
  

Naam: 

Hier komt 
de door jou  
gekleurde 
Maan, 
Zie achterin  
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1. Maan algemeen. 

Wat is de Maan, haar licht en haar invloed in de astrologie 
 

2. Maan in geboortehoroscoop, het astrologische teken, hoe staat de Maan in jouw horoscoop 
en wat betekent dit? 
 

3. Maan in horoscoop van kinderen 
Voor kinderen is de energie van de Maan belangrijk. Hoe werkt dit uit, ook in relatie tot 
ouders en andere kinderen. 
 

4. Maan in de huizen. Wat betekent het voor jou als de Maan in een bepaald huis staat 
 

5. Maanfases ben je bij nieuwe of volle maan geboren? 
 

6. Secundaire Maan. 
Zonder in te gaan op de technische aspecten hiervan kijken we naar jouw secundaire maan, 
waar staat deze? En wat betekent dat? 
 

7. Lunaren  
Elke maand komt de Maan op jouw persoonlijke maanpunt terug. Dit kan je aanwijzingen 
geven over dat moment. 
 

8. Maan en het lichaam 
De maanfases in relatie tot het lichaam. Wat betekenen de verschillende tekens in relatie 
tot je lichaam en (on)gemakken daarmee. 
 

9. De Maan in de Solaar 
De Maan in de Solaar geeft aan waar jij dat jaar wat onrust kunt ervaren en de emoties 
mogelijk aan het licht komen. 

 
10. Maans/Zonsverduistering.  

Wat is dit en wat betekent dit voor de wereld en eventueel voor jou persoonlijk. 
 

11. Zwarte maan 
De zwarte Maan is een berekend punt en vertelt iets over jouw essentie, je kernkwaliteiten 
 

12. Maanverhalen 
Diverse ideeën en verhalen over de Maan 
 

13. Afsluiting  
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Hier je eigen horoscoop? 
 
 

Heb je die niet? 
 

Vraag hem aan bij maanboek@noordknoop.nl  
Eventueel ook de Solaar (geef aan voor welk jaar)  

die je kunt gebruiken voor hoofdstuk 9 
 

Als jij dit maanboek besteld hebt kun je gratis je horoscoop toegemaild krijgen. 
 

Ik heb dan je geboortedatum, tijd en plaats nodig. 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:maanboek@noordknoop.nl
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___________________ 
 
De betekenis die de Maan aan ons karakter en stemmingen geeft: 
De Maan symboliseert onze emoties en behoefte aan zekerheid. Ze representeert onze vroege 
omgeving en meer in het bijzonder de manier waarop we onze moeder hebben ervaren. 
Daarnaast is de Maan een indicatie van de mate van gevoeligheid voor onze omgeving, waarin we 
zowel zelf emotioneel zijn als ontvankelijk voor andermans emoties. Behalve met de instincten is 
de Maan ook nauw verbonden met het persoonlijke onbewuste en alle gedragspatronen die door 
dit mysterieuze deel van onszelf gestuurd worden. Het teken van de Maan geeft aan op welke 
specifieke wijze we reageren en welke emotionele behoeften we hebben. Het kleine kind is 
gericht op behoeften en vooral die van zich veilig voelen. Daarom kijken we bij baby’s en kleine 
kinderen vooral naar de Maan. 
 
De Maan krijgt haar licht van de zon en de hoeveelheid licht wordt weer bepaald door de positie 
van de Aarde. Het is het spel van licht en schaduw, waardoor de vorm van de Maan steeds 
verandert. Die variabele stand vinden we terug in de manier waarop de Maan in ons doorwerkt, 
bijvoorbeeld in onze stemmingen. De ene mens is daar gevoeliger voor dan de andere. Het 
astrologische teken waarin de Maan staat kan ons daar vaak meer over vertellen. 
De verschillende fases lijken ook te maken te hebben met de opdracht waarmee onze ziel het 
geboortemoment geregisseerd heeft. Allemaal kennen we de Volle en de Nieuwe Maan. 
De Volle Maan kunnen we duidelijk zien omdat deze dan volledig in lijn staat met de zon en geen 
schaduwkanten heeft, hij mag voluit zijn licht werpen op de aarde.  
Vanaf hier gaat hij weer langzaam de schaduw van de aarde ontvangen en lijkt hij terrein te 
verliezen. Afnemende Maan noemen we dat. 
De Nieuwe maan daarentegen wordt bijna volledig uit het zicht gehouden door de Aarde en als 
we al een glimp van hem op kunnen vangen is het een streepje. De maan kan vanuit deze positie 
alleen nog maar groeien.  
Wassende Maan heet het wanneer de Maan weer groter wordt. Die richtingen kunnen we goed 
gebruiken bij de toepassingen. 
 
Bijvoorbeeld je haar knippen kun je beter doen bij afnemende maan, tenminste als je niet al te 
snel wéér naar de kapper wilt. Maar als je een wat dikkere bos wilt hebben moet je juist bij 
wassende Maan je haar laten knippen, want dan groeit het beter aan. 
 
De agrarische sector maakt hier al eeuwen gebruik van. Bij afnemende maan is de energie de 
aarde in gericht en goed voor bv bolgewassen, bij wassende maan kun je zaaien, want dan is de 
energie naar boven gericht en zal het eerder ontkiemen. 
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De Maan gaat met een flinke vaart en staat gemiddeld slechts 2 ½ dag in 1 astrologisch teken. 
 
De Maan loopt elke maand door alle twaalf tekens heen. De invloed van het teken van de Maan is 
vaak even sterk als die van het Zonneteken en symboliseert specifieke behoeften om tot een 
veilig gevoel te komen, een basisgevoel van veiligheid. Van hieruit kun je dan weer verder in je 
leven en laat je de Maan los. 
 
Het huis waarin de Maan staat wijst op het specifieke gebied van het leven waaraan we sterk 
gehecht zijn, omdat we daar ons gevoel van zekerheid kunnen vergroten. Het is het gebied 
waarop we het kwetsbaarst en defensiefst zijn. Anderzijds is het ook het levensgebied waarop we 
de grootste groei ervaren en het meest begaan zijn met anderen. 

 
 
Huis en teken zijn dus belangrijk. 
Waar staat jouw Maan in je horoscoop? 
 

Huis:…………………………………………………………………………… 
 
Teken:………………………………………………………………………… 
 
Wij houden de Maan-momenten voorafgaande aan de dag van Nieuwe maan omdat daar de 
cyclus weer opnieuw begint en er een moment van ‘geboorte’ ligt. Nieuwe kansen liggen voor ons 
en als we ons bewust zijn van waar we staan op dat moment, kunnen we het herkennen en 
aanwenden om de stroom van vernieuwing voeding te geven.  
We mogen wensen van dat moment neerleggen in de kosmos.  
De 3 dagen vóór de nieuwe Maan zijn daar het meest gevoelig voor. Die periode wordt ook wel de 
Balsamieke Maan genoemd. 
 
Leg je wensen altijd op een positieve manier neer en in de tegenwoordige tijd. Alsof je het al hebt 
bereikt. 
Bijvoorbeeld: 
 

 Ik heb een nieuwe kijk op mijn situatie, ik zie nu dat ik kan veranderen 

 Ik heb mijn bureau opgeruimd en voel meer ruimte in mijn hoofd 

 Ik voel dat er nieuwe kansen op mijn weg zijn. Ik zie ze nu bewust. 
 
 
Je krijgt bij deze MAAN-momenten een schriftje om je wensen op te schrijven en het is leuk om na 
verloop van tijd te zien dat er wensen uitkomen. Het kan soms maanden (jaren) duren, maar als 
de wensen bij jou passen en de tijd er rijp voor is zal er wat gebeuren. Laat je verrassen! 
 
 

Laten we op weg gaan 
naar de wondere wegen  

van de Maan 
 

 

http://www.google.com/imgres?q=maan&hl=nl&biw=1920&bih=912&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_ijAUo-qsasBeM:&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla182/baan_planeten/maan/mainframe.html&docid=tJyPXnqWrjbuYM&imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla182/baan_planeten/maan/maan_baan.jpg&w=300&h=300&ei=BmoET-a2IsSq-gaksLke&zoom=1
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_________________________________ 
 
