Wingerden, vielen in ieder 
geval bij deze mensen op hun plaats en de vraag rees:  

 
In hoeverre herkennen mensen zich hierin en is het misschien zinvol om eens 
ervaringen uit te wisselen. Welk effect heeft dit op deze mensen? Ze zitten 
met heel veel levensvragen, en heel vaak op het gebied van zingeving.  

 
Ieder mens heeft dit natuurlijk, maar bij de mercurieuzen lijken ze op een ander vlak 
te liggen en ze ervaren hun leven dikwijls als moeilijk. Niet altijd overigens en daar 
kom ik ook nog op terug aan het eind van deze reader. (blz 18) 
 
Door deze workshops te houden kreeg ik heel veel verhalen en ze klopten allemaal 
met wat er in de literatuur over geschreven staat.  
Nu houdt wat je oproept ook verband met de respons, dus wetenschappelijk zit er 
geen waarde in, maar daar gaat het mij ook niet om.  
Zoals met alles, wil ik altijd weer de praktijk, de verhalen en de uitwisseling.  
Ik wil de herkenning en daardoor de erkenning. Het effect hiervan kan zijn dat er 
meer begrip komt en dat dit op den duur uitwerkt naar acceptatie.  
“Oh, dus daarom heb ik het zo moeilijk soms!”  
Als dat bereikt wordt met zo’n workshop dan ben ik dik tevreden. 
 
Uiteraard ben ik er zelf ook over gaan denken en ik kom steeds meer tot  de 
conclusie dat de Mercurius retro met een richting van de energie te maken heeft.  
Als we hier op aarde komen is het de bedoeling dat we gaan aarden, dat de energie 
naar de aarde gaat, dat de aardse wetten meer gelden dan de kosmische. Maar bij 
de mercurieuzen, lijken de kosmische wetten boven die van de aardse te gaan. 
Hierdoor krijg je conflicten, want er wordt van je geëist dat je je aanpast en op de een 
of andere manier gebeurt dat niet. Hierdoor komt er bij tijd en wijlen een enorm (vaak 
innerlijk) conflict met alle gevolgen vandien. Vooral depressies kom ik bij de 
mercurieuzen veel tegen en de oorzaak lijkt te liggen in de tegenstrijdigheid van 
aardse en kosmische energie. 
 
Mercurius loopt regelmatig retrograde en in die periodes zijn alle mensen onderhevig 
aan die ‘andere’ energie. Je ziet dit verschijnsel bij de andere mensen ook in de 
periodes dat Mercurius retrograde loopt. Even (zo’n 21 dagen) gelden kosmische 
wetten meer dan de aardse, er worden hierdoor veel afspraken afgezegd en/of 
veranderd. We worden meer met ons ‘lot’ geconfronteerd, het moet even anders zijn. 
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Een advies is om daar dan maar naar te luisteren, want daar ligt waarschijnlijk de 
goede weg. 
In de verhalen van Mercurius retro mensen hoor ik vaak dat die ommekeer, in zo’n 
periode dat Mercurius retro loopt, bij deze groep niet zo werkt. Zij hebben juist meer 
feeling met het aardse, het NU, in deze tijd. 
 
Het zijn allemaal gedachtenspinsels en we zullen zien wat er uit de literatuur en de 
praktijk komt.  
Ik heb wat uitspraken uit boeken verzameld, maar belangrijker vind ik de 
ervaringsverhalen van mercurieuzen en ik blijf benieuwd naar de verhalen op de 
workshops en vooral ook wat er met de deelnemers onderling gebeurt.  
Is er herkenning bij elkaar? 
 
In de workshops die al geweest zijn was vooral het woord ‘alien’ dat bij veel 
deelnemers aansluiting vond en het werd een soort overkoepelend begrip waar velen 
zich in thuis voelden. 
 
Grappig fenomeen: er waren soms afzeggingen, maar deze waren van mensen die 
geen Mercurius retrograde in hun geboortehoroscoop hebben staan.  
 
Ikzelf heb trouwens ook geen retro-stand, maar mijn beide ouders hadden dat wel. 
 
 
April 2005 
 
Herzien in 2016 
 
 
 
 
 
 

Hier een afbeelding om te laten zien hoe dit in de ruimte werkt,  
want Mercurius gaat in de kosmos natuurlijk niet van richting veranderen,  

maar vanuit de aarde lijkt dat wel zo. 
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WAT STAAT ER IN DE LITERATUUR 

 
 
