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TRANSITS EN PROGRESSIES 

EEN KORTE INLEIDING 

 

Transits 

Transits zijn gebaseerd op de actuele stand1 van de planeten aan de hemel en de manier 
waarop ze ons in de eigen horoscoop (radix) raken. Ze ‘triggeren’ bepaalde delen (planeten 
of punten) van onze horoscoop en dat is meestal voelbaar. Ze brengen de relatie tussen 
JOU en ‘het-NU’ in kaart. Het is merkbaar op het moment zelf, vlak ervoor of achteraf. 
Je kunt het zien als de zon die door je raam naar binnen komt, voordat hij echt door het raam 
schijnt voel je de warmte of het licht al. Zodra hij er pal op staat ervaar je dat heel heftig en 
als hij weer voorbij gaat, ebt de warmte nog even na. 
De transits geven de algemene omstandigheden aan.  
Ze staan zo aan de hemel, je kunt daar niets aan veranderen.  
Het is wat het is. 
Je kunt ze wel of niet gebruiken, het is aan jou wat je ermee doet, hoe jij het inpast in je 
leven of laat gebeuren. Sommige zijn ook indringender dan anderen en dat hangt af van de 
planeet en van het soort aspect en natuurlijk ook wat er geraakt wordt in jouw horoscoop. 
 
Harde aspecten (vierkant en oppositie) geven vaak druk, spanning en conflicten aan (de 
wind voelt als tegenwind) en ontspannen aspecten (driehoek en sextiel) geven vaak 
voordeel, gunstige omstandigheden en gemak aan (de wind voel je in de rug).  
Een en ander is ook afhankelijk hoe de planeten t.o.v. elkaar staan, wat hebben deze 
planeten met elkaar. Saturnus zal altijd iets van remming en wachten aangeven, terwijl 
Jupiter de dingen vaak groter maakt en positiever uitwerken in transit.  
Hieronder staat het schematisch afgebeeld: 
 

 

                                         
1 We zetten de planeten zoals die NU aan de hemel staan rond onze geboortehoroscoop. 

(via computer, efemeridenboek, internet  http://www.astro.com/swisseph/swephae.htm, of astrologie agenda’s) 

 

 

http://www.noordknoop.nl/
http://www.astro.com/swisseph/swephae.htm
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Neem steeds de eigenschappen van de transiterende planeet en plaats deze met en in de 
sfeer van de radixplaneet. Speel met allerlei mogelijkheden en houd het vooral luchtig, een 
sausje van humor, zeker in een consult, doet het altijd goed.  
Betrek ook de leefsituatie van de cliënt erbij, want we duiden andere zaken bij een puber dan 
bij een bejaarde. En met welke vragen kwam de cliënt? 
Er is erg veel creativiteit voor nodig en vooral intuïtie om iets te zeggen over de transits, want 
concreet voorspellen kunnen we niet!!  
 

Kijk uit voor de ‘transitfobie’ en dit geldt vooral bij astrologen ☺ 
 
Jupiter en Venus verhouden zich meestal wel goed en de relatie tussen Mars en Pluto is 
meestal heftig. Je moet hier gevoel voor gaan krijgen.  
Het schema kan daar een hulpmiddel bij zijn. 
 
Een langzaam lopende planeet beïnvloedt de persoonlijke planeten, maar andersom is dit 
veel minder. Bijvoorbeeld: Pluto heeft invloed op Venus en Venus meestal niet, of minimaal, 
op Pluto. Toch kan Venus conjunct Pluto je bijvoorbeeld een contact opleveren die je helpt 
bij je transformatieproces, dan fungeert hij a.h.w. als hulpplaneet, als intermediair. 
 
Dat wat in de geboortehoroscoop al aanwezig is kan versterkt en/of geactiveerd worden. 
Bijvoorbeeld als een Yod geraakt wordt, geeft dat weer groeikracht op de betreffende 
gebieden die door de planeten in de Yod vertegenwoordigd worden.  
Een ongeaspecteerde planeet krijgt door transits meer ‘body’ voor de eigenaar en kan 
bewustzijn van die energie vergroten. 
  

 
 

Het aspect werkt vanaf 1 graad vóór tot 1 graad ná het exacte punt. 
 

• De planeet die het transiterende aspect maakt is de actieve kant, geeft de impuls. 