In de astrologie hoort de Maan bij het teken Kreeft, daar voelt hij zich thuis. Mensen met veel 
Kreeft in de horoscoop maar als de Maan in Stier staat dan heeft hij ook een speciale kleur en dat 
komt omdat hij in dit teken zich ‘thuis’ voelt en zich gemakkelijk kan uiten op gevoelsgebied.  
Maar staat de Maan in Stier dan staat hij, zoals astrologen dat zeggen, verhoogd en kan hij ook 
goed uit de voeten. Stier is een aards en vast teken en houdt je met beide benen op de grond.  
Maan is met deze twee energieën verbonden met de aarde en in de evolutionaire astrologie 
wordt hij dan ook gezien als het ‘ik’ dat op aarde zijn weg gaat vinden, zowel in het voelen als in 
het concrete aardse leven. Hij zet zichzelf met heel zijn wezen in beweging en omdat de Maan 
zoveel verschillende gedaantes aanneemt, weerspiegelt dat ook de ‘grilligheid’ in het leven. Dat 
ervaren we allemaal. 
Het is misschien aardig om te vermelden dat de Maan zelf geen licht geeft maar het gouden licht 
van de Zon ontvangt en weerkaatst. Onder invloed van de aarde verschijnt zij aan ons in de 
gestalte van dat moment. Vanaf de aarde is het een indirecte waarneming en eigenlijk een illusie 
onder invloed van de Zon en de aarde. Ik vind het woord ‘trio-licht’ daar mooi bij passen.  
Wij hebben ons lichaam als ‘huis’ meegenomen in dit leven, bewonen en verzorgen dat (Stier) en 
wij verbinden ons met het lot en de gevoelens (Kreeft). Onze ziel heeft ervoor gekozen om die 
Maan mee te nemen om de evolutionaire lessen te leren. 
Er zijn ook andere mogelijkheden wanneer de Maan in een van de andere 12 dierenriemtekens 
staat en het is boeiend te kijken wat die kleur van het teken doet in jouw leven. 
De Maan raakt vooral de gevoelen van veiligheid, maar aangezien lichaam en geest onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn vertelt hij (of is het zij?) ook iets over onze lichaamsbeleving. En wij zijn 
wat we eten en daarmee is het thema voeding ook sterk verbonden met de Maan. In combinatie 
met stemmingen (gestaltes van de Maan) laten we vaak een ander eetpatroon zien. 
Voeding voor het lichaam, maar ook voeding voor de geest. Wij hebben soms ook ‘honger’ naar 
kennis of aan actie. 
In de huidige tijd, waarin voeding zo’n hot item is (2016) wordt hierover van alle kanten heel veel 
informatie gegeven en de verwarring is groot, omdat het vaak zo tegenstrijdig is. Maar moedertje 
natuur (Stier) blijkt de beste leidraad. 
Het teken waar de Maan in je horoscoop staat geeft aan waar jij behoefte aan hebt en zou 
mogelijk ook iets kunnen zeggen over de voeding waar jij naartoe trekt. Maar, de Maan is 
beïnvloedbaar en de commercie speelt daar handig op in. Bewust worden hiervan is onze taak en 
de astrologie kan daar een bijdrage aan leveren. 
Als er niet voldaan wordt aan basale behoeftes ontstaat er disbalans en daarmee een gevoel van 
onzekerheid. Kreeft wil emotionele geborgenheid en kruipt lekker tegen ene vertrouwd persoon 
aan, terwijl Stier het meer in fysieke en materiele vlak zoekt. Een extra spaarcentje geeft dan 
gevoel van veiligheid, c.q. zekerheid. 
Maar niets is zeker, of toch?  
Ja, de zekerheid dat iets nooit hetzelfde blijft dat blijft! 
 
Ga dus eens kijken waar je Maan staat in je geboortehoroscoop en neem dan je gevoel van 
zekerheden onder de loep.  
Waar en wanneer voel jij je zeker? Pas wanneer dat in basis vervuld is kun je de Maan loslaten en 
doorgaan met de energie van de andere planeten.  
Om die reden is de Maanenergie bij kinderen heel sterk, zij zijn nog aan het bouwen aan die 
zekerheden, een fundament om op door te ontwikkelen.  
Kijk om die reden ook naar je kinderjaren, waar en wanneer voelde jij je onzeker en hoe werd dat 
opgeheven.  
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Ik met mijn Vissenmaan kon als kind al heel goed alleen zijn en voelde me juist onzeker in een 
groep waar er iets van me werd verwacht. 
Mijn kleinkind met haar Maan in Boogschutter houdt van haar vrijheid en het eerste wat ze 
duidelijk kon maken, wijzend naar haar jas en brabbelend ’as, as’ dat ze naar buiten wilde, die 
grote wereld tegemoet. 
 
Allereest kijken we naar welk element onze maan voedt. 
Vuur: Ram, Leeuw en Boogschutter 
Enthousiast en impulsief 
Aarde: Steenbok, Stier en Maagd 
Aards en concreet 
Lucht:  Tweelingen, Weegschaal en waterman 
Mentaal en communicatief 
Water: Kreeft, Schorpioen en Vissen 
Voelend en intuïtief 
 
Daarna kun je naar het teken kijken en daar her en der eens wat over lezen, met steeds in het 
achterhoofd dat het voedend principe, alsmede de (on)zekerheid de essentie is van de Maan. 
In het volgend hoofdstuk neem ik je mee naar de betekenissen van alle tekens en wel zoals 
kinderen dit kunnen beleven en waar ouders veel aan hebben als ze daar kennis van nemen in 
relatie tot hun eigen Maan. 
In hoofdstuk 4 gaan we dan kijken naar de plek in de horoscoop, het huis en daarmee het 
levenstoneel waar de Maan zijn rol speelt.  
 
 
 
 
 
 

Jij weet het teken van je Maan: …………………………………………………….. 
 
Zoek nu zelf eens op wat dat zou kunnen betekenen. 
Bijvoorbeeld door te Googlen, dat kan oa op de volgende website:  
http://www.catharinaweb.nl/astrologie/maan.htm  

 
Lees ook de volgende bladzijden waarin kort verteld wordt welke eigenschap bij kinderen 
voorkomt met een hint wat je als ouder zou kunnen doen 
                      
Beschrijf hieronder welke betekenis er voor jou uitspringt: 
 
 
 
  

http://www.catharinaweb.nl/astrologie/maan.htm
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Hoe kan astrologie helpen om je kind beter te begrijpen, maar ook jezelf in relatie tot.. 

Astrologie is een waardevol hulpmiddel. In het contact met kinderen kan het een 
eyeopener zijn. Kennis erover helpt niet alleen bij het begrip voor je kind, maar ook 
waarom jij reageert zoals je reageert.  
 

De Maan  
Maan is veiligheid, Maan is gevoel, Maan is moeder 
De energie van de Maan is het meest zichtbaar bij het kleine kind en ook als we opgroeien 
vallen we er regelmatig op terug wanneer we niet zo lekker in ons vel zitten.  
Is het kind niet in goeden doen dan helpt het als je weet waar de Maan van je kind in zijn 
geboortehoroscoop staat en het op die energie te accepteren en te stimuleren. Wanneer 
het kind zich hier volledig heeft kunnen uitleven of onderdompelen dan komt het weer bij 
zichzelf en verlaat het die energie weer. We zien dan dat het gedrag verandert en 
bijvoorbeeld meer naar het Zonneteken (sterrenbeeld) verschuift. Een en ander is ook 
afhankelijk van de rest van de horoscoop. 
 
Maan in Ram 
Ram wil actie, nieuwe dingen, Ram heeft een hekel aan sleur. Lichamelijk bezig zijn is voor 
hem een uitlaatklep. Deze kinderen worden dus onrustig. Het is duidelijk dat ze baat 
hebben bij sport, even een blokje om het huis rennen of de trap op en af. Voor de baby is 
het lekker om rond te lopen met papa of mama of wat babygymnastiek te doen. 
‘Kom op, wie het eerst zijn jas aan heeft en bij de fiets staat!’ 
 
Maan in Stier 
Stier wil tijd en heeft een hekel aan snelle overgangen. Stier houdt van gezelligheid en 
lichamelijkheid en van de natuur. Bekijk of het kind weet wat er staat te gebeuren. Het 
heeft baat bij een overzichtelijk leven. Hulpmiddelen zijn: kalenders, symbolen en kleuren 
voor gebeurtenissen. Ruim van tevoren aankondigen als er iets staat te gebeuren. Rust en 
een gezellige sfeer. De baby komt tot rust met een massage. Voor wat oudere kinderen 
kan een boswandeling wonderen doen. 
‘Kom, pak ik even thee en gaan we rustig zitten. Ik neem de tijd en luister naar jou.’ 
 
Maan in Tweelingen 
Tweelingen willen gezelschap, houden van een spelletje en een gezellige babbel. Ze 
hebben en hekel aan alleen zijn. Samen dingen doen is heerlijk, vooral als er bij gepraat 
wordt. De baby vindt het fijn als hij in de kamer bij de anderen mag blijven en valt daar 
ook gemakkelijk bij in slaap. 
‘Kom jij me even helpen en weet jij nog een leuke mop.’ 
 
Maan in Kreeft 
Kreeft wil dicht bij moeder zijn, getroost worden en mogen huilen. Kroelen en vertroeteld 
worden. Het Maantje in Kreeft bij jongens heeft het vaak moeilijk. Ook jongens moeten 
het gevoel hebben dat ze mogen huilen. Tranen zijn okay! Huilen bij deze baby is soms als 
zingen voor een ander. Later vinden ze het ook heerlijk een ander te troosten. 
Laat ze wat langer aan moeders rokken hangen en accepteer als ze terugvallen in wat 
kinderlijk gedrag.  
‘Kom maar even bij me op schoot zitten.’ 
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Maan in leeuw 
Leeuw wil aandacht en in het middelpunt van de belangstelling staan, maar is er aan de 
andere kant ook bang voor. Bang om het niet goed genoeg te zijn, faalangst. Wat het 
Maanleeuwtje broodnodig heeft zijn complimentjes. Overlaad hem ermee! Geef applaus, 
daar groeien ze van. Ze kunnen goed rollen spelen en als ze niet lekker in hun vel zitten 
zie je de clownsrol verschijnen, want aandacht zúllen ze krijgen, hoe dan ook.  
‘Dat kun jij goed, wauw!’ ‘Kijk eens wat hij kan!’ 
 
Maan in Maagd 
Maagd houdt van orde en netheid en is erg kritisch. Opruimen is voor het Maantje in 
Maagd een leuke bezigheid en schoonmaken met water en zeep kan een feest zijn. Vooral 
als het kind niet helemaal lekker in zijn vel steekt helpt het om zijn omgeving wat op orde 
te brengen. Of eens even lekker alle kritiek die hij heeft opgebouwd eruit te gooien.  
Deze baby is vaak snel zindelijk. 
‘Kun jij mij helpen om de auto te wassen, pak de emmer maar vast.’ 
 