uit: De Noordknoop, een boodschap van gene zijde  
van: Bastiaan van Wingerden 

 
RETROGRADE MERCURIEUS EN REÏNCARNATIEWEIGERING 

 
Metafysisch gezien heeft een planeet, die retrograde loopt, een tegendraadse 
uitwerking in het leven. Die doet niet mee aan het derde niveau gebeuren op aarde, 
maar is geënt op iets kosmisch en iets uit vorige levens. Staat Mercurius retrograde 
in de horoscoop, dan is de werking van Mercurius kosmisch gericht en treedt er een 
storing op in de werking van Mercurius op het aardse vlak. Mercurius retrograde is 
vijfde niveau gericht en niet derde niveau. Dus een persoon met Mercurius 
retrograde zal niet altijd even logisch reageren. Mercurius gaat over de coördinatie; 
coördinatie van de ledenmaten en ook de coördinatie van het denkvermogen en de 
spraak. Mercurius gaat over de coördinatie in de breedste zin van het woord. 
Wanneer Mercurius retrograde staat is er een weigering je te coördineren. Die 
weigering gaat zo verbazingwekkend ver, dat het hele mechanisme van de 
progressieve nieuwe en volle Maan niet meer werkt. 
Als je daar toch naar gaat zoeken, treedt er een verstoring op in het contact met je 
cliënt. De gidsen echter zijn hiervan allemaal wel op de hoogte en houden een extra 
oogje in het zeil. 
Zij zien, dat je het moeilijk hebt en ze zijn er voor je. Mensen met Mercurius 
retrograde hebben een buitengewoon contact met gene zijde. Dat is de andere kant 
van de medaille. Dat is het wisselgeld dat je meekrijgt voor je gebrekkige contact met 
de aarde. 
Als je geboren bent met een retrograde Venus of retrograde Mars in je horoscoop, 
dan beleef je de werking van Venus en Mars weliswaar op een kosmische manier, 
maar je blijft wel gevoelig voor de progressieve nieuwe en volle Maan. Met Mercurius 
retrograde is dat niet het geval. 
Dat zijn ervaringsfeiten, De theoretische verklaring is, dat Mercurius de 
binnenplaneten coördineert. Als die coördinatie verstoord wordt, dan wordt ook de 
werking van de planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus onsamenhangend. Dat is 
met een retrogradegang van Venus en Mars niet het geval. Vandaar dat een 
retrograde Mercurius zo sterk uitwerkt, dat de ziel niet meer luistert naar de krachten 
van de progressieve nieuwe en volle Maan. 
Als Mercurius retrograde staat in de geboortehoroscoop, dan heeft de ziel haar 
incarnatie geweigerd. De ziel wilde niet op aarde komen. 
Mercurius retrograde duidt in alle gevallen op een incarnatieweigering. 
Toen de ziel met Mercurius retrograde haar opdracht hoorde, begreep ze, hoe zwaar 
het zou worden, en paste. De ziel wilde niet. Echter, het moet van de hiërarchie een 
lichaam in. 
Toen de ziel merkte, dat zij toch op aarde was gekomen, accepteerde zij de gang 
van zaken niet. Eenmaal op aarde weigert zij zichzelf bij wijze van protest te 
coördineren en een ego op te bouwen. Als gevolg daarvan werkt het hele 
mechanisme van de progressieve nieuwe en volle Maan niet meer. Het gaat aan de 
ziel voorbij. De ziel merkt het niet, ervaart het niet en is er niet gevoelig voor. Dat 
betekent, dat het contact tussen jouw realiteit en de zevenjarencyclus verbroken is.. 
Op momenten dat iemand van de ene zevenjarencyclus in de andere stapt, is het 



[6] 
 

Reader van AC Noordknoop – Mercurius retrograde 
 

voor een ieder zaak om zich te heroriënteren en zich in de nieuwe cyclus te storten 
zoals die zich aandient. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Als je 
Mercurius retrograde in je horoscoop hebt staan, is dat verschrikkelijk moeilijk. Je 
voelt het niet aan. Nu wil het zo, dat als jij niet de bakens verzet, dat de kosmos dat 
voor je doet, vaak op een voor jou onprettige manier. Dat gebeurt dan ook aan 
mensen met Mercurius retrograde. Dat maakt het leven van mensen met Mercurius 
retrograde extra zwaar. 
Nu hebben mensen met een Mercurius retrograde hun eigen manieren om naar de 
kosmos te luisteren, onder andere het contact met gidsen ook al besef je het zelf niet 
zo. Dus die vinden hun bestemming heus wel, maar het kan fricties opleveren in 
jezelf of met je omgeving doordat de timing niet parallel loopt. Het duurt soms een 
aantal jaren, voordat je de bakens verzet. In die jaren voel je je niet prettig. Maar het 
verzetten van de bakens kan verrassend snel gaan, als je eenmaal daartoe besloten 
hebt. Mercurius retrograde werkt als een alles overheersende kracht op de 
progressies van Zon en Maan. Zo sterk is de geestelijke kracht van de ziel. Als je 
Mercurius retrograde hebt staan, weiger je je aanvankelijk te coördineren. Je weigert 
mee te doen aan het aardse leven en je bent geënt op een droomwereld, die in 
contact staat met lichtwezens. 
Kinderen met Mercurius retrograde weigeren het leven te aanvaarden en hullen zich 
gedurende een tijd (minimaal een paar dagen en maximaal vierentwintig jaar) in een 
fantasiewereld, die veel mooier is dan de werkelijke wereld, Althans, meestal is die 
mooier, maar zelfs dat hoeft niet zo te zijn, zoals een cliënt me eens verzekerde. Het 
gaat om de weigering. Ze weigeren mee te doen aan het leven. Zij weigeren 
aanvankelijk een ego op te bouwen. Zolang Mercurius progressief retrograde loopt, 
weiger je je ziel te verankeren in je lichaam en hul je je in een eigen fantasiewereld. 
Je weigering te incarneren zet de eerste jaren van je leven gewoon door en daardoor 
blijf je nog met één been in de ongeziene wereld hangen. De ziel hult zich in een 
fantasiewereld en staat meer dan andere kinderen in contact met de onzichtbare 
wereld. Soms is dat nauwelijks merkbaar en soms is het zo sterk, dat het op een 
lichte vorm van autisme lijkt. 
Toch moet ook iemand met een retrograde Mercurius het ego grounden. Die 
droomwereld mag niet zo zijn of kan niet voor altijd zo duren, want je bent immers 
gekomen op aarde om te wortelen in de aardse stof, Dus er treedt een ander 
mechanisme op, waardoor je die droomwereld moet verlaten en je alsnog een ego 
moet gaan opbouwen. Dit mechanisme treedt niet op via de progressieve nieuwe en 
volle Maan, maar treedt op via de progressieve gang van Mercurius in de horoscoop. 
 