• De planeet die het aspect ondergaat moet het verwerken en inpassen. 
 

De huiscuspen zijn heel belangrijk. 
 
Bij de uitwerking van een transitplaneet door een huis zijn de eerste en de laatste graad van 
de cusp het meest voelbaar. Dus als hij een huis inkomt en als hij een huis uitgaat. 
Het is alsof er een onbekende voor de deur staat en je daar even aan moet wennen, maar 
eenmaal binnen wordt hij steeds vertrouwder. 
Een planeet op de cusp van een huis maakt wat los, eenmaal in het huis blijft hij werken op 
de thema’s van dat huis en wordt extra gevoeld als hij aspecten met andere planeten gaat 
maken. 
Zit je niet goed in die desbetreffende planeet dan wordt je nu de mogelijkheid gegeven om te 
veranderen. Het geeft altijd weer groeikansen. 
 
Let op de huizen waarover de geraakte planeten heersen. 
Zie bijlage één om een handig kaartje te maken voor werken met planeten en huisheren. 
Probeer het altijd zo positief mogelijk te duiden, want ook al is het een moeilijk aspect, als je 
ermee geconfronteerd wordt ligt er heel vaak een groeimogelijkheid in verborgen. Ook 
pijnlijke periodes dragen dat in zich, het moet alleen gezien worden en vaak is daar afstand 
voor nodig. De tijd zorgt voor deze afstand en vaak horen we dat een bepaalde gebeurtenis 
zwaar was, maar dat het hen ook veel gebracht heeft. 
 
 

http://www.noordknoop.nl/
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De snelheid van de transisterende planeet heeft ook invloed. 
 
Tijdsduur van de werking is ook afhankelijk van de snelheid van de planeet.  
 

• De Maan: een paar uur 

• De Zon: een dag 

• Mars, Venus en Mercurius: een paar dagen 

• Saturnus en Jupiter: van een tot twee weken, maar kunnen retrograde nog 
terugkomen en soms maanden bezig zijn met je. 

• Uranus, Neptunus en Pluto: 1 tot 2 jaar (ook door de retrograde standen) 
 
Transits van buitenplaneten (Uranus, Neptunus en Pluto) en transits van stationaire of 
retrograde planeten kunnen heel lang duren en daardoor diep uitwerken. Deze zijn dan ook 
altijd de eerste waar je naar kijkt. In welke periode zit iemand?  
Transits die lang blijven ‘hangen’ zijn karakter veranderend. Je krijgt gedurende lange tijd 
(soms wel twee jaar) de tijd om zaken naar je eigen ‘zelf’ (je eigen unieke pad) te 
transformeren. 
Hoe langzamer de planeet gaat des te groter is zijn invloed en is door deze werking vaak van 
blijvende invloed. (burn-out, overspannenheid, periodes van depressies, enzovoort, zijn vaak 
te ‘verklaren’ door langdurende transits van de buitenplaneten) 
Transits van Uranus, Neptunus en Pluto houden wel tot ruim 2 jaar aan en kunnen qua orb al 
voorbij zijn terwijl de mens er innerlijk nog mee bezig blijft, het gaat dan op psychologisch 
niveau verder. Ze kunnen je leven op zijn kop zetten en je in een totaal andere richting 
manoeuvreren. 
In Lunaren (maan-horoscopen) kun je dit heel goed volgen2  
Vooral Pluto transit vierkant op Pluto, het zogenaamde ‘Pluto kraken’ werkt sterk 
transformerend, maar ook op de Zwarte Maan en Cheiron zijn de reacties van Pluto vaak 
heel heftig. 
Het doel is altijd de persoon dichterbij het zielenpad, de persoonlijke groei, te brengen. 
 
Vooral als die langzaam lopende planeten over de hoekpunten, de Ascendant, Descendant, 
IC en MC gaan, zien we levensveranderende processen op een diep niveau ontstaan. 
 