Maan in Weegschaal 
Weegschaal houdt van harmonie en mooie dingen. Als er ruzie is vindt Weegschaal dat 
erg moeilijk. Kiezen is moeilijk, want als je het ene kiest kun je het andere niet kiezen.  
Kunst is een ding waar het zich in kan uiten of van kan genieten. Verbinden is het 
toverwoord: met mensen of dingen, in harmonie. De baby kan rustig worden door mooie 
muziek, rustige kleuren en ritmische bewegingen. 
‘Zullen we er samen eens over praten hoe we dat op kunnen lossen?’  
 
Maan in Schorpioen 
Schorpioen houdt van geheimen en onderzoeken. Lekker in een holletje onder de dekens 
of onder de tafel je eigen wereld hebben. Verstoppertje doen en kiekeboe spelen. Wat zit 
er achter? Dat moet wel even onderzocht worden. De onderste steen komt boven. De 
baby alleen nemen en zachte woordjes fluisteren, als een geheimzinnig samenzijn. 
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.’ 
 
Maan in Boogschutter 
Boogschutter houdt van vrijheid en grenzen verkennen. Hij wil veel weten en zijn kennis 
rondstrooien om anderen te helpen in het ‘weten’. Ze houden van reizen daadwerkelijk 
en in de geest. Ze hebben een ‘eigen’ wijsheid. De mooie spullen in de box en de baby 
erbuiten om zijn wereld te verkennen. 
‘Trek je jas aan, we gaan de wereld verkennen.’ 
 
Maan in Steenbok 
Steenbok wil verantwoordelijkheid en kan heel goed organiseren. Structuur is zijn ding en 
vooral in de Maanenergie is het goed om de dingen op orde te krijgen, sorteren, lijstjes en 
roosters maken en de verantwoording nemen voor de eigen daden. 
‘Zelf doen’ zal al gauw een gevleugelde zin zijn. Laat de baby zijn eigen flesje vasthouden, 
de luier in de emmer gooien en betuttel het kind niet. Eigenlijk wil dit kind al volwassen 
zijn. Taakjes op eigen niveau geven is belangrijk. 
‘Kom, gaan we boodschappen doen, ga jij de dingen van dit lijstje maar zoeken.’ 
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Maan is Waterman 
Waterman wil vrijheid en los van regels zijn. Anders dan anderen, hij wil uniek zijn. 
Waterman is sociaal en rechtvaardig. Vooral het uit de maat lopen zal bij deze Maan 
regelmatig voorkomen. Geef ze de ruimte om dit te experimenteren. Observeer je kind, 
ze hebben veel originele dingen. Vind niets raar! Baby ligt misschien ondersteboven in 
bed. 
‘Zullen we eens wat geks gaan doen? De zwembadpas?’  
 
Maan in Vissen 
Vissen wil hier niet zijn, is nog sterk verbonden met de kosmische energieën, de 
droomwereld. Maan in Vissen heeft veel slaap nodig om alle indrukken die bij hem 
binnenkomen te verwerken. De grens tussen hem en de wereld is er niet en loopt in 
elkaar over. Alleen zijn is heerlijk, wegdromen naar andere werelden is een must. Staren 
in het niets, er even niet zijn, het hoort er allemaal bij…….en dan ben je er weer! 
Laat de baby maar wat langer slapen. 
‘Ik laat je even alleen, mag je lekker wegdromen, of zal ik een sprookje voorlezen?’ 
 
 
De Maan gaat elke 2½ dag naar een ander teken.  
 

 
 

  
Jouw Maan in ……………………………………………………………………….. 
 

Wat herken jij van bovenstaande?  
Vooral als kind of nu ook nog wel, als je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit? 
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Bovenstaande heeft met de Maan van kinderen te maken. Een kind met Zon in Leeuw 
(sterrenbeeld) is bv altijd blijmoedig en duidelijk voelbaar als hij in de kamer is, maar kan 
ineens stilvallen en alleen willen zijn als hij zijn Maan in Vissen heeft. 
Waar staat je eigen Maan?  
Dat kan in conflict zijn met de Maan van je kind. Jij hebt bijvoorbeeld Maan in Stier en 
denkt: ‘We gaan wandelen daar knapt hij wel van op’, maar je kind heeft Maan in Kreeft 
en wil alleen maar even bij je zitten.  
Vergelijk! Het kan een eyeopener zijn. 
 
Ook in relaties speelt de stand van de Maan een rol en hier ook weer: vooral als je niet lekker in je 
vel steekt, want dan kun je zo maar in je Maanenergie springen. 
Dan heb je ineens het gevoel dat de ander jou niet begrijpt. 
Ga eens na waar de Manen staan van de mensen die dicht bij je staan en kijk of je het herkent. 
 
 
Jou Maan in ………………………………….met de Maan in…….………………………………van………………… 
 
Jou Maan in ………………………………….met de Maan in…….………………………………van………………… 
 
Jou Maan in ………………………………….met de Maan in…….………………………………van………………… 
 
Jou Maan in ………………………………….met de Maan in…….………………………………van………………… 
 
Jou Maan in ………………………………….met de Maan in…….………………………………van………………… 
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Het huis waarin de Maan staat wijst op het specifieke gebied van het leven waaraan we sterk 
gehecht zijn, omdat we daar ons gevoel van zekerheid kunnen vergroten. Het is het gebied waarop 
we het kwetsbaarst en meest defensief zijn. Anderzijds is het ook het levensgebied waarop we de 
grootste groei ervaren en het meest begaan zijn met anderen. We noemen dit ook wel een veld, of 
een kamer (in een kasteel). (zie het huizenboekje op tafel bij Centrum Noordknoop, of bestel het in 
de winkel) 
Een beknopt overzicht van de betekenis van de huizen, krijg je hieronder.  
 
1e huis (ascendant) - persoonlijkheid en indruk 
Samen met de zon en maan is de ascendant een van de belangrijkste factoren in de horoscoop. 
Het teken op de cups van het eerste huis beschrijft de persoonlijkheid, het temperament en de 
constitutie (lichaam en geest) van een mens. Hij vertelt ons hoe jij in eerste instantie overkomt bij 
andere mensen. De planeet, die bij de Ascendant hoort, Heer 1, is erg belangrijk. Zijn plaats in 
teken en huis kan thema’s in het leven blootleggen. 
In het kasteel: De toegangspoort 
 
2e huis – verdiensten, bezit en talenten 
Het tweede huis beschrijft de hang naar (materiele) zekerheden. Ook hoe je hiermee omgaat en 
hoe je je geld verdient. Hoe ga jij om met geld en materie. Talenten die je meeneemt en die 
vragen om ontwikkeling, staan hier ook in. 
In het kasteel: De schatkamer 
 
3e huis – communicatie, interesses en relaties 
Het derde huis en de eventuele planeten hier, beschrijft de verhouding met broers en zussen, de 
manier van communiceren en de alledaagse relaties met andere mensen. Ook buren behoren tot 
dit huis. 
In het kasteel: de hal 
 
4e huis (IC) - afkomst en familie 
Het vierde huis beschrijft de afkomst van de mens, het ouderlijk huis en de omstandigheden, 
waarin hij is opgegroeid. Het thuisgevoel. Het gaat zowel over het ouderlijk huis, als ook over het 
huis waar je als volwassene je thuis voelt. De ouder die het meest verbonden is met thuis 
(meestal de moeder) kun je hier ook vinden. 
In het kasteel: de woonkeuken 
 
5e huis - creativiteit en plezier 
De bezetting van het vijfde huis beschrijft de persoonlijke ontwikkeling, het spelgedrag en 
algemeen de creatieve uitingswijzen van een mens; ook de verhouding met kinderen, plezier en 
amusement is hier te zien. Minnaars, verliefdheden en de speelse seksualiteit staan hier ook 
In het kasteel: de troonzaal 
 
6e huis - alledaags en werk en gezondheid 
Hier vinden we het alledaags werk en de gezondheid, die zo met elkaar verweven zijn. De 
bezigheden in je agenda kunnen een beeld ervan geven.  Ziektes en hygiëne, maar ook 
dienstbaarheid.  
In het kasteel: de personeelskamer 
 
7e huis (Descendant) - relatie en partnerschap 
Het teken bij de descendant alsmede de bezetting van het zevende huis beschrijven het gedrag 
van een mens bij de partnerkeuze en daarbij ook zijn relaties en partnerschappen. Vaak voelen wij 

https://noordknoop.nl/product/reader-huisheren/
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ons ontzettend aangetrokken door mensen, die in hun horoscoop een nadruk op het teken van 
onze eigen descendant hebben. Maar het is ook de relatie die we met onszelf hebben 
In het kasteel: zit/slaapkamer 

8e huis - gemeenschappelijke middelen en processen 
Hier vinden we de verhouding tot materiele verliezen of tot gemeenschappelijk bezit. Belastingen 
en verzekeringen/hypotheken zijn een mooi voorbeeld, andermans geld. Maar ook thema’s als 
leven en dood, zowel daadwerkelijk als symbolisch. Het is het huis van processen die we door 
mogen maken om tot groei te komen. 
In het kasteel: de geheime kamer 