 
Tot zo ver, Er staat nog veel meer in, maar ik had het gevoel dat dit de essentie was. 
Bastiaan heeft heel veel gewerkt met regressie. 
  



[7] 
 

Reader van AC Noordknoop – Mercurius retrograde 
 

Verder gevonden in literatuur en op internet: 
 
In de tekst van Meyer staat voor Retograde Mercury. : een rebelse en kritische wijze 
van denken en communiceren. 
De naar binnen gerichte Mercurius (voor de secundair progressieve omkering) zou 
dit misschien een periode zijn van evalueren (karmisch) om nadien te rebelleren en 
het anders te doen. 
 
Dorotheée Koechlin de Bizemont: L’Astrologie Karmique.  
 
Het boek is geschreven vanuit het standpunt van ‘reïncarnatie’.  
Ze zegt dat mensen die geboren worden met een retro Mercurius het moeilijk vinden 
om te communiceren. Ze zijn wat instabiel en hebben geen praktische instelling. 
Ze kunnen ook nerveus zijn, kritisch en zich druk maken over details. Het is een 
erfenis van eerdere chaotische levens  met een gebrek aan organisatietalent. 
Dus zouden ze in dit leven moeten leren om orde, discipline e.d. te hebben,  in 
functie van het doel dat ze nastreven.  
 
Mevrouw K. de Bizemont beschrijft verder de retrogradestand per 
dierenriemteken.  Het is interessant om te lezen,  maar ik vraag me altijd af hoe 
iemand aan deze verhalen komt.  
---- 
 
RETROGRADE MERCURIUS. 
Bron: onbekend   
Mercurius is de boodschapper van de goden. De verbinding op intellectueel niveau. 
De ‘gobetween’, de vlinder, beheerst de zenuwbanen.   
Hij doet spreken, schrijven, verkopen, kortom, hij brengt iets van de ene plaats naar 
de andere.  Retrograde Mercurius heeft hier dus problemen mee.   
Hij is zenuwachtig, rusteloos, verward, chaotisch.  Daardoor kan hij zich niet goed 
uitdrukken, is zijn communicatiesysteem verward.  Het hogere niveau van Mercurius 
streeft naar orde en perfectie.  Het lagere niveau geeft daar niet om. In het verleden 
hebben deze mensen misschien boeken geschreven zonder veel na te denken.  
Klinkt het niet dan botst het maar.  Mercurius, baas, niet alleen van Tweelingen maar 
ook van Maagd, is tevens dienstbaar. Dat is hij dus in het verleden niet geweest en in 
dit leven zal men hem veel diensten vragen.  Gaat hij er bewust op in, dan is het 
goed, anders loopt het weer mis.  De voornaamste les die te leren is, is dat je 
motieven zuiver moeten zijn.  Speld je zelf niets op de mouw. Wees eerlijk met en 
trouw aan jezelf.  
Het teken of huis waarin de planeet voorkomt wijst de manier waarop en het gebied 
waarin je,  dit kunt uitwerken. 
---- 
 
Retrograde Mercury, Bron onbekend 
These people absorb thoughts & ideals through osmosis rather than careful, 
deliberate study. Own best teacher. Tendency to question what others accept as 
gospel. More capable of dealing with abstractions & impressions than those with 
Mercury direct. 
---- 
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From  Dane Rudyar 

http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/interpretlunarnodes_2.php   
 
To be objective to some fact and to gain the proper perspective concerning it, one must 
move away from it and look at it, as it were, from a distance. If Mercury represents basically 
the mind of man, it is, therefore, when Mercury is retrograde that man's objective 
discriminative and analytical mental powers begin to develop adequately. A retrograde 
Mercury does not mean a slow or ineffectual mentality, but a mind which is seeking to gain a 
new and detached perspective on life events and instinctual drives.  
From  Dane Rudyar 

http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/interpretlunarnodes_2.php   
---- 
 
Mercurius retrograde: 

- heeft veel moeite om zijn kennis aan anderen mee te delen en contacten te 
leggen 

- moet lessen leren over communicatie, relaties, contacten en humor 
- los van huis en teken zit hij gemakkelijk op een andere golflengte 
- we zien dit vaak bij muzikale geniën of kunstenaars 

 
 

 
 
 
 
 
PERIODES WAARIN MERCURIUS RETROGRADE LOOPT. 

