Iconen geven dagen aan die extra gunstig zijn voor:
Massage
0

Feestdag
Hoofdpijn voor wie gevoelig is
Gelaatsverzorging
Pedicure
Partnerdag
Kapper
Water drinken
Weersverandering
Planten water geven
Wasdag
Reinigen
Planten poten/ verpotten
Gras maaien
Wieden
Financiën
Inmaken
Meditatie, dagdromen

Maandag 1 januari
Maan in Tweelingen    om 9.11 in Kreeft   

Gelukkig Nieuwjaar!

Maan op 16.24, onder 7.40

Zon in Steenbok
Op 8.48
0nder 16.38

Ontwaken in het maanlicht.
Onder de bijna volle maan in het teken Tweelingen, een
ideaal moment om bij vrienden te zijn en korte bezoekjes af
te leggen.
Droom je dromen tot Driekoningen
‘Het Twaalf Dagen Ritueel van Bewustwording’ is een oud
gebruik dat begint op eerste kerstdag en eindigt op 6 januari 2018. Maak aantekeningen van je dromen en ervaringen
deze nacht, ze voorspellen de maand september. Brand een
kaars voor het nieuwe jaar, breng dit licht samen met je
innerlijke licht. Schrijf deze droom in je agenda in de maand
september.
MAAN
Yin
Donker
Water
Ontvankelijk
Vruchtbaar
Nacht
Defensief
Spiritueel
Koel
Emotie



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Dinsdag 2 januari
Maan in Kreeft    afhoudend van 12.07

Dromen in de nacht van 2 op 3 januari voorspellen
de maand oktober. Op welke manier zet jij levensenergie in dit jaar?
In deze januari-maand zijn er twee volle manen:
vandaag en op 31 januari, Blauwe Maan genoemd.
Nafeesten onder de eerste volle maan na het Joelfeest, tevens de eerste Supermaan in 2018.
De maan staat het dichtst bij de aarde, in het perigeum, en heeft een sterkere invloed op de getijden.
Met deze combinatie kan springvloed hoger zijn.
De dagen rond volle maan is de fase om je wensen te
vervullen, te fantaseren en te dromen. Onrust in je
lijf neemt toe, blijf niet liggen woelen in bed als je
niet kunt slapen. Geniet van de nacht en zoek de
volle maan aan de hemel. Observeer hoe de komende vijftien dagen de maansikkel steeds smaller
wordt.

Volle Maan 3.26 
Op 17.30, onder 8.47

Zon in Steenbok
Op 8.48, 0nder 16.39

Onder de Kreeftmaan is het heel gunstig om zo lang
mogelijk uit te slapen, ontbijten en je bed weer in!



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever en galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Woensdag 3 januari
Maan in Kreeft    om 8.24 in Leeuw   

De Blauwe Maan is de tweede volle maan in
een kalendermaand en bezit specifieke eigenschappen
volgens de volksverhalen. De energie
van de maan zou zich verdubbelen en kunnen
storm, regen en extreme getijden aangeven. In
een maanmeditatie wordt de kracht van wat
je vraagt verdubbelt en is het belangrijk om je
goed bewust te zijn van wat je vraagt.
Op 18.45, onder 19.41

Dromen in de nacht van 3 op 4 januari voorspellen
de maand november. Overdenk wat je doel
is in het leven. Genieten en plezier hebben.
Zon in Steenbok
Op 8.48, 0nder 16.38

Voor tuiniers kijk voor de MaanPlantGids op
www.MaankalenderS.com



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 4 januari
Maan in Leeuw    afhoudend van 19.52
Dromen in de nacht van 4 op 5 januari voorspellen december. Brand witte kaarsen voor zuiverheid, oprechtheid en puurheid.
Het drakenhoofd  is het punt waarop de maan de baan
van de zon doorsnijdt, wat een rustdag betekent in de
natuur. De maan beweegt zich nu van de aarde af.
De twee maanfasen.
Op 20.03, onder 10.24

 Wassende maan: neemt op, ademt in, verzamelt
kracht, bouwt op, spaart, rust uit. Je wordt wat zwaarder
door het stijgen van lichaamsvocht, bloed en qì.
 Afnemende maan: spoelt uit, ademt uit, droogt, activiteit, energie-opbouw door rust en ontspanning, reinigend, gunstig om af te vallen door niet te snoepen, en
het verleden loslaten.

Zon in Steenbok
Op 8.47
0nder 16.32



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 5 januari
Maan in Leeuw   , om 9:13 in Maagd 

Milde koude

Xiǎo hán

小涵

De zon staat om 10.50 uur op 15 graden in het dierenriemteken Steenbok
Beoefen op deze dagen meditatie, qìgong, yoga.
Qìgong en andere beoefenaars maken van de kosmische
energie om oefeningen uit te voeren voor de rug. Strek – en
rekoefeningen voor je rug zijn, speciaal dit jaar, al heel goed
om te doen op tijdens de 24 zonfestivals, net als meditaties.
Begin de oefening een half uur of een kwartier voor het tijdstip van het zonfestival tot een half uur erna.
Volgens de Chinese geneeswijze stroomt qì door het lichaam
via meridianen, zoals water door de rivieren. Meridianen vormen een netwerk in het lichaam van voeten naar hoofd,
romp, ledematen en organen. De twaalf hoofdmeridianen verlopen meer aan de oppervlakte van het lichaam. Meridianen
kun je zelf stimuleren met je vlakke handpalm en met je vingers door druk uit te oefenen. In de praktijk worden behandeld met acupunctuur, acupressuur, voeding en kruiden.