9e huis - wereldvisie en verre landen 
Hier wordt de geestelijke houding, de filosofie en wereldvisie van een mens gevonden. Daarmee 
heeft het met reizen te maken, zowel aards als in de geest. Hoe kijk je naar het leven in het 
algemeen. Er is een leven achter elke horizon. 
In het kasteel: de bibliotheek 

10e huis (MC) - beroep en roeping 
Ook dit huis verdient bijzondere aandacht, omdat het hier niet alleen om beroepskeuze, beroep 
en roeping van een mens gaat, maar ook om zijn ontwikkelingsrichting, welke hij principieel 
tijdens zijn hele leven zal volgen. Het is jouw specifieke plaats met jouw talenten op een plek war 
de groep jou nodig heeft. 
In het kasteel: het toerenkamertje 

11e huis - vrienden en de verhouding tot de maatschappij 
Het 11e huis beschrijft niet alleen maar de relatie met vrienden en familie, die het goed met ons 
menen of waar wij iets van kunnen leren, maar het laat ons ook zien, hoe wij ons zelf gedragen in 
de rol van weldoener of leraar. Bovendien geeft het 11e huis uitsluitsel over onze relatie met de 
maatschappij, waar wij in leven. 
In het kasteel: de balzaal 

12e huis - anonimiteit en spiritualiteit 
Dit huis beschrijft onze verhouding met gebieden, waar onze individuele persoonlijkheid geen rol 
speelt en voor een groter geheel terugtreedt of zich erin oplost. Traditioneel werden op deze 
plaats inrichtingen als voorbeeld genoemd, maar evenzo kan man aan het klooster of andere 
plaatsen van teruggetrokkenheid denken. 
In het kasteel: de kapel 

 
 
Jouw Ascendant is……………………………………………………………………. 
 
Heer 1 in jouw horoscoop is    …………………………………………………. 
 

En die planeet staat in het  ……………………….  huis 
 
De maan staat in jouw…………………..huis 
 
Zijn er volle huizen, met drie of meer planeten? Daar liggen thema’s 
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Dane Rudhyar hechtte bijzondere waarde aan het werken met Maanfasen, daaruit volt de 
inspiratie om er eens nader naar te kijken. Een Maanfase is een bepaalde verhouding tussen Zon 
en Maan zoals deze in de horoscoop zichtbaar is. We gaan nu kijken wat dit betekent voor jouw 
horoscoop. 

 
Hoe bereken je de maanfase? 
Tel eerst vanaf de zon tegen de klok in hoeveel hele tekens er tussen zitten. Elk teken is 30 
graden. 
Schrijf op een kladpapiertje het aantal tekens maal 30. Kijk nu op welke graad de zon staat. (de 
minuten en seconden kun je negeren) trek dat getal af van 30. De uitkomst tel je op bij het 
gevonden getal wat op je kladpapiertje staat. Kijk nu op welke graad de maan staat tel dit getal 
er ook bij op. Je weet nu hoeveel graden de maan verwijderd is van de zon. Kijk hieronder 
welke maanfase bij jou past.  
 

De hoofdgroepen krijgen meer nuance in de acht maanfasen: 

 

Nieuwe maan: (0 – 45 graden) 
Je bent spontaan, leergierig en neemt graag het initiatief. Door je 
enthousiasme kun je hard werken. Dit kan wel eens de oorzaak zijn dat je 
opgebrand bent voordat een project is afgerond. 
Je beziet het leven nogal subjectief waardoor je je soms onbegrepen voelt. 
 

 

Wassende maan: (45 - 90 graden) 
Je bent assertief en avontuurlijk. Door je nieuwsgierigheid heb je de 
behoefte om problemen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Hierdoor 
bots je nogal eens tegen het conventionele en moet je nieuwe wegen 
vinden om je doel te bereiken. Resten uit het verleden kunnen je groei in de 
weg staan en dienen daarom bewust gemaakt te worden. 

 

Eerste kwartier: (90 -135 graden) 
Je bent positief ingesteld en hebt een sterke wil. Je hebt een duidelijke 
mening waardoor je nogal eens in heftige discussies verzeild kan raken. Je 
hebt de neiging om bestaande structuren onderuit te halen, maar je 
oplossingen zijn vaak inderdaad een verbetering. 

 

Gibbous maan: (135 – 180 graden) 
Je hebt een kalmerende invloed op de mensen om je heen en helpt ze 
graag. Je hoopt dat je met je werk de wereld een beetje beter kan maken. 
Deze missie maakt dat je soms blind ideologieën kan navolgen. Het is 
belangrijk dat je leert bij jezelf te blijven, dan zal de voldoening en 
erkenning niet uitblijven. 
We hebben een laatste kans om onze schepping bij te stellen voordat deze 
gedurende de Volle Maan volledig zichtbaar wordt. 
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Volle maan: (180 -225 graden) 
Je talent ligt in het verwezenlijken van zaken. Je vertrouwt op je instinct en 
bent creatief. Aan de andere kant kun je last hebben van schuldgevoelens 
en irrationele angsten. Je bent gevoelig voor de emoties van een ander en 
moet leren je eigen emoties onder controle te krijgen.  
Tijdens deze Maan hebben we anderen nodig om onze schepping helder te 
kunnen zien. We zien dan ook dat veel mensen met een Volle in de 
horoscoop zich intensief met relaties bezighouden.  

 

Afnemende maan: (225 – 270 graden)  
Je bent communicatief en deelt graag je kennis en ervaring. Je 
revolutionaire natuur wil je inzetten om de wereld om je heen te 
verbeteren. Compromissen zullen nodig zijn om je visie te laten aansluiten 
aan de behoefte van de ander. 
Het is de fase van evaluatie. We zetten op een rijtje wat er goed en fout is 
gegaan en bekijken wat we daar van geleerd hebben. Soms hebben we de 
behoefte om anderen deelgenoot te maken van onze ervaringen. Dit is dan 
ook de fase van leraarschap.  

 

Laatste kwartier: (270 -315 graden) 
Je talenten liggen in het geven van advies. Je straalt warmte uit en hebt een 
begrijpend oor. Je bent in staat om mensen hun gedachte te verhelderen. 
Het loslaten van het verleden is van belang om verder te kunnen gaan. Er 
moet immers bij de volgende Nieuwe Maan ruimte zijn voor iets nieuws. We 
worden geconfronteerd met crises die ons tot loslaten aanzetten. Voor 
iemand met het Laatste Kwartier in de horoscoop een steeds terugkerend 
thema. 

 

Balsamiek maan: ( 315 -380 graden) 
Je bent dromerig en intuïtief. Je bezit een aangeboren wijsheid die het werk 
van de natuur en de mensheid doorziet. Je bent meer intellectueel dan 
fysiek actief. 
Het eindigen en voorbijgaande zijn belangrijke thema’s in je leven. Het 
loslaten is op zijn climax. We zijn immers aan het einde van de Maancyclus 
gekomen. In deze fase kan sprake zijn van een diepe innerlijke wijsheid, 
zoals een wijze ouder vrouw. 

http://www.ezinenieuwemaan.nl  
 
 
 

 

Mijn Maan staat………………graden van de zon 
 en is dus een……………………………….. Maan 

  

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

 
1 dag = 1 jaar1 

 
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 enzovoort. 
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.  
Het blijkt van groot belang wanneer een planeet bijvoorbeeld secundair naar een ander teken of 
huis gaat. De energie van die planeet verandert dan merkbaar en is vooral innerlijk voelbaar. 
 
De Maan loopt bij de secundaire progressies in circa 28 jaar door de gehele dierenriem (2,5 jaar per 
teken).  
 
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.  
De Maan kent deze retrograde periodes niet! 
 
 
 
 

 
Waar staat jouw Progressieve Maan op dit moment? 
 
In het …………………………………………………..huis 
 

                     In…………………….. (teken) 
 
 
Wat betekent dit voor jou? 
 
 
 
 
 
Zijn er snel veranderingen te verwachten?   
Naar ander huis of teken? 
 
 
  

                                                
1 Bijbel: ik heb u gegeven een dag voor een jaar 
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Extra informatie voor wie het wil en kan: 
 
De Progressieve Nieuwe Maan (PNM) en Progressieve Volle Maan (PVM) (bruikbaar voor o.a. de 
fases van je Noordknoop-Zuidknoop) 
De maan doet er ongeveer 28 dagen over om van nieuwe maan naar de volgende nieuwe maan te 
gaan.  
Progressief is dit 28 jaar.  
Ergens op zijn weg komt hij de progressieve Zon tegen en dat is het moment van de eerste 
Progressieve Nieuwe Maan. (1e PNM)  
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 naar de 1e PNM na het 6e jaar. 
Met de computer is het heel gemakkelijk om deze standen te koppelen aan de leeftijden. Als je 
met efemeriden overweg kunt kun je het daar ook uit berekenen. 
 
Zo’n 14/15 jaar na de Nieuwe Maan komt er een Progressieve Volle Maan (PVM), dus daar kan je 
ook verder mee preciseren.  
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 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 Solar Fire kun je het instellen en wordt het helemaal voor je uitgerekend) 
 
 

 
In welke fase zit jij?  
……………………………. 
 
 
 

Ben je dan richting Noordknoop of zit je nog erg in de Zuidknoop fase?  
In de zuidknoopfase ben je je kosmische rugzakje aan het leegmaken. In de Noordknoop krijg je 
de fluisterstem die je naar je zieledoel wilt leiden. 
 
Op de website www.noordknoop.nl staat er meer over te lezen. 
 