 
De Mercurieuze dagen 
 

Drie maal per jaar gaat Mercurius zo’n 20 dagen retrograde lopen aan de hemel en 
dan verandert er iets in de energie hier op aarde. De normale communicatielijnen en 
principes lijken te veranderen en de kosmische prioriteit kruipt naar voren. Ze worden 
belangrijker dan dat wij willen. Je kunt er rekening mee houden, maar ik laat me er 
meestal niet door beïnvloeden. Ga er niet spastisch mee om, maar verwonder je over 
wat er stuk gaat, niet doorgaat en verstoringen geeft.  
Vooral communicatieverstoringen zijn waarneembaar. Schrijf zo veel mogelijk met 
potlood in je agenda dan kun je het uitgummen. 
Aangezien Mercurius de God van handel en verkeer is loopt het daar vaak vast: files, 
vertragingen, omleidingen, de weg kwijt raken enz. 
 
Wat zijn de symptomen? 

- afspraken gaan niet door of worden verzet. 
- er gaan dingen stuk, ze zijn aan vervanging toe of niet goed voor je. 
- vooral apparaten die met elektriciteit te maken hebben lijken een voorkeur te 

hebben om op deze dagen raar te doen. 
- verstoringen in het verkeer, treinen rijden niet op tijd. 
- je verslaapt je waardoor je een afspraak mist. 
- mensen komen niet opdagen 
- Het is geen goede tijd voor: 
- aankoop van nieuwe dingen, koop geen auto of huis 

http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/interpretlunarnodes_2.php
http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/interpretlunarnodes_2.php
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- opstarten van nieuwe zaken en projecten 
- het sluiten van contracten kun je beter uitstellen 

 
Wél een goede tijd voor: 

- het terugvinden van dingen die je kwijt was 
- ontmoeten van mensen die je lang niet hebt gezien 
- afmaken van dingen die er nog liggen 
- een oude vriend terugvinden via bv Facebook 
- koopjes bij de kringloopwinkel of op marktplaats (tweedehands) Tip van 

Mariëtte 
 
http://www.inspiratiesite.nl/mercurius.html  
 
 
 
Uiteraard is er ook het boek van Martin Schulman: Retrograde Planeten. 
 

 
  

http://www.inspiratiesite.nl/mercurius.html
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DRIE PERIODES IN EEN MERCURIUSRETROGRADE LEVEN 

 
1. Bij de geboorte 

 
Er zijn meestal zo’n drie periodes in een jaar dat Mercurius retrograde loopt en dat is 
dan gedurende zo’n 21 à 22 dagen. Als iemand in een van deze periodes geboren 
wordt dan heeft hij/zij dus een Mercurius retrograde in de geboortehoroscoop en die 
gaat een leven lang mee. 
Astrologen weten dat zo’n retrograde planeet op een gegeven moment weer 
(progressief) recht gaat lopen1. Het is dus van belang te weten of je in het begin van 
zo’n retrograde periode bent geboren en er relatief lang in kan blijven (tot 21 jaar) of 
dat je aan het eind ervan bent geboren en er relatief kort in blijft. 
 

Kort of lang, als je geboren bent met een Mercurius retrograde 
 is dat wel een basisgegeven! 

 
 

2. Als Mercurius weer recht gaat lopen 

 
Het is prettig te weten wanneer, op welke leeftijd (tussen 0 en 21 jaar), de planeet 
weer (progressief) recht gaat lopen, want dan zien we een energieverandering 
optreden.  
Van naar binnen gekeerd en in een eigen wereld, komt dan meer de blik naar buiten. 
Het kind (meestal) wordt opener en krijgt meer belangstelling voor de buitenwereld. 
De ‘kosmische’ periode wordt afgesloten. 
 
Dan gaat Mercurius, die afstand heeft genomen van de geboortestand, weer 
langzaam naar de vertrekgraad, zoals in de radix, lopen en dat betekent weer een 
verandering!  
Terug op de oorspronkelijke graad: 
 
 

3. Mercurius terug op de geboortegraad 

 
Zodra Mercurius weer op de oude stand is terug gekeerd begint er weer een nieuwe 
fase.  
Eigenlijk begint hier het leven dat de ziel als doel had. Hij had in die eerste fase nog 
wat te verwerken en/of op te ruimen en heeft zeker meer tijd nodig om echt op aarde 
te komen. 
 

Het idee bestaat dat de ziel heel lang niet geïncarneerd is geweest als er een 
Mercurius retrograde is en daarom meer tijd nodig heeft om de heersende 
tijdgeest tot zich te nemen. De overgang naar aarde is groter. Vaak krijgen ze 
een moeilijker opdracht mee (of geven ze die aan zichzelf) en de aarzeling om 
te incarneren wordt veel gehoord. Vooral in de weerstand om geboren te 
worden en aan het aardse leven te beginnen.  
Neem eens een kijkje op www.opmijnwolkje.nl  
Het is niet te bewijzen, maar de verhalen die er kwamen tijdens de workshops 
bevestigen dit steeds weer en het bleek ook steeds weer dat het een grote 

                                                
1 Een dag voor een jaar 

http://www.opmijnwolkje.nl/
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opluchting was dat ze niet de enige waren en… dat ze nu beter begrepen wat 
er met hen aan de hand was. 

Acceptatie geeft altijd weer heling. 
 
 
 
 
 
BIJ MENSEN ZONDER MERCURIUS RETROGRADE IN DE RADIX 

 
Als je niet met een retrograde Mercurius bent geboren dan kan het voorkomen dat je 
tijdens je leven wel een periode komt dat Mercurius progressief retrograde gaat lopen 
en dat duurt dan 21 à 22 jaar.  
Het is leuk om daar eens naar te kijken.  
 