Saturnus op zijn reis door de huizen is een avontuur waar we veel aan kunnen hebben. We 
zien snel met welke aspect van het leven iemand in die periode extra wordt geconfronteerd. 
Het is vaak het eerste waar ik naar kijk, waar staat Saturnus als transit? Staat deze in het 11e 
huis dan zie je bijvoorbeeld verschuivingen van vriendschappen. Oude vrienden verdwijnen, 
nieuwe komen er voor in de plaats. 
Hiervoor is zelfs een aparte reader gemaakt.  
En er is een speciale reis door het 8ste huis en ook hiervoor is ook een aparte reader 
gemaakt.3 Het is een periode waarin processen aan de orde komen waarbij het thema leven-
dood, concreet of overdrachtelijk, aan de orde kunnen komen. Het helpt dan om daarvan 
kennis te nemen. We halen daarmee de problemen op zich niet weg, maar geven een kans 
er anders naar te kijken. Zoals de gehele astrologie trouwens doet. 
 
Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars zijn kortdurende transits, de Maan slechts een paar 
uur en de andere planeten zijn maar 1 á 2 dagen werkzaam. 
Hoe sneller de planeet loopt hoe minder intens men het als transit ervaart. (Het geeft soms 
leuke ontmoetingen of kleine ongelukjes weer) 
Bij deze planeten kijken we eerder naar de secundaire progressies. 

                                         
2 Lunaren, door Tineke Boogaarts 
3 https://noordknoop.nl/product/reader-saturnuscycli/  

http://www.noordknoop.nl/
https://noordknoop.nl/product/reader-saturnuscycli/
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Let ook op de transits van de knopenas (Noordknoop - Zuidknoop). Deze bewegen 
hoofdzakelijk achteruit en zijn belangrijk als zij huiscuspen en hoekpunten passeren.  
De kwadrantenleer (zie bijlage 2), waarbij de doorgang door het IC als begin van een nieuwe 
cyclus geldt, is hierop ook heel goed van toepassing.  
Bij de Noordknoop doen zich nieuwe ontwikkeling voor, bij de Zuidknoop gaat het om 
evalueren en loslaten. 

 

Als de knopen meedoen kruist het lot je pad! 

 
 
Kijk voor welke transit iemand persoonlijk gevoelig is, bijvoorbeeld voor de Waterman is een 
Uranus-transit makkelijker dan voor een Schorpioen. Terwijl voor de Schorpioen een Pluto-
transit makkelijker te hanteren is, want hij kent die energie al. 
Let ook op de leeftijd van de persoon. Pluto in transit bij kinderen kan vroege rijpheid en 
hormoonveranderingen aanduiden.  
Iemand in de tweede Saturnusronde ervaart een transit van deze planeet geheel anders dan 
iemand die nog geen Saturnusreturn heeft meegemaakt.  
En het is ook afhankelijk van wat iemand met een vorige transit van die planeet gedaan 
heeft. Soms krijgt men met zo’n tweede transit een wake-up call. 
Ook niveau van leven en culturele achtergrond is uiteraard van belang. 
 

 
Een planeet is ook altijd een huisheer! 

 
Een planeet staat bijvoorbeeld niet alleen vierkant op de Zon, maar ook vierkant op het huis 
waar de Zon Huisheer van is.  

Pluto vierkant de Zon heeft bij mij een zware periode op relatiegebied opgeleverd, 
omdat de Zon mijn Heer 7 is. 

 
Enkele voorbeelden. 
 
* G {,  
Uranus vierkant Ascendant: Schokeffect (Uranus) treft je op lijfelijk niveau. Je ontploft 
(Uranus) en gaat door het lint, ingehouden woede komt vrij, maar geeft ook een gevoel van 
opluchting als je er doorheen bent. Je voelt je vrijer (Uranus) en dat is te merken aan bv je 
kleding, haardracht en zo. 
Uranus komt meestal de prikkel tot vernieuwing brengen.  
 

% A ^,  
Mars conjunct Jupiter. Je hebt heel veel energie (Mars) voor leren (Jupiter) en zit constant 
in de boeken of op de computer. Honger naar kennis.  
 
Neptunus naar het 11e huis: Je voelt je aangetrokken tot of sluit je aan bij groepen (11e 
huis) en bewegingen die met spirituele, Neptunus-zaken, bezig zijn. Je idealen kunnen op 
een meer Neptuniaans (spiritueel) vlak gaan liggen. Maar het kan ook zijn dat iemand die 
alcoholist is de AA (Neptuniaanse groep) vindt. Of dat je bedrogen (Neptunus) wordt door 
een groep. Neptunus heeft vaak twee gezichten, meer dan de andere planeten. 
 

http://www.noordknoop.nl/
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& A #:  
Saturnus conjunct Mercurius. Je bent serieus bezig om iets af te ronden, een scriptie of 
een project. Het kan ook zijn dat bepaalde communicaties niet van de grond komen, je moet 
geduld hebben.  
 