Meer over deze materie kun je verzamelen met de Cd-rom,  ‘Ons knopenpad’, te koop in de 
winkel 
  

http://www.noordknoop.nl/
https://noordknoop.nl/product/cd-rom-maansknopen/
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Wanneer de Maan terugkomt op zijn geboorteplek, dus elke maand. 
 
Elke Maand komt de Maan weer terug op de positie die hij had toen je geboren werd, je 
geboortehoroscoop. Dat moment kun je gebruiken om duidelijkheid te krijgen wat er die maand 
aan de orde komt. Een extra hulpbron dus. 
De Lunaar laat zien wat onze emotie raakt/beroert in die maand en hoe we er mee om kunnen 
gaan op emotioneel gebied. 
De Lunaar horoscoop is een emotionele horoscoop.  
Wij gaan kijken naar de Lunaar waarin je zit en die gaat komen, de eerste dag van een Lunaar lijken 
elke maand een belangrijk moment te zijn. 

 
Het duiden van Lunaar 
 
ASC, De ascendant geeft aan hoe je je emotionele behoeftes wilt gaan uiten. En hoe je in contact 
kunt komen met je gevoel en emoties. Indien je een herhaling hebt van Radix of Solaar Ascendant, 
dan kan het een belangrijke maand worden. Helemaal als ze alle drie hetzelfde zijn. Dat komt 
maar zelden voor. 
MC. Het MC geeft aan wat je met je emotionele patroon wilt bereiken, soms ook hoe je jezelf wilt 
beschermen. 
 
Planeten bij hoekhuizen (<5 graden) zijn belangrijk en noem ik hoekplaneten. 
Hoekhuizen zijn: 1, 4, 7 en 10 
Zij zetten de toon voor die maand. De maanden met veel planeten in de hoekhuizen geven aan 
dat dit belangrijke periodes zijn. 
 
Zon: maanden met een Maan-Zon aspect krijgen een nadruk. Er zijn soms periodes dat maand na 
maand er aspecten zijn tussen Zon en Maan. Dat is een belangrijke periode waarin veel kan 
worden bereikt c.q. opgelost. 
 
Vergelijking met de Radix is natuurlijk belangrijk, het is weer een gestolde Transit en die mag ook 
geanalyseerd worden. De Lunaar staat altijd in relatie tot Radix en Solaar. 
 
Je kunt voor jezelf eens een jaar lang de Lunaren bijhouden. 
Kijk eens naar de Lunaar die eenzelfde ascendant heeft als de Solaar waarin je zit. 
 

 
 
Waar gaan we op letten? 
 
 

 Waarin staat de Ascendant van de Lunaar? In ………………..(teken) 
 

 Welke planeet hoort erbij? ……………………………………………………………………………….. 
 

 Waar staat die planeet, in het ………………………………………….huis. 
 

 Zie je ergens een accent, veel planeten bv? In welk huis?................................huis 
 

Welke thema’s kun je hieruit afleiden? 
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Zie ook het boek ‘Lunaren’ van Tineke Boogaarts2 
 

Voor het duiden van de Lunaar  
uit ‘Lunaren’ van tineke Boogaarts 
Dit boek is verkrijgbaar in de winkel ’t Noordkoopje  
 

Eerste scan 
Belangrijk dat je steeds de radix én Solaar binnen handbereik houdt. Neem in een eerste scan in 
ieder geval de volgende punten mee: 

 De Ascendant, enkele of misschien wel die zeldzame dubbele herhaling. 

 Hoekplaneten, één of meerdere. 

 De Maan in welk huis. 

 Een vol huis.  

 Een Nieuwe Maan en/of Volle Maan. 
 
Hoe meer je van bovenstaande punten aantreft, hoe belangrijker die Lunaar kan uitwerken. Je 
hebt dan, bijna in een oogopslag, al een eerste indruk in welke maand er iets belangrijks kan 
gebeuren. Hierna kun je de Lunaren individueel gaan bestuderen en eventueel een proces volgen 
in de tijd.  
Je houdt de radix en de Solaar er steeds bij om de thema’s te vergelijken.  
Je kunt een boekje (laten) maken van een heel Solaarjaar met de 13 Lunaren en in dat jaar steeds 
raadplegen en je er door laten adviseren, leiden en vooral begrijpen. 
 

Onderstaand lijstje is handig om systematisch te duiden: 

 De eerste dag van de nieuwe Lunaar (dag ervoor of erna) Is er iets gebeurd dat het 
vermelden waard is? (zie hoofdstuk 3)3. 

 Is er een herhaling van de Ascendant, radix en/of Solaar? (zie hoofdstuk 4). 

 Zijn er (veel) hoekplaneten? (zie hoofdstuk 8). 

 Waar staat de Maan, in welk huis? Waarvan is de Maan huisheer? (zie hoofdstuk 6). 

 Zijn er huizen met veel planeten, een vol huis? (zie hoofdstuk 7). 

 Waar staat heer één? 

 Zijn er huisheren thuis? 

 Zijn er huisheren in receptie? 

 Zijn er Zon-Maan-aspecten? (zie hoofdstuk 9). 
o Komen ze als een serie voor in meerdere Lunaren? 
o Is er een Volle of een Nieuwe Maan? 

 Zijn er herhalingen van standen? (bijvoorbeeld knopenas in huis of teken, of 
omgekeerd, hoofdstuk 11). 

 Waar staat de Zon? (zie hoofdstuk 10). 

 Wat valt er verder op? 
 

 
Dit alles dien je in een context te plaatsen, te relateren aan de leefomstandigheden en de 
eventuele vragen van de persoon waar het om gaat, of aan de vraag die je jezelf hebt gesteld, 
bijvoorbeeld voor een onderzoek. 
 

  

                                                
2 Zie ook www.lunaren.nl  
3 In het boek Lunaren 

https://noordknoop.nl/product/boek-lunaren/
http://www.lunaren.nl/
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De maanfases in relatie tot het lichaam. Wat betekenen de verschillende tekens in relatie tot je 
lichaam en (on)gemakken daarmee. 
 

DE MAAN 
 
De Maan en het lichaam 

M Met nieuw maan reinigt het lichaam het sterkst; goede vastendag 

 / 
Met wassende maan neemt het lichaam beter voedingsstoffen op en 
reageert beter op aansterkende en opbouwende processen. Het is dan ook 
gevoeliger voor gewichtstoename 

m 
Met Volle Maan kan het lichaam beter niet belast worden met operaties of 
alcohol. Mogelijk heb je last van slapeloosheid of gespannenheid 

? 

Met afnemende maan scheidt het lichaam overbodig ballast af en reageert 
beter op alle reinigende en ontgiftende processen. Fysieke en 
huishoudelijke werkzaamheden gaan nu gemakkelijker en alles wordt beter 
schoon. 

 
De maan en healing 

M Nieuw maan vasten 

/ 
Wassende maan is goed voor het geven van opbouwende geneesmiddelen 
en behandelingen als massage. 
Wassende maan si slecht voor wondheling en operaties 

m Met volle maan geen behandelingen. 

? 
Afnemende maan is goed voor het geven van reinigende en ontgiftende 
geneesmiddelen en behandelingen. Goed voor wondheling en operaties 

 
Elk dierenriemteken heeft een relatie met bepaalde lichaamsdelen.  
Op de dagen van dat lichaamsdeel reageert het bijzonder goed op opbouwende 
geneesmiddelen en behandelingen en reageert slecht op operaties 
 
De elementen geven richtlijnen 

Vuurdagen 
Ram, Leeuw, 
Boogschutter 

Beïnvloeden de zintuigen en eiwitopname 

Aardedagen 
Stier, Maagd, 
Steenbok 

Beïnvloeden bloedsomloop en zoutopname 

Luchtdagen 
Tweelingen, 
Weegschaal, 
Waterman 

Beïnvloeden lymfestelsel en vetopname 

Waterdagen 
Kreeft, 
Schorpioen, 
Vissen 

Beïnvloeden het zenuwstelsel en opname Koolhydraten 
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Dierenriemteken en lichaamsdelen 
 

 
 
De verschillende graden van de tekens geven gedetailleerd aan welk deel van het lichaam 
daarmee beïnvloed wordt.  
Het boek van Joyce Hoen, Medische astrologie, geeft daar mooie lijsten van en daar kun 
je zowel op graad als op onderdeel zoeken wat bij elkaar hoort. 
De medische astrologie is een studie apart, dit is slechts een snuffelstage. 

 
Dierenriemtekens en fysiologische processen 

 
  

1  Ram Hoofd, hersenen, ogen en oren 

2 Stier Keel, hals, amandelen, neus 

3 Tweelingen Longen, armen, handen, vingers, schouders 

4 Kreeft Baarmoeder, borsten, buik 

5 Leeuw Hart, rug (ruggengraat) 

6 Maagd Darmen, spijsvertering, maag, milt, lever, gal 

7 Weegschaal Nieren, lendenen 

8 Schorpioen Geslachtsorganen, uitscheidingsorganen, blaas, endeldarm 

9 Boogschutter Dijbenen, heup 

0 Steenbok Knieën en het skelet in het algemeen, tanden, maar ook de huid 

- Waterman Enkels, onderbenen, bloedsomloop 

= Vissen Voeten, de fysieke onderdanen 

1  Ram In gang zetten, verbranden 

2 Stier Consumptie en opname van bouwstoffen 

3 Tweelingen Ademhaling, distributie en beweging 

4 Kreeft Bescherming, voeding vruchtbaarheid 

5 Leeuw Warmte-uitstraling, leven 

6 Maagd Spijsvertering, reiniging 

7 Weegschaal regulatie 

8 Schorpioen Omzetten, uitscheiden, voortplanten 

9 Boogschutter groeien 

0 Steenbok Kalkvorming (skeletvorming), afgrenzen 

- Waterman Bloedcirculatie en stuwing 

= Vissen Oplossen, afzwakken van verharding 
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Wat is een Solaar?  
Een Solaar is een horoscoop die ontstaat op het moment dat de Zon weer op dezelfde plek staat 
waar hij op het moment van je geboorte ook stond. Dat zal dus altijd op of rond je verjaardag zijn. 
De plek van de zon is dus altijd hetzelfde (teken en graad), maar alle andere planeten, inclusief de 
Ascendant, zullen ergens anders staan. Bij een Solaar kijken we vooral in welk huis de planeten 
staan. 
 