Via het programma Solar Fire kun je dat heel gemakkelijk laten uitrekenen. Op de 
website www.astro-tutorials.com vind je video’s die je laten zien hoe je dat doet. 
(anders stuur je even en mailtje naar mij, tineke@noordknoop.nl, met je 
geboortegegevens, dan kijk ik er even naar) 
 
Je krijgt dan een overzicht met data en leeftijden, zie voorbeeld hieronder. 
 
Ik heb er te weinig onderzoek naar gedaan om er echte conclusies uit te trekken, 
maar het is zeker de moeite waard om er eens naar te kijken. 
 
 
 

 
Selection: Mercurius retro van Tineke 
 
P1 (H)  Asp P2 (H) Type Date EXL Age  
 
Mer (8) Cnj Mer (8) Sp-Na 7 Sep 1949 (X) 0,00 
 
Mer (8) R  Sp 22 Feb 1963 (R) 13,45 
 
Mer (8) Cnj Mer (8) Sp-Na 6 Sep 1974 (X) 24,99 
 
Mer (8) D  Sp 21 Oct 1984 (D) 35,12 
M 
er (8) Cnj Mer (8) Sp-Na 4 Nov 1994 (X) 45,15 
 
 
Conj  = conjunct 
R       = gaat retrograde 
D       = gaat direct 
 

 
 

Bij mij was het tussen mijn 13 en 35ste jaar, de periode dat ik mij vooral bezig hield 
met relaties en dat is precies het thema van Pluto in het 7e huis.  
Daarbij passeerde hij rond mijn 25ste levensjaar mijn geboorte Mercurius en dat was 
de leeftijd waarop ik de belangrijkste man van mijn leven tegenkwam. 
Boeiend toch weer!  

http://www.astro-tutorials.com/
mailto:tineke@noordknoop.nl
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De praktijk 

 
VERHALEN VAN MENSEN MET MERCURIUS RETROGRADE: 

 
Er schijnen statistisch 20% kinderen in een retro van Mercurius geboren te worden 
en Corien heeft daar een klein bewijs van met haar gegevens van de geboorten die 
zij de afgelopen jaren heeft bijgewoond als kraamverpleegster. Ook 20% ! 
 
Ik verdeel de ervaringen in drie groepen: 

1. Voor de geboorte (veelal via regressie of visoenen doorgekregen) 
2. Tijdens en vlak na de bevalling 
3. Tijden het leven 

 
Maar soms lopen die verhalen ook door elkaar heen. 
 
1.ERVARINGEN VAN VÓÓR DE GEBOORTE: 
 
Laatst tijdens een regressiesessie kwam ik erachter dat ik mezelf in de 
baarmoederperiode had willen vergiftigen en dat dat natuurlijk niet lukte en ik het 
bijltje er maar bij neergooide. 
 
Ik heb zeer weinig tot geen jeugdherinneringen, pas vanaf pubertijd begint het echt te 
leven. 
zware criticus (vanuit voice dialogue) meedogenloos en vernietigend naar mezelf, 
wat inmiddels heeeeeeel wat beter gaat 
en alles in twijfel trekken wat ik vind, denk, en doe. volgens mijn voice 
dialoguetherapeut zijn dit 3 symptomen voor een posttraumatische syndroom. verder 
heb ik mijn vrouwenlichaam gehaat en kan ik nu langzaam (ben nu 33) gaan 
genieten van een seksleven (nog wel moeizaam, veel schaamte en wantrouwen) 
dat dus.... 
 
Angelique  
___________________________________ 
 

 
2.TIJDENS EN VLAK NA DE BEVALLING 
 

…de kraamverzorgster die net weer een echte Mercurius--baby had, vertelt over een 
paar ervaringen:  
 
Dramatische bevalling die eindigde in een vacuüm, wil wel goed aan de borst  
trouwens. 
 



[13] 
 

Reader van AC Noordknoop – Mercurius retrograde 
 

Nou, deze Mercurius retro baby die ik nu heb is nog niet klaar met zijn 
'grapjes'. Hij heeft nu besloten om alleen maar te slapen. Erg retro vind je 
niet? Hij is met geen mogelijkheid wakker te krijgen, we gunnen hem een dag 
rust, maar dan moet het toch wel klaar zijn hoor! Ik vermoed dat hij ook 
flink afgevallen zal zijn, een pasgeborene mag 10 % gewichtsverlies hebben 
(v/h geboortegewicht natuurlijk). Als hij daar over heen komt zullen we toch 
moeten bijvoeden. En deze ervaren moeder van 3 kids wil daar absoluut nog 
niets van weten. Het is haar nog nooit over komen met die andere.  
Maar ja, retro hè? 
 
Corien. 
___________________________________ 
 
 
 
3.ERVARINGEN TIJDENS HET LEVEN 

 
Vooral het verhaal over de teruglopende Mercurius is voor mij erg  
herkenbaar. Nu begrijp ik waar het gevoel vandaan komt dat ik altijd een  
buitenbeentje ben. Soms probeer ik mensen uit te leggen dat ik leef met  
een binnen- en buitenwereld en dat er periodes zijn dat mijn  
binnenwereld compleet verstoord is. Ik ben tot nu maar weinig mensen  
tegengekomen die dat begrijpen. 
 