^ H @: Jupiter driehoek Maan. Geluk op gevoelsgebied, je fijn voelen, een fijn gesprek 
met je moeder. En als de Maan Heer 1 is kan je lijf wat vergroten: AANKOMEN in gewicht. 
 

  

‘‘HHuuiisswweerrkk’’  (als je dit leuk vindt) 

Kijk eens na wanneer: 

• Saturnus voor het eerst transisterende over je Ascendant, hoe oud je toen was. 
En als je het ook al een tweede keer hebt meegemaakt, waren er vergelijkende 
thema’s? 

• Saturnus vierkant c.q opposiet stond t.o.v. de radix Saturnus. 

• Waar, in welk huis, Saturnus op dit moment transit staat. Herken je het thema van 
dat huis in je leven? 

 
 
BLIJF KRITISCH en neem niet alles zomaar aan, staaf het steeds naar de realiteit. 
Je kunt nooit exact en concreet voorspellen, je kan alleen tendensen en 
mogelijkheden aangeven. Gebruik je creativiteit! 
En….het antwoord zit vaak tegenover je. Je cliënt vertelt het wel! 

 
 

http://www.noordknoop.nl/
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SECUNDAIRE PROGRESSIES 
 
Secundaire progressies geven iemands persoonlijke en (langzame) zielengroei aan. Ze 
staan vooral voor een innerlijk groeiproces.  
Secundaire progressies zijn gebaseerd op het jaarritme en op een symbolische tijdsleutel. 

 
1 dag = 1 jaar 

(Bijbel: ik heb u gegeven een dag voor een jaar, astrologen hebben dit geïnterpreteerd) 

 
Dat wil zeggen dat één dag de maatstaf is voor één jaar.  
De eerste levensdag (24 uur) na de geboorte geeft dan aanwijzingen voor het gehele eerste 
levensjaar, de tweede dag voor het tweede levensjaar enz. 
Je hebt in de efemeriden maar drie maanden nodig om een heel leven te bekijken, tenminste 
als de persoon niet ouder dan negentig wordt.  
Met behulp van de efemeriden en/of met een computerprogramma kunnen we de secundaire 
progressies aflezen. 
Secundaire progressie bekijken we voor Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars.  
Soms kijken we ook naar de andere planeten, bijvoorbeeld als ze een bestaand aspect 
(progressief) volmaken, want dan is het ook RAAK. 
We zetten de secundaire progressies om de radix en kijken of er aspecten gemaakt worden. 
We houden hier een kleine orb van maximaal één graad aan.  
Verder is van groot belang als een planeet secundair naar een ander teken of huis gaat. De 
energie van die planeet verandert dan merkbaar en is vooral innerlijk voelbaar. 
 
Indicatie van tijd: 
 
De Zon verschuift ± 1 graad per jaar. 
Venus en Mercurius ook ± 1 graad per jaar 
Mars verschuift ± 2 graden per jaar 
Het MC loopt eveneens ± 1 graad per jaar vooruit. 
De Maan loopt in circa 28 jaar door de gehele dierenriem (± 2,5 dag per teken).4  
 
Soms zien we dat een planeet van een retrograde radixpositie naar een progressief directe 
beweging gaat. Vooral bij de retrograde Mercurius is dit van belang. (zie ook de reader ‘Ons 
knopenpad’) Ook bij de retrograde Venus en Mars is dit het geval. 
 

Leuke dingen om naar te kijken: 

• Vaak zie je dat als de progressieve MC door de cusp van het 11e huis gaat er 
een grote verandering op werk en carrièregebied is en als hij door cusp 12 
gaat weer. Dan kan bijvoorbeeld pensioen of Vut intreden. Dit kan ook als 
deze over de Ascendant gaat. 

• De progressieve Zon op de radix Venus wil nog wel eens een moment zijn dat 
er zaadjes gelegd worden voor de toekomst.  