Op 21.22, onder 10.58

Zon in Steenbok
Op 8.48
0nder 16.38

Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 6 januari
Driekoningen

Maan in Maagd   

De maan is een bol (sfeer) die elke maanmaand in ongeveer 28 dagen rond de aarde reist. De maan, draait net
als de aarde, om haar as, wat dezelfde tijd in beslag
neemt als haar reis rond de aarde. Hierdoor zien wij altijd een kant van de maan. Terwijl de maan rond de aarde draait word, zij verlicht door de zon. De maan weerspiegelt het zonlicht naar de aarde. Bij afnemende maan
komt de maan elke dag ongeveer een uur dichterbij de
zon te staan.

Op 22.38, onder 11.28

Zon in Steenbok

Een lunatie, maansomloop of synodische maand is de tijd
die de maan gebruikt om rond de aarde te draaien, van
nieuwe maan tot nieuwe maan.
De maancyclus neemt ongeveer 28-29 dagen in beslag,
waarbij de maan onzichtbaar is rond nieuwe maan. Uit de
vier maanfasen zijn de huidige weekdagen ontstaan.

Op 8.48
0nder 16.38

Sluit je dag af met een voetbad en voetmassage. Dit
stimuleert de meridianen van de galblaas, blaas en
maag.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 7 januari
Maan in Maagd   , afhoudend van 3.51, om 13.16 in Weegschaal   

ZON

Hart

Op 23.52, onder 11.52

Passie
Zelf
Zijn
Vuur
Dag

Zon in Steenbok

Zomer

op 8.48

Actief

0nder 16.38

De zon beïnvloedt je hart, ogen, de rug en rugwervels,
levenskracht, groei en ontwikkeling, warmte, bloedvaten,
centrum, zonnevlecht, wil, geest, passie, vitaliteit, linkeroog en liefde.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voedings: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 8 januari
Maan in Weegschaal   
De vier maanfasen bestaan uit vier fasen van zeven
dagen, zoals nu elke zevende dag een zondag is.
Donkere maan, bekend als nieuwe maan wordt als
de eerste dag van een nieuwe cyclus gezien. Na
zeven dagen is er het eerste kwartier, na vijftien
dagen is het volle maan, na eenentwintig dagen is
het vierde- of laatste kwartier en na ongeveer
achtentwintig dagen weer nieuwe maan.
Elke zevende dag is een dag voor dagelijkse rituelen, gunstig voor zelfreflectie. Elke zevende dag is
niet gunstig voor operaties.

Laatste kwartier 23.26
Op 00.02, onder 12.15

Het nemen van belangrijke beslissingen zijn gunstig tijdens de dagen van het eerste en het laatste
kwartier. Tijdens deze periode zijn de zon en de
maan overdag zichtbaar, met uitzondering van de
donkere maan (nieuwe maan).

Zon in Steenbok
op 8.48
0nder 16.38

-

Het eerste kwartier is wanneer de zon en maan
vierkant staan ten opzicht van elkaar. De term eerste kwartier wordt ook gebruikt om de eerste zeven
dagen van de maanfasen aan te geven.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 9 januari
Maan in Weegschaal , afhoudend van 17:13, om 21:07 in Schorpioen 

Meridianen en acupressuurpunten
Door het verloop van de twaalf hoofdmeridianen te bestuderen word je bewuster van je lichaam en lichaamsfuncties. Bepaalde punten op de meridianen zijn te gebruiken om de meridiaan en het verbonden orgaan te behandelen. Wrijven is
een van de remedies die wij vaak onbewust toepassen.
Bedenk een remedie waarbij je je mentaal en fysiek voorbereidt op datgene wat je wilt realiseren. In de fase van de donkere en onzichtbare maan ligt het einde en het begin van een
nieuwe periode. Schrijf, wanneer dat mogelijk is, binnen drie
uur na nieuwe (donkere) maan op wat je wensen zijn. Kies
met je hart datgene wat je het meest aanspreekt en waar je
blij van wordt. Kies maximaal drie wensen of projecten.



Op 1.02, onder 12.38

Zon in Steenbok
op 8.48
0nder 16.38

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 10 januari
Maan in Schorpioen   

De maan is een bol die elke maanmaand in ongeveer 28 dagen rond de aarde reist. De maan,
draait net als de aarde, om haar as, wat dezelfde
tijd in beslag neemt als haar reis rond de aarde.
Hierdoor zien wij altijd een kant van de maan.
Terwijl de maan rond de aarde draait word, zij
verlicht door de zon. De maan weerspiegelt het
zonlicht naar de aarde. Bij afnemende maan komt
de maan elke dag ongeveer een uur dichterbij de
zon te staan.

Op 2.11, onder 13.01

Zon in Steenbok
op 8.48
0nder 16.38

Een lunatie, maansomloop of synodische maand is
de tijd die de maan gebruikt om rond de aarde te
draaien, van nieuwe maan tot nieuwe maan.
De maancyclus neemt ongeveer 28-29 dagen in
beslag, waarbij de maan onzichtbaar is rond nieuwe maan. Uit de vier maanfasen zijn de huidige
weekdagen ontstaan.
Sluit je dag af met een voetbad en voetmassage.
Dit stimuleert de meridianen van de galblaas,
blaas en maag.



Shorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 11 januari
Maan in Schorpioen , afhoudend van 15:53

牛Os - Steenbok
Pinyin: Niú
Windrichting: noord-noordoost
Uren: 01.00 tot 03.00 uur
Yin-yang: yin
Seizoen: winter
Maanmaand: 22 december t/m 20 januari
Jaar: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 en 2021
Carrière: financiën en politiek
Westers teken: Steenbok
Planeet: Saturnus
Dag: zaterdag
Steen: maansteen
Meridiaan: lever
Element: hout

Op 3.17, onder 13.25

Zon in Steenbok
op 8.48
0nder 16.38

De planeet Mercurius staat tot 31 januari in Steenbok.
Dit vergroot je realistische kijk op dingen en helpt bij het nemen
van beslissingen.



Shorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Vrijdag 12 januari
Maan in Schorpioen  om 8:05 in Boogschutter  , afhoudend van 8:05

Elke 2100 jaar verandert de lente-equinox (20
maart) van dierenriemteken. Hoewel het lentepunt
nog steeds begint bij 0 graden Ram staat de zon
in tegenwoordig in het teken Vissen.

Op 4.21, onder 13.53

Zon in Steenbok
Op 8.43
0nder 16.43

Elke vollemaan meditatie, dit jaar, is er een van
jezelf. Mediteren doen we tijdens het wandelen,
fietsen, oefeningen uitvoeren en zelfs tijdens je
werk.
Schrijf wensen en passies op een vel papier of
maak er een collage van. Wanneer je een hele
lange lijst hebt, kies dan de drie belangrijkste en
zet die boven aan je prioriteitenlijst. Voorkom teveel hooi op je vork! Vertragen betekent gezonder
en langer leven.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eitwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 13 januari
Maan in Boogschutter 

Levermeridiaan
Maan: eerste sikkel
Meridiaanklok: 1 - 3 uur
Gelukkig
Op 5.24, onder 14.25

Je lever slaat bloed op en draagt zorg voor zacht stromende qì door
het lichaam. Qì, beïnvloed
verschillende organen en lichaamsfuncties.

Zon in Steenbok
Op 8.43
0nder 16.53

Maag en milt functioneren optimaal in
het omzetten van voeding naar lichaamseigen
stoffen. Zacht stromende lever-qì draagt bij aan
een pijnloze menstruatie, helpt bij depressie, irritatie en emotionele
spanningen en boosheid.
Disharmonie:
Vermoeidheid, depressie, huiduitslag, timide
en zelf geen initiatieven nemen.
Dieet
Wees dan matig met rood vlees, hete kruiden,
alcohol en vette voeding. Te weinig bloedvoedende
voeding kan bloedarmoede geven.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eitwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zondag 14 januari
Maan in Boogschutter  om 20:43 in Steenbok 

Veel werkzaamheden gaan als vanzelf tijdens de periode van
afnemende maan, de periode van reinigen, uitspoelen, opruimen en loslaten. Wanneer je eenmaal in dit maanritme komt
voel je de positieve werking en invloeden.
In deze periode van de afnemende maan zijn gevulde soepen
ideaal.
De donkere nieuwe maan is een gunstige dag voor licht verteerbare maaltijden. Dit geeft je organen de ruimte om afvalstoffen te verwerken en af te voeren. Drink een extra glas water om je nieren te ondersteunen. Twaalf keer per jaar een detox houdt je lichaam gezond en vermindert griepjes.
De aarde draait om haar as en beweegt als een tol. Polaris (alpha Ursae Minoris) is de poolster aan de noordelijke hemel. Door de precessie beschrijft de aardas in 25.770 jaar een
grote kegel aan de hemel, waardoor zowel de noordelijke als de
zuidelijke hemelpool in een cirkel bewegen. Hierdoor zien we in
verschillende perioden een andere poolster in het noorden.



Op 6.22, onder 15.03

Zon in Steenbok
Op 8.42
0nder 16.56

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eitwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Maandag 15 januari
Apogeum 3.10 406.459 km
Maan in Steenbok 

Heel vroeg in de ochtend zie je de planeet Jupiter en Mars boven
de horizon verschijnen. Niet veel later de planeet Saturnus en de
maan, de planeet Pluto, de zon en Venus. Deze staan allemaal in
het teken van de Steenbok. Steenbok leert je om te gaan met
zelfbeheersing, geduld, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, je ambities te verwezenlijken en prestaties neer te zetten.
Tijdens nieuwe maan op 17 januari, staat de maan tussen de
aarde en de zon. Vanaf de aarde kijk je richting de zon, de maan
is onzichtbaar in het zonlicht en je ziet die kant van de maan, die
niet verlicht wordt.
De weekdagen zijn afgeleid van de maanfasen. Tijdens nieuwe
maan is alleen de zon zichtbaar die verbonden is met de zondag.
De dag voor jezelf, inzicht, rust en ontspanning.

Op 7.16, onder 15.47

Zon in Steenbok
Op 8.41
0nder 16.58

Volg je hart in 2018, jezelf zijn, het jaar voor passie, universele
liefde, feesten, bloemen, muziek en creativiteit.



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieen, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Dinsdag 16 januari
Maan in Steenbok 

‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta,
stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen
zoals massage, acupressuur en een voetbad. Elk overzicht
begint tijdens de donkere onzichtbare maan en nieuwe
maan genoemd.

Oude Maan
Op 8.02 onder 16.38
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Oude zaken loslaten

Zon in Steenbok
Op 8.40
0nder 16.59

Pg: perigeum, maan het dichtst bij de aarde
Ag: apogeum, maan het verst punt vanaf de aarde

Geen gunstige dagen voor operaties



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieen, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Woensdag 17 januari
Maan in Steenbok , afhoudend vanaf 7.30, om 9.33 in Waterman 

Nieuwe maan
Donkere maan
3.18 uur



Op 8.45 onder 17.35

Zon in Steenbok
Op 8.39
0nder 17.00

Transformeren door bewust realiseren van doelen en beheersen van materie.

 Saturnus geeft doorzettings- en uithoudingsvermogen door
vorm te geven en het beheersen.

Fysiek beïnvloed het je botten, knieën, gewrichten en het
bloed. De moed om te gaan en te vertrouwen op je innerlijke
en natuurlijke wetten.
Nieuwe maan is een uniek moment voor persoonlijke, gedachten. Wees positief en optimistisch in je gedachten, geniet van
elk moment.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 18 januari
Maan in Waterman 

Als de weersomstandigheden het toelaten, lekker
naar buiten, de frisse lucht in.
Heb je een tuin, dan is gezond om een uurtje buiten bezig te zijn.