Irèn 
___________________________________ 
 
In mijn radix staat Mercurius in Waterman in 12. Ook heb ik Vissen op de Ascendant 
staan en een zwaar bezet 12e huis. Ik besef dat ik in mijn taalgebruik soms woorden 
in zinsverband omdraai. Deze corrigeer ik dan (vooral op papier) omdat ik wel weet 
hoe het 'hoort' Daarbij merk ik op dat het taalgebruik van mensen die geen Mercurius 
retro hebben ook regelmatig niet correct is. Tegelijkertijd besef ik dat Mercurius 
progressief retro kan gaan lopen, wat met genoemd taalgebruik te maken kan hebben. 
Ik was 17 jaar toen Mercurius progressief direct ging lopen. Ik herinner me dat ik toen 
ook meer naar buiten trad. In de loop van de tijd ben ik cursussen gaan volgen op het 
gebied van communicatie (bijv. Master NLP) i.v.m. mijn werk als coach als onderdeel 
van mijn werk. 
Als kind was ik actief (maan in Boogschutter) en bij tijd en wijle nogal dromerig. Het is 
me niet opgevallen dat ik vaak niet begrepen werd.  Ik heb het gevoel dat mensen mij 
wel opmerkten en nog steeds. 
Ik wilde eigenlijk helemaal niet incarneren. Ik wilde hier dus eigenlijk niet zijn: klopt. 
Dit is inmiddels verleden tijd nu ik beter geaard ben. Ondanks mijn niet geaard zijn in 
het verleden, bracht ik dingen tot stand en voel ik me maatschappelijk wel geslaagd. 
De bevalling is volgens mijn moeder heel voorspoedig verlopen. 
Ik heb geen idee of ik veel ballast meeneem uit vorige levens. En uh..., wat is veel en 
waartoe verhoudt zich dat?  Mogelijk dat een intense beleving ervoor zorgt dat het 
veel is. 
Wanneer ik naar mijn radix kijk zie ik  Maan in Boogschutter (9) vierkant Pluto in 
Maagd (6). Op zich ervaar ik dit als intens naast een sensitieve ascendant (heerser 



[14] 
 

Reader van AC Noordknoop – Mercurius retrograde 
 

Neptunus in 8). In mijn beleving is het vooral de Maan-Pluto verbinding die aan te 
spreken is op de burn-out die ik heb gehad. 
Ik herken dat ik lang heb gedacht een speciale opdracht te hebben. Nu vraag ik me 
af of ik daarin anders ben dan anderen. Ieder mens is uniek en heeft een eigen 
opdracht. 
 
Tot zover mijn bijdrage aan de workshop 'Mercurius retro'. Een inspirerende 
bijeenkomst, Tineke! 
 
Henriëtte 

 
….op de lagere school heb ik me heel erg een buitenbeentje gevoeld. Had altijd het 
idee dat de ‘anderen’ extra les ('s avonds of in het weekend of zo) hadden zodat ze 
meer wisten en dat ik het op eigen houtje allemaal maar moest doen. Ook de 
vriendjes uit de buurt zaten op een andere school en die deden hele andere dingen 
met rekenen bijvoorbeeld en dat zag er stukken ingewikkelder uit dan dat wij op 
school kregen. Vond het ook niet leuk dat 4 van de 5 vriendjes naar het Atheneum 
konden en ik ‘maar’ naar de MAVO 
Zelf ervaar ik mijn leven als een met een behoorlijk aantal hobbels, waar gelukkig 
ook weer vaak mooie dingen uit voortgekomen zijn: 
* scheiding van mijn ouders  
* oudere zus ("oppas") > nu veel gezelligheid en steun 
* vond elke nieuwe school een verademing omdat je jezelf dan opnieuw kan 
‘neerzetten’, 6 jaar lagere school (met daarvoor ook nog 2 jaar kleuterschool met 
dezelfde kinderen) was écht veel te lang 
* verlies van m'n vader op 22 jarige leeftijd > op kamers gaan wonen in Amsterdam  
* vriendjes en relaties die niet lekker liepen > inmiddels al 5 jaar een hele lieve vriend 
en een stabiele relatie 
* verlies van dochtertje Anne > daar is ook zoveel goeds uit voortgekomen, maar 
vooral de geboorte van Laurien en het mogen zien opgroeien van haar is fantastisch! 
* nooit echt "carrière" nagejaagd of geweten wat-ik-zou-willen-worden-als-ik-later-
groot-ben > weet het nog steeds niet, misschien is dat nog in ontwikkeling ??? 
Heb je hier wat aan? Ach, je kent me al heel wat jaartjes en misschien vergeet ik 't 
een en ander? 
Veel succes en plezier met de workshop, 
 
Thera 
 

 
 