• De Progressieve Venus op de radix Zon geeft wel eens de resultaten van 
eerder gedane zaken. (geld dat los komt van een vroegere actie, een 
vriendschap die verandert of je leven binnenkomt) 

 
 

                                         
4 De Maanterugkeer ligt rond de 27 jaar en dan zien we vaak belangrijke gebeurtenissen. 

Combineer deze met de Saturnus (transit) terugkeer, rond 28 jaar én de vaak terugkerende Solaar-Ascendant bij 
de 29ste verjaardag  

 

http://www.noordknoop.nl/
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De Progressieve Nieuwe Maan en Volle Maan 
(Dit is bruikbaar voor o.a. de fases van je Noordknoop) 
 
De maan doet er 27/28 dagen over om van nieuwe maan naar de volgende nieuwe maan te 
gaan. Progressief is dit 27/28 jaar.  
Ergens op zijn weg komt hij de progressieve Zon tegen en dat is het moment dat er een 
Progressieve Nieuwe Maan (PNM) ontstaat.  
Het is afhankelijk van de afstand tussen de Zon en de Maan in de radix wanneer dit voor de 
eerste keer is. 
Vóór het 6e jaar is de invloed minimaal, dus kijken we altijd naar de 1e PNM na het 6e jaar. 
In de efemeriden kijk je wanneer de Maan weer in de graad en het teken komt van de 
geboortestand en daarmee ga je op de computer (Astroscoop)verder werken.  
In Solar Fire kun je de dat er zo uithalen.5  
Zo’n 14/15 jaar na de Nieuwe Maan komt er een Progressieve Volle Maan (PVM), dus daar 
kan je dan verder mee preciseren. Via Solar Fire kun je die data in een keer op laten roepen. 
De cirkel is weer rond na ± 28 jaar, net zo lang als de progressieve Maan er over doet om 
weer terug te komen. 
Deze Maanfasen blijken belangrijke keerpunten in het leven van een mens te zijn en 
gekoppeld aan de Maansknopen. (Die zijn ook afgeleid zijn van de Zon en Maan standen) 
Vanaf 3 jaar vóór de PNM is er een periode die roerig is, het nieuwe kondigt zich al aan, 
maar er is nog geen duidelijke grond voor. Dit noemen we de Balsamiek fase. Stilte voor de 
storm of de chaos die vooraf gaat aan de ordening. 
in de praktijk werk ik hier heel veel mee 
 
 
Progressieve prenatale ascendant en MC (eigenlijk dus regressieve) 
 
Deze methode is door Joyce Hoen in de praktijk gebracht. Er moet nog veel onderzoek 
gedaan worden, maar het is leuk om hiermee wat te experimenteren. 
In het jaar dat de regressieve Ascendant of MC een planeet raakt die in het voorgaande 
(vallende) huis staat is er vaak iets gebeurd in de familie dat met het thema van deze planeet 
en zijn aspecten te maken heeft. Het is a.h.w. een familiekarma dat jij dan weer een stukje 
verder mag uitwerken. 

 
Voorbeeld: 
Bij een vrouw die lijdt aan angsten en depressies. Zij heeft de Maan in 9 in Kreeft, de MC 
laat ik dus teruglopen tot de graad waar de Maan staat. 
Zomer 1922 komt er als datum uit. (Neem deze datum ruim, want de berekeningen zijn niet 
eenduidig en er kan een speling van een jaar naar beide kanten zijn) 

 
Het verhaal van de vrouw: 
Op 4 augustus 1921 is geboorte van de eerste zoon van mijn grootouders van 
moeders kant (oudste broer van mijn moeder). 
Hij is 3 jaar geworden en is overleden op 19 september 1924. 
Dat verhaal heeft mij altijd geïnteresseerd: die jongen had altijd grote angsten en wel 
voor een ‘zeug’ (een enorm groot vrouwelijk varken). Het geluid dat zulk een dier kan 
produceren is wel degelijk zeer luid en eigenlijk vind ik het ook wel beangstigend.  
De ouders vonden het overdreven van de jongen om zo te reageren en vonden het 
blijkbaar aanstellerij.  
En dat raakt mij eigenlijk het meest omdat mijn gevoelens ook nooit begrepen zijn. Ik 
was ook een zeer angstig kind. De jongen moest op een bepaalde dag bij een tante 

                                         
5 Zie www.astro-tutorials.com  

http://www.noordknoop.nl/
http://www.astro-tutorials.com/
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gaan slapen en dat wilde hij niet omdat er daar zo’n grote ‘zeug’ was. De jongen moet 
daar grote angst gehad hebben en is eraan gestorven. 
 