Op 9.18 onder 18.36

Zon in Steenbok
Op 8.38
0nder 17.02

Wilde kruiden zijn makkelijk te wieden en het scheelt je veel tijd in de
lente. Op het terras of op je balkon kun je winterbloeiende planten en
voer voor de vogels neerzetten.
Wees voorzichtig met water voor de vogels. Doe dit in een kleine schaal
zodat ze er niet in
Kunnen badderen.
Controleer of bomen goed vaststaan in verband met winderig weer.
Meridianen worden therapeutisch behandeld met voeding, kruiden, acupunctuur en acupressuur.
Esoterische oliën worden uit planten (kruiden) gewonnen en op verschillende manieren toegepast.
Volg de 28-29 maanfasen.
De tweede dag in de maanfase is verbonden met de maan en de maandag. Het moment waarop de maansikkel weer zichtbaar wordt aan de
hemel.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 19 januari
Maan in Waterman  afhoudend vanaf 12:52, om 21:28 in Vissen 

De derde dag in de maancyclus, de maansikkel groeit, brengt zaden en
bloed en qì in het lichaam in beweging. Deze derde dag is verbonden met
de planeet Mars. In de medische astrologie ook verbonden met bloed. Een
dag om in beweging te komen en plannen voor te bereiden.

Op 9.49 onder 19.40

Zon in Steenbok

Venus is de tweede planeet die dicht bij de zon staat en symboliseert gedeelde harmonie, genieten, vrolijkheid, charme, affectie en de liefde.
Beinvloed schoonheid, comfort, de modewereld en kunst.
Bijpassende kleuren zijn groen en lichtblauw.
De planeet Venus staat in het teken Waterman wat je inspireert om de
wereld te verbeteren en je belangstelling wekt voor het ongewone en nieuwe.

Op 8.37
0nder 17.03



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 20 januari
Maan in Vissen 

Strenge koude 大寒 Dàhán

Op 10.15 onder 20.46

Zon in Waterman
Om 4.10
Op 8.36
0nder 17.05



Zon in Waterman
Vrijheid om jezelf te zijn.
Gelijkheid.
Dromen over de toekomst.

Uranus biedt nieuwe denkwijzen.
Vandaag is het de vierde dag in de maancyclus, ver-

bonden met de planeet Mercurius. Mercurius beïnvloed
het zenuwstelsel, je hoofd, het denken en communiceren. Een gunstige dag om je plannen en ideeën op papier te zetten. De zon in Waterman geeft je originele
inzichten en ruimte om je zelf te zijn.



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zondag 21 januari
Maan in Vissen 

De vijfde dag in de maancyclus is verbonden met de planeet
Jupiter. Jupiter staat symbool voor innerlijke groei en ontwikkeling, grootse plannen en ideeën. Maar ook teveel eten en drinken waardoor je vooral lichamelijk groeit.

Op 10.39 onder 21.55

Zon in Waterman
Op 8.35
0nder 17.07



De Chinese geneeskunde kent yin (maan) en yang (zon) en de
vijf elementen waaruit de wereld is opgebouwd. Qì, levensenergie, die stroomt door het lichaam via meridianen en de omgeving (feng shui).
Meridianen worden ook wel energiekanalen genoemd. Qì in de
meridianen kan blokkeren door emoties, trauma’s en geeft signalen af zoals pijn of verkleuringen op lichaamsdelen. Ken je de
loop van de meridianen dan weet je disharmonie te herkennen
en wat te doen. Voor het stimuleren van je longmeridiaan wrijf
je met je vlakke handpalm vanaf je schouder tot aan je duim
over het verloop van de meridiaan.

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Maandag 22 januari
Maan in Vissen , afhoudend vanaf 2:13, om 7:28 in Ram 

De zesde dag in de maancyclus, een dag om te genieten en jezelf te
verwennen. Deze dag is verbonden met de planeet van de liefde,
natuur en schoonheid: Venus.

Op 11.01 onder 23.05

Zon in Waterman
Op 8.34
0nder 17.09

Pinyin: Shou Tai Yin Fei Jing
Nederlands: hand groot yin long meridiaan
Meridiaanklok: 3:00 - 5:00 uur.
Element: metaal.
De longmeridiaan ontspringt vanuit de Zhong Jiao (middelste warmer/centrum) richting de dikke darm (Da Chang), gaat dan omhoog
naar de maagmond en door het diafragma, komt thuis in de longen.
Een tak gaat verder vanuit de longen naar de slokdarm en de keel,
en draait de meridiaan horizontaal en neerwaarts via de oksel, langs
de voorzijde van de arm naar de duimmuis (Yu Ji). De longmeridiaan vertakt zich bij de duimmuis, over de bovenhand naar het
spaakbeen van de wijsvinger en verbindt zich met de dikke darm.
Etherische olie: cajeput en lavendel.
Gebruik lavendel niet tijdens zwangerschap.
Met de olie kun je de meridiaan masseren.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 23 januari
Maan in Ram 
De maan verblijft twee a drie dagen in elk teken. Door de combinatie van de maanenergie met de astrologische invloeden die van de
verschillende dierenriemtekens uitgaan, ontstaan bijzondere impulsen die van invloed is op je lichaam en de natuur.

Op 11.24 onder 00.00

Zon in Waterman
Op 8.33
0nder 17.11

De zevende dag in de maancyclus is verbonden met de planeet Saturnus. Tijd vertraagt. In combinatie met het eerste kwartier na
middernacht om 23.23, goed om even stil te staan. Kijk de week
terug, waar je nu staat, en de week vooruit morgenvroeg.
Met de maan in Ram wil je graag je energie kwijt. Kies deze dagen
voor kortlopende activiteiten en een stevige wandeling in de natuur.
De effecten van de maan op levende wezens zijn bekend. Ook van
bepaalde dieren die leven in de diepste oceanen, waar geen licht
kan doordringen, is bekend dat ze opstijgen naar de oppervlakte om
te paaien, eenmaal per jaar rond volle maan.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 24 januari
Maan in Ram om 14:41 in Stier 

De achtste dag in de maancylus, is de dag van de zon,
een dag voor jezelf.
Eerste kwartier 23.22
Op 11.47 onder 0.15

Tonganalyse is een van de methoden in de Chinese geneeswijze om qì te onderzoeken van lichaam en spirit.