Van een gezin waarin 3 personen Mercurius retro hebben: 
Voor ons alle drie (Maarten, Loe en ik) is Mercurius heel belangrijk in ons leven, 
maar wel op een diep, naar binnen zoekende manier.   
We hebben alle drie een hekel aan oppervlakkige gesprekken en hebben dikwijls het 
gevoel dat men de draagwijdte van onze woorden niet ziet of begrijpt of aanvoelt.   
Dat werkt vrij frustrerend en heeft vele jaren lang geduurd, vooraleer we opgaven om 
onszelf te verduidelijken…Maar ik denk dat we dat nu alle drie ongeveer opgegeven 
hebben, alhoewel…  
Loe is vrij zwijgzaam als het over koetjes en kalfjes gaat, maar zeer spraakzaam als 
het over ‘serieuze dingen’ gaat. 
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Voor Maarten is dat ook zo…Zeer zwijgzaam en wil alleen maar dingen zeggen als 
ze ‘waarde’ hebben.  Hij noemt dat energieverspilling als je teveel babbelt… Als je 
niets zinvol te zeggen hebt, zwijg je beter (zegt hij geregeld)… 
Het terug retro lopen van Mercurius is ook heel belangrijk Tineke… Het is alsof je 
gedwongen wordt in de materie te komen. 
Ik heb me op dat moment heel hard verzet en ben toen 1 jaar zeer ernstig ziek 
geweest, tot ik (nog heel bewust weet) dat ik op een bepaald moment innerlijk ja zei, 
omdat ik toen heel duidelijk wist, dat ik nog een taak had…ook al wist ik toen nog 
helemaal niet welke… (nu nog niet helemaal trouwens…J) 
Toen Mercurius terug over zijn geboortestand kwam, ben ik gehuwd en de manier 
waarop dat verlopen is, is achteraf bekeken ook niet zo normaal..  
Toen Maarten zijn Mercurius terug over zijn geboortestand liep (ongeveer 5 jaar), 
heeft hij een week in de kliniek gelegen op de intensieve. Ze hebben nooit geweten 
wat hij had. Hij heeft nog altijd niet echt aanvaard om in de ‘stof’ te zitten… Hij doet 
omdat het moet, maar weigert ervan te genieten….  
Toen Loe zijn Mercurius direct liep, was het moment dat hij mij leerde kennen….  
Toen hij terug op zijn geboortestand kwam, was het moment dat hij actief in de 
politiek werd…. En acupunctuur begon te studeren…  
Ik heb alle horoscopen van mijn familie afgelopen… Heel frappant is, dat er niemand 
een Mercurius retro heeft, 
 
Riet 
 

 
Ik heb ook Mercurius  retrograde en ik heb mij ook nooit op mijn plaats gevoeld 
vroeger.  Het enige dat ik me herinner van mijn kinderjaren is dat ik veel alleen zat, 
voelde me nergens bij horen en echt het gevoel dat ik op de verkeerde plaats zat. 
Of dat daar nu alleen aan te wijten is, ik weet het niet, kan dat allemaal nog niet 
aaneen breien. 
Groetjes, 
 
Ria 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ik hoop niet de hele theorie niet te verstoren, maar ik heb als kind ook altijd het 
gevoel gehad niet op mijn plaats te zijn. Ik was zeer veel alleen en het leek of ik 
mezelf en de anderen constant observeerde. Ik voelde me niet thuis tussen andere 
kinderen. Ik nam weinig deel aan het gebeuren. 
Het spijt me, maar ik heb geen Mercurius retro, wel een die in vissen staat, kan dat er 
iets mee te maken hebben? 
groetjes, 
 
Hilde 
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Op de valreep een reactie van mij wat betreft mijn retrograde Mercurius. Zelf heb ik  
me altijd al een eenling gevoeld in gezelschap. Ook al was het geliefd en gezellig 
gezelschap, toch was het voor mijn gevoel net of ik er niet echt bij hoorde. Dat is een 
heel eenzaam gevoel en regelmatig heb ik dat nog. Ik heb er eigenlijk geen 
verklaring voor, behalve dan Mercurius. retro. Ook  was  ik als kind al heel dromerig 
en kon ik mezelf helemaal verliezen in sprookjes en andere boeken. Met de echte 
wereld kon ik niet uit de voeten. Heb ik nu soms ook nog, maar nu ben ik behoorlijk 
realistisch. Al jong kreeg ik te maken met de donkere, verdrietige kant van het leven 
en vaak kreeg ik voor mijn gevoel meer te dragen dan andere mensen. Gelukkig 
bezit ik gevoel voor humor en dat heeft me dikwijls gered. Misschien heb je er iets 
aan voor je onderzoek. vriendelijke groet,  
 
Lenie 
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TIJDENS EEN PERIODE MERCURIUS RETROGRADE IN HET NU  

 
Ik (geen Mercurius retro in radix) had twee memorie sticks gekocht, een had ik er al 
lang in gebruik en de tweede heb ik vandaag geopend (nu loopt Mercurius retro) en 
operationeel gemaakt en wat denk je: Wat een kuren heeft dat ding (Mercuren)!  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Katja (mercurius retro in radix)  ging naar een kledingwinkel waarvan ze na een boze 
woordenwisseling een tegoedbon had gekregen ( ze wilde toen eigenlijk haar geld 
terug) met bibberende knietjes (van O, God als ik die verkoopster van toen maar niet 
tegen kom) en ze is prima geslaagd en leuk contact.  
Mercurius is goed voor oude dingen die er nog liggen! 
Leuk voorbeeld.  
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Nieuwe dingen en afspraken gaan niet door, heb ik de laatste 2 jaar bijgehouden en 
als het effe kan plannen wij onze vakanties of introspectiedagen rond die tijd. De dag 
van stationair zijn er veel files en zo (zegt iemand ergens op een website) 
 