Zelf heeft zij ook iets met zeugen, want als zij een oud fotoalbumpje vindt, staat er 
achterin: “Toen kwam er een varken en met zijn snuit blaas hij het verhaaltje uit.”   

 
De verschillende astrologieprogramma’s geven jammer genoeg verschillende graden 
hiervoor aan. Ze zijn niet eenduidig. Ik heb tot nu toe nog de meeste resultaten met 
Astroscoop. Met Solar Fire gaat het gemakkelijker, omdat je de progressieve horoscoop rond 
de radix kunt laten ‘teruglopen’ 
Bij Astroscoop: Je kijkt hoeveel graden een planeet van de ascendant of Mc verwijderd staat. 
Zoveel jaar ga je terug voor de geboorte en maakt een horoscoop van de secundaire 
progressie.  
Dan ga je met ‘trial and error’ bijslijpen tot je op een (ongeveer) jaar komt. 
 
De prenatale progressieve Nieuwe Maan (PPNM) kan ook bekeken worden in het geheel, 
evenals de prenatale eclipsen. Dit alles bekeken vanuit de reïncarnatiegedachten.  
Jij, als ziel, komt in een film die al draait en de prenatale standen kunnen we gebruiken om te 
bekijken waarom je op dat moment (geboorte) in die film wil gaan meespelen. 
De Zwarte Maan speelt daar ook een rol in, evenals de Maansknopen.  
DE RODE DRAAD in je leven is een workshop  en staat ook regelmatig op het programma 
van Centrum Noordknoop. 
 
Je krijgt niet altijd gevolgen van transits en progressies. Soms gebeurt er ogenschijnlijk niets, 
maar komen er bijvoorbeeld wel dromen die het thema van de transits te maken hebben.  
Ook als er iets gebeurd is, kun je het niet altijd terugvinden in je horoscoop. 
Ik ben, toen dit onderdeel langs kwam in mijn astrologieopleiding, uren bezig geweest met 
mijn dagboeken doorsnuffelen en de Transits en progressies erbij te zoeken. Leuke 
bezigheid ook bij autobiografieën waarin data vermeld staan. 
 
 
 
Op www.astro-tutorials.com staat een leuk filmpje over progressies. Ook met de Solar arc en 
primaire progressies, die daar van Dam directies heten. 
Met deze link kun je het vinden en dan zoek je naar de Asasdag 2015 
https://astro-tutorials.com/speciale-projecten/  

  

 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Lesstof van Karen Hamaker (en Symbolons) 
Lesstof van Agnes Geveke  (opleiding Jupiter) 
Lesstof van Joyce Hoen, www.astrologie.ws  
Robbert Hand: Planeten in Transit 
Karen Hamaker: De transit van Saturnus door de huizen 
Joyce Hoen: Transits als spiritueel groeiproces 
Raymond Merriman: Evolutionaire astrologie 
Tineke Boogaarts: Lunaren 
Op www.astrodienst.com  kun je ook veel vinden. 
 

http://www.noordknoop.nl/
http://www.astro-tutorials.com/
https://astro-tutorials.com/speciale-projecten/
http://www.astrologie.ws/
http://www.astrodienst.com/
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BIJLAGE 1 

 

Huis

1 1 Ram % Mars

2 2 Stier $ Venus

3 3 Tweelingen # Mercurius

4 4 Kreeft @ Maan

5 5 Leeuw ! Zon

6 6 Maagd # Mercurius

7 7 Weegschaal $ Venus

8 8 Schorpioen _ Pluto

9 9 Boogschutter ^ Jupiter

10 0 Steenbok & Saturnus

11 - Waterman * Uranus

12 = Vissen ( Neptunus

N Noordknoop % Mars

n Zuidknoop $ Venus

Asc Ascendant # Mercurius

MC Top @ Maan

Zwarte Maan ! Zon

b Cheiron # Mercurius

E Gelukspunt $ Venus

_ Pluto

^ Jupiter

& Saturnus

* Uranus

( Neptunus

www.noordknoop.nl

teken planeet

punten planeet

www.astroparty.nl

 
Je knipt deze afbeelding uit en je vouwt het dubbel. 

