
Indruk van een dagdeel Maan-Momenten 

 

 
We komen binnen en na een informele babbel beginnen we meestal met te kijken naar het teken 
(Sterrenbeeld) van de komende Nieuwe Maan. 
 

 Wat zijn de kenmerken daarvan? 

 Wie kent er iemand met dit teken? Is dat iemand die je goed kent, vader, moeder, kinderen. 
Herken je wat in die personen de besproken eigenschappen. 
B.v. Waterman, is deze persoon altijd net wat anders dan de rest, creatief en inventief. 

 Wat heb je zelf van Waterman, misschien de Zon , de Maan of de Ascendant. Herken je het 
bij jezelf? 

 Voorbeelden en uitwisseling passeren de revue en soms gaan we wat creatief ermee werken 
of kijken naar de andere aspecten van het teken. Bijvoorbeeld medisch (Waterman heeft iets 
met de benen) 

 
Hier zijn we meestal zo’n half uur tot drie kwartier mee bezig, waarbij de herkenning en het leren 
kennen van de eigenschappen voorop staat. Krijg je al een gevoel bij dit teken? 
 
Er is koffie en thee en meestal iets (verantwoord en zelf gemaakt) lekkers. 
 
Dan komt de ronde dat we naar de Nieuwe Maan kijken en de horoscoop ervan op de les-TV getoond 
wordt. Bij de Nieuwe Maan staan de Zon en de Maan in hetzelfde teken in dezelfde graad. 
Het is het moment waarop zaadjes gezaaid kunnen worden en daar gaan we ons dan mee bezig 
houden. 
Welk soort wensen kun je bij deze nieuwe Maan neerleggen?  
Wat is het kenmerk bv van een Watermanwens? 
 We grijpen dan terug op wat er zonet is besproken. 
 
Dan komt de vraag:  
‘Waar komt deze nieuwe Maan in jouw eigen horoscoop om de hoek kijken, wat raakt hij?  
In welk astrologisch huis raakt hij jou?’ 
De combinatie van deze gegevens, samen met waar jij op dat moment mee bezig bent, laat je denken 
over en wens die je neer wilt leggen. 
We helpen je, maar jouw eigen woorden zijn het belangrijkst. 
Deze uitwisseling is eigenlijk het belangrijkst, we delen met elkaar en omdat we al wat langer bij 
elkaar zijn is er betrokkenheid van de medegroepsgenoten.  
Soms kijken we ook nog even naar wat andere in het oog sprekende standen. 
 
Dan ronden we het af. 
 
Je krijgt altijd je horoscoop en een schriftje om je wensen (en aantekeningen) in te maken. 
 
Als dit je aanspreekt, kom dan eens kijken op 25 januari. 
‘s Morgens of ’s avonds. 
Het is afhankelijk van de aanmeldingen of zowel de ochtend als de ochtendgroep doorgaat of alleen 
de ochtendgroep.  
 
 