De plek, het huis, van de Maan geeft aan waar jij je in dat Solaarjaar veilig voelt. Waar je een 
‘thuisgevoel’ kan hebben en waar emoties kunnen liggen. Je mag daar gericht zijn op emotionele 
groei. In de loop der jaren verschuift de Maan jaar na jaar door je huizen, zo krijgt bijna elk huis, 
lees: levensgebied, emotionele aandacht. In het huis waar de maan staat zijn veranderingen 
mogelijk en het gebied waarover dit gaat kan wat onrustig aanvoelen.  
Maan vertegenwoordigt ook de moeder en dit kan in het betreffende huis aangeraakt worden. 
 
 
Thema (kort)  in de verschillenden huizen: 
 
1e : Je kunt je gevoel herkennen en laten zien. 
 
2e : Je gaat op zoek naar veiligheid in geld en materie, of op een hoger plan: je talenten. 
 
3e : In communicatie ga je op zoek naar veiligheid, soms bij of met broers/zussen. 
 
4e : Je wilt vooral veel thuis zijn, kan verhuizing aankondigen. 
 
5e : In spel en creativiteit ga je een thuishaven zoeken. Thema kinderen 
 
6e : Werk en gezondheid, bv ander werk.  
 
7e : Relaties, kans op een nieuwe relatie of verdiepen van een bestaande. 
 
8e : Diepgang in eigen emoties, inzichten in onbewuste patronen. Zorg om moeder. 
 
9e : Het kan zijn dat je je met iets of iemand in het buitenland verbindt 
 
10e: Je werk en emoties, zoeken naar de juiste baan 
 
11e: In groepen kunnen emotionele gebeurtenissen zijn 
 
12e: Kosmische verbindingen, spiritualiteit. Contact met overleden dierbaren 
 
Kijk voor meer betekenissen naar je huizenboekje. 
 
 
Kijk nu naar je eigen Solaar.  
Waar staat je Maan en wat zou dit kunnen betekenen. 
Indien je een Kreeftascendant hebt, zal de Maan van nog meer betekenis zijn. 
Voor andere huizen geldt het huis dat in Kreeft begint wordt verbonden met het huis van de 
Maan. 
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Voor meer informatie verwijs ik ook naar het boek Lunaren, waarin ook veel over de Solaar wordt 
verteld. 
 

 
In het Solaarjaar 2016 staat de Maan  in het………….huis 
Cusp van Kreeft is de deur naar ……………….huis 
 
We zeggen dan: 
Heer …… staat in…….. 

 
Wat is jouw thema dit Solaarjaar? 
 
 
Uiteraard kijken we ook naar de aspecten. Is er bv. een T-vierkant of Yod op de Maan? 
Wat valt verder op?  
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Wat is dit en wat betekent dit voor de wereld en eventueel voor jou persoonlijk. 
 
Joyce Hoen heeft een goed artikel op haar website,  http://www.astrologie.ws/eclipsen.htm staan 
en ik begin met een citaat van haar: 
 

Een ijzersterk en waar gebeurd verhaal: vlak voor de publicatie van het boek Cosmic Loom 
(1987) van Dennis Elwell, een Engelse astroloog en gewezen journalist, gaf Elwell een 
inleiding over zijn boek aan een groep journalisten. Hij realiseerde zich, dat de meeste 
journalisten altijd mooie verhalen achteraf te horen kregen over astrologie en wilde ze 
eens iets nieuws presenteren, hij wilde de kracht van astrologie laten zien.  Hij besloot een 
voorspelling te doen. en hij baseerde die voorspelling op de eerstkomende eclips 
(zonsverduistering) in die tijd, in Maart 1987. 
Als je in de efemeriden de zonsverduistering van 29 Maart 1987 opzoekt zie je dat de Zon 
en de Maan op ongeveer 8 graden Ram staan. Het enige wat Elwell deed was die regel in 
de efemeriden verder vervolgen om te kijken welke aspecten er met die 8 graden Ram 
gemaakt werden. Jupiter stond op 7 graden Ram, Neptunus op 8 graden Steenbok. Elwell 
begon na te denken, en vroeg zich af wat Jupiter-Neptunus betekent  in eclips-versie. Hij 
paste gewoon astrologie toe, en kwam op begrippen als grote schepen, zeereizen. 
Nu is Elwell een astroloog met een enorme ervaring, en op de een of andere manier zal hij 
ook vast een intuïtie gehad hebben, want hij besloot opeens, dat een ramp met een boot 
wel eens aan de orde kon zijn. (De eclips-versie van dit aspect).  Hij schreef verschillende 
ferry-maatschappijen aan om ze te waarschuwen (met kopieën aan een notariskantoor) 
dat ze hun veiligheidsmaatregelen in acht moesten nemen speciaal rond die datum. Op 28 
maart ontving hij een brief van een grote ferrymaatschappij die regelmatig passagiers per 
ferry tussen Engeland en Europa vervoerde.  ‘Er was niets aan de hand, alle 
veiligheidsmaatregelen waren genomen, en Elwell hoefde zich nergens druk over te 
maken’.  En toen was er op 29 maart de ramp met de ferry in Zeebrugge waar 200 mensen 
overboord gingen. En ja, de maatschappij was dezelfde die hem een brief terug had 
gestuurd. Hij had nog andere ferry-maatschappijen aangeschreven, die ook ontkenden dat 
er iets mis zou kunnen zijn met de veiligheidsmaatregelen, maar in korte tijd na deze 
grotere ramp gebeurden er nadien ook nog eens allerlei rampen met kleinere schepen vlak 
na deze eclips.   
In september 1987 gaf Dennis Elwell een lezing op het jaarlijkse astrologiecongres in 
Engeland dat ik bijwoonde. Hij zei iets in de trant van: ‘maar jullie kunnen dit allemaal, pas 
gewoon astrologie toe!   
 
 

Sinds die tijd zijn eclipsen weer een bron van veelvuldig onderzoek in de astrologie en ook in de 
huidige tijd heeft bijvoorbeeld Willem Simmers het weer wakker geroepen met zijn boek over 
eclipsen.4 
In vroegere tijden had elke gerespecteerd mens ene eigen astroloog en het lot van koningen en 
andere hoogwaardigheidsbekleders lieten zich door hen voorlichten. Eclipsen waren toen haast 
altijd onheilspellende fenomenen en er werden de ergste zaken aan gekoppeld. Rampspoed en 
dood voedde de angsten van de mensen en eigenlijk is dat nog wel een tendens in de 
hedendaagse maatschappij.  
Ik bekijk zo af en toe de baan die zo’n eclips op de wereldbol maak en houd daarna het nieuws in 
de gaten en vak zie ik dan in dat gebied natuurrampen en ander onheil gebeuren. Wel vraag ik me 
af of dat reëel is, want over de gehele wereld is er onrust en zijn er gevechten gaande. Ook de 
natuur laat regelmatig van zich horen. 
 

                                                
4 Eclipsen in de astrologie, Willem Simmers 

http://www.astrologie.ws/eclipsen.htm


 

26 

Zelf heb ik de (bijna volledige) zonsverduistering van 1999 meegemaakt , omdat hij redelijk 
waarneembaar was in Nederland en ik heb het ervaren als een indrukwekkende sfeer, waarin de 
verstilling mij meenam. Het is bekend dat de natuur erop reageert, de vogels vallen stil en 
aangezien de Zon even aan het zicht onttrokken wordt is er een schemertoestand die onwerkelijk 
aanvoelt. Veel mensen reizen de gehele wereld over om dit fenomeen mee te maken. 
Later bleek na deze eclips dat in Turkije er veel aardbevingen waren en dat de Golfoorlog erna 
uitbrak en zo zijn er nog wel meer gebeurtenissen die in verband gebracht worden met eclipsen. 
 

 
De baan van de eclips van 1999 

 
Een zonsverduistering vindt plaats als de Maan tussen de Zon en de aarde de weg tussen deze 
twee verspert en dus, gezien vanuit de aarde, het zicht op de zon ontnomen wordt. 
Een Maansverduistering is wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt te staan en we het 
zicht op de reflectie van de zon op de maan missen. De maan vervaagt en kleurt (schijnbaar) rood 
 

 
Er zijn verschillende soorten, want we hebben totale verduisteringen partiële. Het vindt twee tot 
drie keer per jaar plaats en de zons- en maanverduistering volgen elkaar op. Het is niet altijd een 
eclips, want dan moet er ook een verband zijn met de Maansknopen. 
Wil je weten of het een eclips is, zoek dit dan op in de efemeriden of bijvoorbeeld op Google. 
Astrologieprogramma Solar Fire geeft de data én de baan die een eclips beschrijft over de aarde. 
www.astro-tutorials.com  
In de Maan-momenten hebben we daar regelmatig naar gekeken en het nieuws daarna in de 
gaten gehouden. In maart 2016 liep de baan o.a. over Indonesië en niet lang daarna waren daar 
heftige aardbevingen. 
 