Mooi is als je het ook nog kunt lamineren. 
Succes ermee. 

 

http://www.noordknoop.nl/
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BIJLAGE 2 

DDee  NNoooorrddkknnoooopp  aallss  ttrraannssiitt  ddoooorr  ddee  kkwwaaddrraanntteenn  

We kunnen, nadat we het knopenpad hebben bekeken, ook kijken waar de persoon zich in 
zijn evolutiegroei bevindt. Het praten heirover geeft meestal zo veel rust dat het leven beter 
begrepen wordt en men de tegenslagen van het leven beter kan accepteren. 
Hiervoor kijken we naar de transits van de Noordknoop. Tijdens deze transits van de 
Noordknoop door de geboortehoroscoop komen er uitdagingen, crises en hoogtepunten. We 
kunnen de omlopen van ruim 18 jaar verdelen in loop door de kwadranten in de horoscoop. 
Telkens als de Noordknoop over een hoekpunt (IC, Asc., MC of DC) transiteert, gebeurt er 
iets dat te maken heeft met een doorbraak of een nieuwe stap in de evolutionaire groei. Dit 
kan gerelateerd worden aan het thema van de Noordknoop, soms in samenspel met Pluto 
(Cheiron). 
Merriman geeft aan dat een cyclus begint bij het IC, de basis van de horoscoop en in mijn 
eigen horoscoop klopt dit. Ik ben nog aan het onderzoeken of dit ook bij andere mensen het 
geval is en tot nu toe lijkt het te kloppen.  

▪ Wanneer de knoop over het IC, de oerbasis, gaat begint er een nieuwe cyclus. Het 
wordt ingeluid door een gebeurtenis die een grote indruk achterlaat. Je wordt met iets 
nieuws geconfronteerd en slaat een andere weg in, soms voelt het als een roeping. In 
termen van de ziel: je krijgt een glimp van het ware spirituele zelf. Dit kan gepaard 
gaan met verhuizen of een andere werkkring/schoolopleiding. Vaak zijn er in de 
vorige fase al aanzetten gegeven, dus toen de Noordknoop door het 4e kwadrant liep. 

▪ Wanneer de Knoop over de ascendant gaat kom je met het nieuw geleerde (meer) 
naar buiten, je profileert je er sterker in. Een periode van creatieve expansie. 

▪ Dan bij het passeren van het MC ga je ook andere mensen erbij betrekken en wordt 
het breder. Je kan hier weer van richting veranderen, maar meestal wel binnen 
hetzelfde thema dat bij het IC is aangevangen. 

▪ De periode dat de Noordknoop transiteert van DC naar IC krijg je alles tegelijk, het 
oude vraagt om afronding terwijl het nieuwe zich al laat zien. Dit is een hectische tijd. 
Een tijd van keuzes maken en afronding, een periode van afscheid en ruimte maken 
voor iets nieuws.  

 
Tijdens de transits over de midpunten van de hoekpunten komen er situaties waarbij de 
betrokkene oog in oog komt te staan met conflicten. Het ego wil de ene kant op en de ziel wil 
de andere kant op. Er komen mensen in je leven die mogelijk nog iets met je uit te vechten 
hebben. Het kan goed zijn dat je (tijdelijk) kiest om de weg van de ziel te verlaten en oud 
karma in te lossen. Meestal gaat dit om relaties in werk, liefde en/of vriendschappen. 
Er is vaak een conflict tussen materiele en spirituele wensen.  

 

Onderstaand schema kun je gebruiken om iemands rode draad in het leven bewust te laten 
worden.  

http://www.noordknoop.nl/
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TTrraannssiittss  vvaann  DDee  NNoooorrddkknnoooopp  ddoooorr  ddee  hhooeekkppuunntteenn..  

 

Transit 
door: 

Datum Omschrijving gebeurtenis 

IC   

Asc.   

MC   

DC   

IC   

Asc.   

MC   

DC   

IC   

Asc.   

MC   

DC   

IC   

Asc.   

 
 

 
 
 

2e  

kwadrant 

3e  

kwadrant 

1e  

kwadrant 

4e  

kwadrant 

IC 

MC 

Asc. DC 

http://www.noordknoop.nl/