Ben 
___________________________________________________________________ 
 
 
Men heeft het altijd over computerproblemen (op het internet ) tijdens Mercurius retro 
perioden. Ik heb van mezelf ontdekt dat ik extra ongecoördineerd op toetsen sla op 
de computer tijdens Mercurius retro en eventuele problemen gewoon domweg zelf 
veroorzaak door er niet met mijn volle aandacht bij te zijn (die is aan het wegdromen 
of zo). Ik heb er al veel baat bij gehad om bij elke vreemde toestand met de computer 
mezelf in een andere versnelling te gooien en eerst kalm te blijven, tot ik weer 
gecoördineerd in het lineaire kan denken. Want soms wil je links iets aanslaan en 
doe je het pardoes rechts of zo iets raars (de geestelijke wereld is een 180 graden 
gedraaid diapositief of zo iets van deze wereld) . 
Mercurius retro is ook reparatie tijd in het hier en nu. 
Zou dat dan ook zo zijn bij een geboorte? Sinds ik Mercurius bij progressie 
retrograde heb lopen, ben ik innerlijk veel rustiger en "repareer"" ik teksten van 
vroeger.  Vroeger had ik altijd haast, denkend dat ik het einddoel moest halen of zo. 
Nu zit ik lekker in het proces zonder haast , gewoon de  zaak nog eens over doen, 
,maar dan goed.... (sommige dingen 
dan:-))  Zo ongeveer vanaf het moment  dat   retro is gaan lopen hoef ik ook niet 
meer zo nodig `klaar` te zijn met mijn aardse levens, daarvoor wou ik zo snel 
mogelijk het spirituele doel bereiken om nooit meer terug te komen. Nu weet ik dat 
het niet uitmaakt. Ons bewustzijn daar is niet veel anders dan hier.  Dat kan ook 
gewoon de leeftijd zijn hoor, die steeds sterker wordende innerlijke vrede met het 
leven. 
Joyce  
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Aanvulling juni 2009: 
 
MERCURIUS RETRO ANDERS BEKEKEN: 
 
Ik kom er achter dat niet iedereen de verhalen van de Mercurius retro herkent en 
zelfs het tegenovergestelde ervaart.  
Zij vertellen dan over een leven dat, met de gebruikelijke moeilijkheden, over het 
algemeen zeer positief is. Dat heeft mij ertoe gebracht om hier eens nader naar te 
kijken en er viel mij één ding op bij deze mensen en dat ben ik daarna steeds meer 
tegen gaan komen. 
 
In de horoscopen van deze menden vond ik over het algemeen de volgende 
kenmerken: 
Een sterke Boogschutterkleuring en/of 9e huis in de horoscoop. 
 
Dat heeft mij gebracht op een theorie, dat deze mensen wel eens met een speciale 
opdracht gekomen kunnen zijn en hoogstwaarschijnlijk uit de gidsenwereld komen en 
hier op aarde nog een bepaalde aardse les moeten doormaken om hun taak aan de 
andere kant van de sluier weer beter te kunnen doen. 
Als ik hierover vertelde bij deze mensen, dan zag ik dat de ogen oplichtten en dat is 
voor mij meestal een teken dat ik in de goede richting zit.  
Het is natuurlijk ook best leuk om zoiets te horen.  
Mogelijk komen er steeds meer van deze mensen. Zeker onder invloed van de 
veranderende energie op aarde zullen ook de spirits aan de andere kant zich moeten 
“bijscholen” . 
Ik word naar deze kant van denken geleid omdat ik erg bezig ben met deze ‘Nieuwe 
energie’.  
Dit alles doordat ik al jaren de gechanneld materiaal van Tobias volg, via 
www.crimsoncircle.com waar ik door geraakt en gevormd ben. 
 
Ik ga mij in de komende tijd daar ook zeker meer op richten en hoop op ervaringen 
die op dit gebied mijn kant opkomen.  
Deze wens wordt vast vervuld 
 
 
En nu, in 2016, kan ik schrijven dat ik veel bevestiging voor bovenstaande theorie 
heb gevonden. Het blijft werken met de intuïtie op scherp (open mind) en dankzij het 
open Zwarte-Maan-kanaal (zie reader over Zwarte Maan)kan ik veel beter invoelen 
als hier een grote kern van waarheid ligt. 
Overigens zijn de aardse lessen van deze groep vaak zwaar, maar als dit een 
kosmisch doel heeft is het ineens beter te dragen. 
Door hiermee bezig te zijn en ook met de Evolutionaire astrologie voel ik dat mijn 
bewustzijn wordt ‘opgerekt’ en ik een bredere visie krijg op het 
 ‘grote leven’. 
 
 
 
 
 

http://www.crimsoncircle.com/
https://noordknoop.nl/product/reader-zwarte-maan/
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NAWOORD 
 
Het is een boeiend onderwerp en dit is slechts een aanzet tot wat er allemaal over te 
leren is. Vooral de praktijk moet de antwoorden leveren en daardoor waren die vele 
workshops ook zo fantastisch. 
Anno 2016 is dit wat op de achtergrond geraakt, maar mocht er weer belangstelling 
zijn dan kan ik het zo weer organiseren. 
 
Workshops on-demand, dat is de huidige tijd. 
laat maar horen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amersfoort, 
Oktober 2016 
 
Tineke Boogaarts 
www.noordknoop.nl   

http://www.noordknoop.nl/
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