Zon in Waterman
Op 8.31
Onder 17.13

Een korte screening van de kleuren. Steek je tong kalm
en rustig uit voor ongeveer 10-15 seconden. Je tong te
lang uitsteken kan verkleuringen geven.
Een bleke tong kan duiden op koude en/of bloedarmoede. Een rode tong geeft hitte aan en een blauwe tong
geeft koude aan en/of bloedstases.
Aan de zijde van je tong kunnen tandafdrukken voorkomen, dit kan vermoeidheid aangeven, of te veel zorgen
maken. Een trillende tong bij het uitsteken en
cracks (barstjes) in je tong geeft disharmonie aan in het
spijsverteringssysteem.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Donderdag 25 januari
Maan in Stier 

Op 12.12 onder 1.29

Longen en huid nemen stoffen uit de omgeving
op. Een eenvoudige manier is om een paar
druppels etherische olie aan warm water toe te
voegen. Afhankelijk van wat je doel is plaats je
dit in je woon-, werk- of slaapkamer. Een andere
methode is om een paar druppels in het
badwater te doen, voor ontspanning.

Zon in Waterman
Op 8.30
0nder 17.40



De negende dag in de maancylcus is de maan-dag verbonden
met de wezenlijke dingen van het leven: menstruatie, zwangerschap, geboorte en dood, het huishouden, koken, voeding,
emoties, reinigen en schoonmaken.

Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 26 januari
Maan in Stier , afhoudend vanaf 4:17, om 18:41 in Tweelingen 

De tiende dag in de maancyclus is verbonden met de planeet
Mars. Energie is meer naar buiten toe gericht om dingen te veranderen en te realiseren.

Op 12.43 onder 2.45

Zon in Waterman
Op 8.29
0nder 17.16

Tweeling is verbonden met de planeet Mercurius. Mercurius
staat dicht bij de zon en is de boodschapper van de planeten
naar de aarde. Een omgeving van liefde en harmonie is waar
Tweeling zich prettig voelt. Als denker en student is een rustige
omgeving gunstig om de aandacht bij datgene te houden wat er
toe doet. Breng voldoende afwisseling aan in deze dagen, en in
de leerstof, speciaal voor kinderen, om niet snel verveeld te raken.
De planeet Mars in Boogschutter geeft actie en het gevoel de
sterren aan de hemel te raken.
In het voorjaar wordt de grond meestal opnieuw bewerkt en
klaargemaakt voor beplanting. De eerste keer wordt de grond
een spade diep, tijdens wassende maan omgespit, de tweede
keer tijdens afnemende maan, twee stade diep, wanneer de
maan in Steenbok staat.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Zaterdag 27 januari
Maan in Tweelingen , afhoudend van 14.31

De elfde dag van de maancyclus is verbonden met de planeet Mercurius, gunstig voor onderzoek, studie en allerlei vormen van informatieuitwisselingen.
Longen
Openen van yang-qì

Op 13.20 onder 4.01

Zon in Waterman
Op 8.27
0nder 17.18

Qì betekent levensenergie, ademen ontstaat vanuit je ademhaling,
voeding en beweging.
Harmonie
Goede ademhaling
Verleden loslaten
Naar de toekomst kijken
Ongebruikte dingen opruimen
Tevreden alleen kunnen zijn
Emotie
Langdurig verdriet verzwakt long-qì, waardoor de circulatie in het lichaam geblokkeerd kan worden. Een tegenovergestelde emotie als
boosheid of woede (in de juiste doses) kan helpen qì in beweging en in
de juiste richting te brengen.
Dieet
Te koude en rauwe voeding trekt de longen samen. Dit kan slijm veroorzaken wat in de longen wordt opgeslagen en symptomen als kortademigheid en astma geeft.
Oefening
Ga ontspannen rechtop staan en schud je lichaam lichtjes los. Adem
diep in en spreid gelijktijdig beide armen wijd open. Maak rustig een
cirkelvormige beweging tot boven je hoofd en breng beide handen midden voor je lichaam, langzaam naar je onderbuik. Doe deze oefening zo
langzaam mogelijk en zolang het prettig voelt.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 28 januari
Maan in Tweelingen , om 19:59 in Kreeft 

Volg de maanfasen een maancyclus lang
en ervaar de verschillende invloeden.

Op 14.07 onder 5.15

Zon in Waterman
Op 8.26
0nder 17.20

De maan is wassend en bijna vol. Op 31 januari is het volle maan, het
gehele maanoppervlak, het gedeelte wat vanaf de aarde zichtbaar is,
wordt dan verlicht door de zon. Tussen vol en halfvolle maan wordt het
verlichte deel van de maan kleiner, dit is de periode van afnemende
maan. Het laatste kwartier: de maan is nog voor de helft verlicht.
Kruiden voeg je toe in je culinaire creativiteit, in de soep, als thee en
als massageolie. Etherische olie kun je gebruiken bij het masseren van
de meridianen wat de werking versterkt.
Cajeputolie versterkt je qì en ademhaling. Voeg 2 druppels cajepputolie
aan een vette basisolie als amandel-, jojoba- of arachideolie.
De twaalfde dag in de maancyclus is verbonden met Jupiter om je
plannen grootser te maken en mensen en dingen toe te voegen. Gunstig voor filosoferen en uitbreiden.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Maandag 29 januari
Maan in Kreeft 

De dertiende dag in de maancyclus is de dag van de planeet Venus
voor schoonheid en harmonie. Gunstig voor theater, muziek, kunst en
het mooier en gezellig maken van huis, tuin en werkplek.