Terwijl ik met dit hoofdstuk bezig ben bereikt mij een bericht van een vriend in Amerika.  
Hij stuurt mij een artikel uit de Washington post: 
 

  

 

 

http://www.astro-tutorials.com/
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The sun is disappearing, and you have only 10 months to prepare 
Don’t say you weren’t warned: Aug. 21, 2017, “may turn out to be the most popular vacation-day request in history,” 

Michael E. Bakich writes in Discover magazine — so you may want to get that time-off request in early. 
Why? Because on that date — for the first time in 99 years — a total eclipse of the sun will be visible across the 

United States, from sea to temporarily-not-shining sea. Millions of Americans will be in easy driving distance of a 
spectacle that has been called indescribable, unforgettable, even 

life-altering. The sun will disappear for about 2½ minutes, 
beginning in Oregon about 10:15 a.m. local time; the 

phenomenon will move eastward, ending an hour and a half 
later in South Carolina. In between, the eclipse will be visible 

from Grand Teton and the Great Smoky Mountains national 

parks, from St. Louis and Kansas City and Charleston, S.C., 
and all points in between. 

The last time a total eclipse was visible coast to coast was 
June 8, 1918, and it was front-page news nationwide 

 
  

 
 
 
Wat kan het in jouw persoonlijk leven betekenen? 
 Belangrijk hierbij is dat je kijkt waar zo’n eclips invloed heeft in jouw horoscoop, in welk huis 
(levensgebied) komt hij langs en welke planeten raakt hij?  
We werken in de Maan-Momenten altijd met de Nieuwe Maan en dat is dus een of twee keer per 
jaar een zonsverduistering. Het is en moment om even stil te staan bij waar je op dat moment 
staat. Wat zijn je behoeftes, wat zijn je wensen. 
Met een zonsverduistering is die invloed wat groter en werkt ook langer door. Men spreekt over 
een half jaar dat de invloed zich kan manifesteren. 
De Zon is hierbij de toekomst en de Maan het verleden.  Het zicht op de toekomst wordt dus bij 
zo’n speciale Nieuwe Maan verduisterd en je wordt gedwongen om in het nu te blijven en 
eventueel met behulp van het verleden te relativeren. Je kunt een nieuwe koers uit te zetten 
Bij een Maansverduistering (Volle Maan) wordt juist het verleden geblokkeerd en kun je oude 
patronen mogelijk doorbreken. 
  
Bij elke volledige zonsverduistering, eclips, hoort een Saroscyclus , op te zoeken in het boek van 
Bernadette Brady: Voorspellende astrologie 

 
 
 
 

In welke jaren vallen jouw Saros-momenten? 
Zoek ze op in het boek van Bernadette Brady en noteer de jaren. 
 
Sarosserie nr: ………………………………………… 
 

Jaren waarin ze voorkomen:  
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Als ik mensen in een consult confronteer met de energie van hun Zwarte Maan dan zie ik dat ze 
geraakt worden: ogen (spiegel van de ziel) worden vochtig, er komen tranen, er komt een gevoel 
van herkenning en dankbaarheid. Telkens voor mij ook een moment van ontroering, want de ziel 
van die ander wordt geraakt. Is er iets mooiers? 
De Zwarte Maan is voor mij onlosmakelijk verbonden met vorige levens en gaat dus uit van de 
gedachte dat we steeds weer op aarde terugkomen (incarneren) om nieuwe lessen te leren. Het 
Zwarte Maan kanaal behelst de essentie van het leven, het niveau waarmee we in dit leven zijn 
gestapt en is als zodanig een kernkwaliteit. In al die andere levens heb je al veel geleerd en dat 
vinden we terug in de Zwarte Maan. Het is een kanaal tussen de Zwarte Maan, gecorrigeerd en 
ongecorrigeerd en hoe kleiner de afstand hoe geconcentreerder de werking. (max 12,5 graden)  
Het huis waar dit punt/kanaal (het is geen planeet) staat geeft aan op welk gebied die ‘kennis’ zich 
bevindt. Op de terreinen van dit deel van het leven heb je een hoge graad van ‘weten’ en 
ervaring. Je hebt daar in vorige levens al een kosmisch, metafysisch, niveau bereikt en hoeft in dit 
leven hierover niet veel meer te leren (tenzij er andere aanwijzingen in je horoscoop staan). 
Er ligt een kernkwaliteit die bij jou hoort. Het heeft te maken met jouw essentie. 
Als je geboren wordt heb je nog contact met dit deel en je laat, hoe klein je ook bent, zien dat je 
dat hebt. Het wordt echter niet herkend door de omgeving, niet door je ouders, niet op school en 
niet door je vriendjes.  
Als je geluk hebt herkent een opa of een oma het, want deze heeft misschien het contact via het 
zwarte maankanaal al weer tot zijn/haar beschikking. Vaak hoor je: "Ja, mijn oma begreep me 
wel!" 
Het de bedoeling dat deze kosmische kwaliteit niet bevestigd wordt, want je hoeft er (nog) niets 
mee in dit leven, je bent hier om andere dingen te leren (via Noord en Zuidknoop).  
Het gaat toch vaak wel gepaard met verdriet om het niet herkend worden en veel mensen 
herinneren zich dat het gedrag dat hoort bij hun kernkwaliteit werd afgekeurd. Ook hier gaat de 
aardse levensles weer vaak door periodes van stress, pijn en verdriet heen. Als je dit weet is het 
gemakkelijker te dragen. Het waarom wordt dan duidelijk, hoewel het verdriet van de herinnering 
blijft.  

 
Zouden we de lessen leren als er geen pijn zou zijn die ons dwingt een andere kant op te gaan,  

de kant waar de ervaringen liggen voor dit leven, de kans voor de lessen van de ziel? 
 

Het is echter wel zo dat die energie van de kosmos een aantal jaren bij je binnen mag stromen en 
ondanks de afwijzing van de omgeving toch kans krijgt om zich in de genen van je nieuwe lichaam 
te nestelen en een celgeheugen te creëren zodat je er later in je leven toch weer bij kan komen. Dit 
is volgens mij een belangrijk proces en heel mooi gearrangeerd door onze grote creator , who ever 
that may be.  
Het hangt ook in je energieveld, je aura en anderen ervaren het vaak wel, maar weten geen raad 
met die energie, want het is van een hoog kosmisch gehalte. Ze zijn er soms bang voor, jaloers, 
zonder te weten waarom of wat het is. 
Het kanaal gaat dus dicht en bij de meeste mensen gebeurt dat rond het 6e jaar. Je gaat dan naar 
de andere kant die Priapus genoemd wordt en die je leidt naar ervaringen die een herhaling lijken 
van vaardigheden uit vorige levens. Het lijkt of je al die dingen nog eens moet doorstaan en 
inoefenen op aards niveau. Een groot deel van je leven ben je daarmee bezig en is erg zinvol omdat 
je dit later gaat gebruiken en toe gaat voegen aan je Zwarte Maankwaliteiten. Het is echter niet zo 
bevredigend. Je blijft er een gevoel bij houden van : "Er is toch meer!", of: 'Het kan toch ook 
anders?". Toch heb je deze ervaringen nodig en je zult het later gaan gebruiken, maar dan wel op 
een andere, voor jouw unieke, manier. Dat is uiteindelijk de bedoeling, een stuk ervaring/kennis 
die jij tot iets eigens hebt gemaakt, toevoegen om jezelf en de mensheid weer een stapje (hoe klein 
ook) verder te helpen.  
 
Via de verschillende fasen van de progressieve manen verander je en leer je je lessen die je wilde 

http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/zwartemaan.htm#kernkw#kernkw
http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/noordknoop.htm
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leren. De lessen die weerspiegeld worden in de Knopenas (Noordknoop en Zuidknoop) en waar je 
een groot deel van je leven mee bezig bent, in combinatie met de herhalingen van Priapus. Dit is de 
reden voor jouw aanwezigheid hier. 
Dan, als je voldoende geleerd hebt en de 2e progressieve Nieuwe Maan je in de goede richting van 
de Noordknoop heeft gebracht, dan krijg je weer toegang tot het Zwarte maankanaal en wordt het 
lijntje met de kosmos weer hersteld tot op het niveau van bewustzijn. De periode van Pluto kraken 
(of andere periodes die eenzelfde effect hebben) is hierin erg belangrijk. Opruimen van oude zaken 
die je niet meer nodig hebt, uitfilteren en opschonen. Het celgeheugen kan vrij worden 
en werkt mee om de gehele kosmische kennis te integreren. 
Je gaat je missie vervullen. Met de authenticiteit die je ontdekt hebt neem jij je plaats in het 
universum in. Je bent in 'the flow' van je essentie. De kosmos zal je onvoorwaardelijk steunen en 
zaken op je pad leggen die je nodig hebt. Je hoeft je geen zorgen meer te maken en je weet dat je 
bent waar je voor op aarde kwam. Dit geeft je een grote innerlijke rust. Jij neemt jouw plaats in en 
samen met alle anderen die dit ook bereikt hebben draag je je steentje bij aan de vooruitgang van 
onze planeet en de mensen die er op leven. 
Het totaal mag je aan het eind van je leven meenemen naar de andere kant. Je hebt er weer een 
kosmisch diploma (inwijding) bij gekregen. 