Op 15.05 onder 6.24

Zon in Waterman
Op 8.24
0nder 17.21



Het dierenriemteken Kreeft is verbonden met de maan, de maan is je
‘thuis’, het vierde huis in je horoscoop. Het waterteken Kreeft geeft op
een open manier blijk van haar emoties en gevoeligheid. Je bent meer
geneigd thuis te zijn en anderen te verzorgen en te overladen met je
aandacht. Maandag is ook de dag van de maan. Een dag voor verzorging, koken, koesteren, familiebezoek, huiselijkheid, genieten van de
natuur, harmonie en vrede.

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever en galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Dinsdag 30 januari
Maan in Kreeft  afhoudend vanaf 17:40, om 19:54 in Leeuw 
Perigeum 10.55 538.994 km

Dierenriemtekens zijn verdeeld in yin/vrouwelijk en in yang/manlijke
tekens.
Yang zijn Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter en
Waterman.

Op 16.14 onder 7.24

Zon in Waterman
Op 8.23
0nder 17.23

Yin zijn de tekens Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen.
Tijdens de yangtekens ben je meer in voor actie, sport en spel, discussies en het materiële. Tijdens de yintekens ben je meer voor verzorgen, koesteren, rust, opruimen en lezen.
De veertiende dag van de maancyclus is verbonden met Saturnus.
Deze planeet stimuleert je doorzettingsvermogen en vasthoudendheid
Ook het loslaten en vertragen van je tempo en overwegen of het resultaat overeenkomt met wat je bedoelde



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever en galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Woensdag 31 januari
Maan in Leeuw 

VOLLE MAAN in LEEUW
BLAUWE MAAN
Volle Maan
Op 17.31 onder 8.13

MAANSVERDUISTERING
Observeer tussen 12.00 – 17.00

Maansverduistering
Observeer de hemel
tussen 12.00 – 17.00

Supermaantje
RODE MAAN

Zon in Waterman
Op 8.21
0nder 17.25

LIEFDESNACHT

Vertrouw op jezelf.
Volg de passie van je Zelf.
Luister naar je innerlijke geweten.
Saturnus in Steenbok geeft energie en doorzettingsvermogen.
De vijftiende dag van de maancyclus is verbonden met
de zon. De energie van de volle maan geeft plezier, tijd
voor feest, meditatie en tevredenheid.

Donderdag 1 februari
Maan in Leeuw , afhoudend vanaf 6:00, om 20:13 in Maagd 
De zestiende dag in de maancyclus is verbonden met de
maan. Nog niet helemaal tevreden? Ga bij jezelf na wat
goed voelt en wat niet. De komende zeven dagen zijn gunstig om je plannen bij te stellen en verbeteringen
uit te voeren. Volg de maan aan de hemel tot de kleine sikkel, nog zichtbaar voor de donkere maan.
Bloed is onrustig onder de Leeuwmaan, wat slapeloosheid
kan geven. Voor het slapen gaan kan een heet voetbad helpen. Een kwartier met water tot je kuiten ontspant en laat
energie van je hoofd richting je voeten dalen.
De Leeuwmaan beïnvloedt hart, wervelkolom, bloedcirculatie, het middenrif en de slagaders. Het hart is actief (yang)
in de ochtend tussen 11-13 uur en is in rust (yin) tussen
13-15 in de middag. Mensen zonder hartklachten kunnen
actief en zwaar werk het beste in de ochtenduren uitvoeren.
Wat het hart teveel kan belasten kun je beter vermijden,
behalve de normale lichaamsactiviteiten van gezonde mensen.

Maan
Op 18.52,
Onder 8.53

Zon in Waterman
Op 8.20
0nder 17.27

Wees als een tienjarige, spontaniteit en jezelf zijn is waar
het om gaat. Vriendelijkheid, liefde en geliefd worden zijn
belangrijk. Deze emoties stralen van je af en verlichten je
omgeving. Voel je niet gekwetst als anderen niet hetzelfde
ervaren. Er is gezelligheid en een behoefte om samen te
zijn.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Vrijdag 2 februari
Maan in Maagd 

De zeventiende dag in de maancyclus is verbonden met de planeet Mars, dit geeft je daadkracht om door te gaan met wat logisch is. Ga niet over je grenzen, luister naar de signalen van je
lichaam.
Maak gebruik van de kracht van de afnemende
maan tot 13 februari. Deze dag kreeg ook de namen Vastentijd,
Grote Reiniging, Lichtmis en Imbolc. De winter is voorbij en de
lente kondigt zich aan. Winterversieringen zijn opgeruimd en de
planning voor het komende jaar is duidelijk zoals zaai- en planttijden, studie- en vakantieplannen, het bioritme voor 2018 en de
gunstige windrichtingen.
Twee februari is vrouwendag, een dag waarop de vrouw de baas
is sinds de oudheid.
Vier het einde van de winter en ga swingend
je huis door en verwelkom de energie van de lente!

Maan
Op 20.12,
Onder 9.26

Zon in Waterman

Na de donkere winter is dit het moment om deuren en ramen te
openen voor een frisse bries, opruimen en reinigen. Niet alleen je
woning, werkplek, maar ook (holistisch) je lichaam en geest reinigen.14 februari is de dag om oud zeer, oude gewoonten, oude
vetes los te laten en ruimte te
maken voor het nieuwe en het lentelicht. Verwijder letterlijk alle
ballast en opgehoopt stof uit hoeken en kieren. Reinheid en puurheid zijn voor Maagd belangrijk in het dagelijks leven en in gevoelens.
De schoonheid van de natuur vind je in het bereiden van eenvoudige dingen. Natuurlijk bereidde maaltijden,
een omgeving die ordelijk en netjes is. Je bent graag in de natuur
en de zorg voor dieren doen je de tijd vergeten.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Op 8.18
0nder 17.29

Zaterdag 3 februari
Maan in Maagd , afhoudend vanaf 8:07, om 22:48 in Weegschaal 
De achttiende dag in de maancyclus is verbonden met de planeet Mercurius. Een gunstige dag voor het analyseren van situaties en de feiten op een rijtje te zetten.
Mercurius staat tot 18 februari in het teken Waterman,
wat veel nieuwe inzichten, vrienden en
dingen op je pad brengt. Adem een paar keer
diep in en uit als je je zenuwachtig voelt.
De lente is niet per se het plantseizoen. Na het tuinontwerp
eerst de verharding aanleggen, de tuin inzaaien met Lupine als
bodemverbeteraar. Planten kan dan in oktober/november, dit
voorkomt veel stress als je net verhuist bent.
Bewerk de grond als deze niet te nat is.
Gras inzaaien tijdens wassende Leeuwmaan, de luchtvochtigheid is vooral gunstig in de periode van augustus en september.



Maan
Op 21.29,
Onder 9.53

Zon in Waterman
Op 8.17
0nder 17.31

Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 4 februari
Maan in Weegschaal 
De lente begint 李春 Lì Chūn, om 22.28
Onderstaande oefening kun je in de namiddag en voor de late
slapers rond 22.28 uur in de avond uitvoeren.
Qìgong
Pluk de maan van de hemel.
Ga rechtop staan en zwaai je rechterhand schuin omhoog naar
links. Doe alsof je de maan van de hemel plukt door met je
vingers een ‘pak’ beweging te maken. Doe hetzelfde met je
linkerhand maar dan schuin naar rechts. Wissel je handen in
een rustig tempo totdat je bijna gedachteloos heen en weer
zwaait. Laat je lichaam meebewegen in deze cadans. Adem in
als je hand schuin omhoog zwaait en adem uit als je hand weer
terug langs je zijde komt.
Daarna met je andere hand. Deze oefening kun je doen zolang
en wanneer dat prettig voelt.
Goed voor balans tussen hart en nieren.

Maan
Op 22.43,
Onder 10.18

Zon in Waterman
Op 8.15
0nder 17.32

De negentiende dag in de maancyclus is verbonden met de planeet Jupiter, voor groei en ontwikkeling. Groei heeft ook met
vorm te maken, snoep dus niet teveel.
Kijk verder dan je neus lang is voor oplossingen bij problemen
en filosofeer over consequenties bij het maken van keuzes.



Weegschaal
Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 5 februari
Maan in Weegschaal , afhoudend vanaf 16:33
Onder de Weegschaalmaan weet je alles op het gebied van
relaties en op welke manier deze in harmonie horen te zijn.
Dit maakt je een goede bemiddelaar. Wat als je uit balans
bent? Samenwerken is de beste remedie. Iets samen doen
met je partner, gezellig een terrasje pakken, een project
met een collega bespreken, met een groep vrienden eropuit
trekken. Ga niet in een hoekje zitten.
De maan doorloopt de dierenriem in ongeveer achtentwintig
dagen. Elke zevende dag verandert de energie. Het tijdstip
waarop je verkouden wordt of griep krijgt kan aangeven
hoelang je verkoudheid duurt. Rond volle maan is het heftig
en tijdens afnemende maan wordt het rustiger en verdwijnt
je verkoudheid. Observeer het eens wanneer je een griep
oploopt. Een goede remedie is om vooral tijdens de Stiermaan de achterkant van je nek te masseren. Doe dit afwisselend door met je linkerhandpalm van rechts naar links
over de achterkant van je nek te wrijven en dan met je
rechterhandpalm weer van links naar rechts.

Maan
Op 23.55,
Onder 10.41
Zon in Waterman
Op 8.13
0nder 17.34

Hiermee stimuleer en versterk je het acupressuurpunt
Windpaleis. In het Chinees Feng Fu.
De twintigste dag in de maancyclus is verbonden
met de planeet Venus. Gunstig om de ‘werkplaats’ op te
ruimen en gezellig te maken, en voor het overwinnen van
persoonlijke gevoelens. Een opgeruimd gevoel geeft weer
ruimte.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 6 februari
Maan in Weegschaal , om 4:58 in Schorpioen 

De eenentwintigste dag in de maancyclus is verbonden met
de planeet Saturnus. Gunstig om de balans op te maken,
terug te kijken, af te ronden en los te laten.
Maan in Schorpioen
Schorpioen is net als Ram verbonden met de planeet Mars.
Voor de maan is dit niet het favoriete teken ondanks dat
Schorpioen een waterteken is. Opmerkingen, die mogelijk
niet eens kwaad bedoeld zijn, kunnen toch heel verkeerd
bij je binnenkomen en je kwetsen. Dit geeft aanleiding
voor irritaties en ruzies. Wees hierop bedacht onder de
Schorpioenmaan en richt je op je ziel in meditatie en/of
zelfonderzoek.
Schorpioen is verbonden met de kleur zwart.
Ontwerp een maaltijd met de kleuren wit en zwart, het
yin&yang-symbool, een eenvoudige en voedzame maaltijd
kan bestaan uit zwarte bonen met witte rijst. Een goede
combinatie voor je milt, maag en nieren.