DE KERNKWALITEITEN  
 

Na je 6e jaar verlies je het contact ermee. Het is dus heel goed mogelijk dat je bij onderstaande 
woorden in de eerste kolom geen herkenning vindt.  
Anderen ervaren die kwaliteiten vaak wel, omdat het in je aura hangt. 

Wat steekwoorden: 

KERNKWALITEIT: JE ERVAART: 

1e huis: Sterke persoonlijkheid, 
overtuigingskracht 

1e huis: Minderwaardigheidsgevoel, eenzaamheid 

2e huis: Talenten en kwaliteit. Sjamanisme 
2e huis: Faalangst, anderen kunnen het beter, 
onzeker 

3e huis: Totale communicatie, diagnosticeren 3e huis: Onbegrip en onderpresteren 

4e huis:  Basisveiligheid  4e huis:  Onveiligheid, rationeel, carrièrebelust  

5e huis:  Plezierbeleving, creativiteit 
5e huis:  Doen wat  anderen van je verwachten, 
aanpassingsproblemen 

6e huis:  Structuren van dagelijkse dingen,  
contact met de functies van je lichaam 

6e huis:  Je bent contact met je lichaam kwijt, 
vluchten uit de werkelijkheid 

7e huis:  Relaties, kosmisch relateren 
7e huis:  je wordt op jezelf teruggeworpen, veel 
relaties of géén 

8e huis:  Emotioneel beleven, intimiteit 
8e huis:  Gaat waarde hechten aan geld en 
materiele welstand 

9e huis:  Spirituele kijk op doel van het leven, 
religie 

9e huis:  Verzet je tegen geloof, blijft bij feitjes 
  

10e huis: Maatschappelijke structuren 
10e huis: Verliest je in heel veel verschillende 
banen, ervaart de  'poppenkast' van de 
maatschappij 

11e huis: Structuren en verhoudingen 
binnen groepen 

11e huis: Zet jezelf centraal, egocentrisme 

12e huis: Contact met de kosmos, de andere kant 
van de sluier, zien van energieën/aura’s e.d. 

12e huis: Vaak het gevoel: ben ik nou gek? 
Eenzaamheid, hard werken 

http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/noordknoop.htm
http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/plutokraak.htm
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Verhalen die over de Maan gaan, anekdotes en andere dingen. Heb je nog een verhaal? 
 
Volle maan en contact: 
Hoeveel stellen hebben niet het gevoel dat bij Volle Maan ze in contact staan met elkaar. 
Vooral als het verre geliefde zijn. Het idee dat hij of zij, aan de andere kant van de oceaan 
naar diezelfde Maan kijkt als ik nu, dat levert gevoel van verbondenheid op. 
 

Blauwe Maan  

Blauwe Maan is de naam voor de tweede Volle Maan in een 
bepaalde maand. In een gemiddeld jaar vindt circa 12,368 
keer Volle Maan plaats, iets meer dan eens per maand dus. 
Het overschot (0,368) hoopt zich op totdat er een tweede 
Volle Maan in een maand voorkomt. Dit gebeurt gemiddeld 
eens in de ruim 1/0,368 = 2,715 jaar (2 jaar en 8,6 maanden). 
Overigens hangt het voorkomen van een Blauwe Maan af van 
de tijdzone waarin men zich bevindt. Wanneer een Volle Maan 

in Europa bijvoorbeeld in de avond van 31 januari plaatsvindt, is het in Australië al februari en is 
daar dezelfde Volle Maan dus geen Blauwe Maan.  
 
De Maan zal echt niet blauw kleuren, hij blijft zijn eigen geelwitte kleur behouden 
In het Engels hebben ze de uitdrukking:  ‘Once in a blue moon’ dat zoveel betekent als: iets dat 
zelden voorkomt. 
 
   Tabel: Blauwe Manen in de voorbije en komende jaren. 
 
    vr 30 november  2001       21.49 MET 
    za 31 juli      2004      20.05 MEZT 
    za 30 juni      2007       15.49 MEZT 
    do 31 december  2009       20.13 MET 
    vr 31 augustus  2012       15.58 MEZT 
    vr 31 juli      2015      12.43 MEZT 
    wo 31 januari   2018      14.27 MET 
    za 31 maart     2018       14.37 MEZT 
    za 31 oktober   2020       15.49 MET 
 

 
Maan cyclus: verschijnen en verdwijnen   
Een avond met Marianne van der Es, 11 december 2012 

 
Maneschijn is gereflecteerd zonlicht. De maan zelf schijnt niet. Ze verandert niet van vorm. Wat 
wij mensen vanaf de aarde zien, zijn de reflecties van hoe de maan haar aanzien verandert ten 
opzichte van de zon. De donkere of nieuwe maan is eigenlijk haar ware gezicht.  
De maan is in verschillende culturen en talen vrouwelijk dan wel mannelijk. Vergelijk: Der Mond 
(Duits) en la luna (Italiaans).  
Ervaar jij de maan als mannelijk of vrouwelijk? 
 
 
 

http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html#vollemaan
http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1920&bih=935&tbm=isch&prmd=imvnsub&tbnid=K2ncrbodE5BfSM:&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/stock-fotografie-blauwe-maan-image57162&imgurl=http://nl.dreamstime.com/blauwe-maan-thumb57162.jpg&w=400&h=267&ei=tMtBUJDnKsOq0QXp-4CwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=321&vpy=324&dur=1749&hovh=183&hovw=275&tx=111&ty=117&sig=114512441308787122951&page=1&tbnh=140&tbnw=177&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:28,s:0,i:175
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De aarde cyclus op het noordelijk halfrond (het Keltische jaar): 
21 december  winter zonnewende  de kortste dag 
rond 1 februari  ‘Imbolc’ (im-olk)  
21 maart  lente equinox   dag en nacht even lang 
rond 1 mei  ‘Beltaine’ (bel-teen) 
21 juni   zomer zonnewende  de langste dag 
rond 1 augustus ‘Lughnasadh’ (loe-nassa) 
21 september  herfst equinox   dag en nacht even lang 
rond 1 november ‘Samhuinn’ (sau-ween)   
 
De maan cyclus heeft van oudsher een verbinding met de vrouwelijke menstruatie cyclus. 
Menstrueren bij volle maan wordt wel de rode maan cyclus genoemd, menstrueren bij nieuwe 
maan  de witte maan cyclus.  
 
Associaties met de maan en menstruatie: 
1.wassende maan ontkiemen, regeneratie  Imbolc  
2.volle maan  ovulatie, vruchtbaarheid Beltaine  
3.afnemende maan versterf, degeneratie  Lughnasadh  
4.nieuwe maan  menstruatie, afstoting  Samhuinn  
 
Deze cyclus lijkt op de verschillende fasen in een creatief proces: 
1.Inspiratie, in kaart brengen, plannen, voorbereiden, 
2.Realisatie, kiezen, doen, actie, 
3.Bezinning, hoe ging het? Wat kan er anders of beter? 
4.Zuivering, terugkeer naar binnen, dromen 
 
De maan: blinken en verzinken. 
 
 
Van de Maankalender: 
 
Volle maan en emoties  
 
De natuur en de zon, de maan en de planeten hebben geen voorkeur voor dit of dat of wie 
dan ook.  
Wanneer de maan wast en vol wordt, nemen pijnen, ongemakken en emoties toe. Hoofdpijn 
vooral in het voorjaar en tijdens de volle herfstmaan.  
Emotionele gevoelens zijn prettig voor degenen die in deze fase blij en gelukkig zijn. Je geluk 
kun je dan wel van de daken schreeuwen!  
Het tegenovergestelde is ook mogelijk, ben je boos dan kan dit in woede overgaan. Ben je 
verdrietig dan contrasteert je gevoel sterker met de gevoelens van gelukkige mensen. Intuïtie 
kan overschreeuwd worden door uitingen van vrolijkheid of woede. Het is een gunstige dag 
voor stilte en nietsdoen. Dit betekent dat je je dagelijkse bezigheden kunt doen zonder er 
'klussen' aan toe te voegen. Morgen is er weer een dag. 
 

………………………..Je kunt zelf nog aanvullen met mooie Maanverhalen  
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De Maan-Momenten van 2016 zijn voorbij. 
Dit boekje is een leuke weerslag van wat er allemaal voorbij is gekomen en kan inspireren voor je 
eigen Maan-weg in de rest van je leven. 
 
 
Ook in 2017 gaan we weer Maan-momenten houden en wel met wat praktische toepassingen 
aangaande het teken van de Nieuwe Maan die we gaan behandelen en inpassen in ons leven. 
Houd dit boekje er bij, wie weet kan het je tot nut zijn. 
 
Houd de nieuwsbrieven in de gaten. 
 
Tot ziens 
Tineke Boogaarts 
Astrologisch Centrum Noordknoop.nl 
Amersfoort 
 
https://noordknoop.nl/maan-momenten/  
 
 
  

https://noordknoop.nl/maan-momenten/
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MAAN- sfeer.  
Kleur jouw Maan in met de kleuren die je voelt als je in een sfeer van ‘je helemaal veilig 
voelen’ zit. 
Denk er niet te veel bij, maar laat je intuïtie en gevoel zijn gang gaan. Kies je eigen 
materialen. 
Knip hem uit en plak hem op de voorkant 
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