Maan
Op 0.01
Onder 11.05

Zon in Waterman
Op 8.12
0nder 16.36

Schorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 7 februari
Maan in Schorpioen 

De tweeëntwintigste dag in de maancyclus is verbonden
met de zon. Gunstig om bij jezelf te zijn en tot rust te komen.
Het laatste kwartier in de maancyclus. De Schorpioenmaan
is gunstig voor meditatie, het observeren en laten passeren
van je gedachten, zelfonderzoek en dagdromen.
Kijk zeven dagen terug en waar je nu bent.
Kijk dan zeven dagen vooruit.
Onder de Schorpioenmaan duik je diep in je gevoelens
en emoties, op zoek naar de oorsprong van het leven zelf.
In harmonie zijn met jezelf, is je magie erkennen. Speel de
rol van forensisch onderzoeker op nog onbekende terreinen
in jezelf.
Ga na wat je intentie rond donkere maan was en
of je de eerste stappen al hebt gezet dit nieuwe
jaar. Wees jezelf en heb plezier in wat je doet. Observeer
wat het met je doet en wat het je brengt.
Gun jezelf de tijd en ruimte om het te ervaren. De
natuur kent geen klok, wel ritme. Na de winter
komt de lente, na regen komt zonneschijn.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maan
Laatste kwartier
om 16:55
Op 01.04,
Onder 11.29

Zon in Waterman
Op 8.10
0nder 17.38

Donderdag 8 februari
Maan in Schorpioen , afhoudend vanaf 8:16, om 14:55 in Boogschutter 

De drieëntwintigste dag in de maancyclus is verbonden met
de maan. Onderzoek wat je zelf nodig hebt. Denk niet groot,
maar klein.
De zorg voor jezelf kan in kleine dingen zitten. Je kunt je
beter voelen door een paar kilo minder, een uurtje rust en
even alleen zijn.
Gunstig om te accepteren wat is en veranderingen aanbrengen.
Maan
Op 2.10,
Onder 11.56

De maan geeft met haar diverse verschijningsvormen een
steeds veranderende energie aan, volle maan, donkere
maan, wassende maan en afnemende maan. De dierenriemtekens voegen daar hun energie en kleur aan toe. Het vuurteken Boogschutter kan je intenties versterken.
Pas je dagelijks leven aan door kleine veranderingen.

Zon in Waterman
Op 8.08
0nder 16.40

Vorm je een beeld van de komende dagen en geef jezelf en
de mensen om je heen de ruimte om hetzelfde te doen.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Vrijdag 9 februari
Maan in Boogschutter 
Heerlijke pannenkoek met olijf en geitenkaas.
Ingrediënten: voor 2 personen
Bloem
1 ei per 2 personen (hoe meer eieren des te knapperiger je pannenkoek)
Ca. ½ liter geitenmelk
1 zakje vanille suiker
Zout naar smaak
1 eetlepel arachideolie.
1 prij in dunne ringetjes gesneden,
½ paprika in reepjes gesneden,
reepjes zontomaatjes uit een potje,
Potje pitloze olijven (snij ze in de lengte door de helft)
1 zakje geraspte geitenkaas,
1 zakje Parmezaanse kaas of geraspte oude kaas.

Maan
Op 3.14,
Onder 12.27

Zon in Waterman

Giet de bloem, vanille suiker in een ruime kom, en roer met een
garde vanuit het midden de melk erdoor tot je een mooie niet te
dunne beslag hebt.
Voeg ei en olie toe, en meng deze goed door het beslag. Voeg na
de eerste pannenkoek wat zout naar smaak toe.

Op 8.06
0nder 17.42

Bak de prei, de uitgelekte olijven en paprika kort in een beetje
olie. Giet het beslag over de prei en de paprika. Wanneer de pannenkoek droog oogt, draai je deze om, strooi er wat geraspte kaas
over.
Maak het af met wat cayenne poeder.
Plaats heel kort een deksel over de pan zodat de kaas sneller
smelt.
Eet smakelijk.
De vierentwintigste dag in de maancyclus is verbonden met de
planeet Mars. Gunstig om op te ruimen en schulden te vereffenen.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 10 februari
Maan in Boogschutter 

De vijfentwintigste dag in de maancyclus is verbonden met
de planeet Mercurius. Waar gewerkt wordt vallen spaanders, relaties kunnen beschadigd zijn. Gunstig om nog
even bij te praten.
Maan in Boogschutter
Boogschutter is verbonden met Jupiter, de planeet
voor optimisme en groei. Deze dagen sta je
positief in het leven en je hebt een sterk gevoel
voor rechtvaardigheid. Door in beweging te zijn
en te handelen kom je waar je wilt zijn. Schijnbaar
vanuit het niets kun je dingen realiseren. Je
interesse gaat uit naar filosofie en de spirituele
wereld.

Maan
Op 4.14,
Onder 13.02
Zon in Waterman
Op 8.04
0nder 17.44

De rotatie van de aarde, de warmte van de zon,
de maanfasen en het ritme van de seizoenen
beïnvloeden organen, meridianen, waarnemingen,
emoties en gevoelens.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zondag 11 februari
Maan in Boogschutter , afhoudend tot 3:22 in Steenbok 

De zestiende dag in de maancyclus is verbonden met de
maan. Nog niet helemaal tevreden? Ga bij jezelf na wat
goed voelt en wat niet. De komende zeven dagen zijn gunstig om je plannen bij te stellen en verbeteringen
uit te voeren. Volg de maan aan de hemel tot de kleine sikkel, nog zichtbaar voor de donkere maan.
Bloed is onrustig onder de Leeuwmaan, wat slapeloosheid
kan geven. De Leeuwmaan beïnvloedt hart, wervelkolom,
bloedcirculatie, het middenrif en de slagaders. Het hart is
actief (yang) in de ochtend tussen 11-13 uur en is in rust
(yin) tussen 13-15 in de middag. Mensen zonder hartklachten kunnen actief en zwaar werk het beste in de ochtenduren uitvoeren. Wat het hart teveel kan belasten kun je beter vermijden, behalve de normale lichaamsactiviteiten van
gezonde mensen.
Wees als een tienjarige, spontaniteit en jezelf zijn is waar
het om gaat. Vriendelijkheid, liefde en geliefd worden zijn
belangrijk. Deze emoties stralen van je af en verlichten je
omgeving. Voel je niet gekwetst als anderen niet hetzelfde
ervaren. Er is gezelligheid en een behoefte om samen te
zijn.



Maan
Op 5.09,
Onder 13.44

Zon in Waterman
Op 8.03
0nder 17.46

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en
huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 12 februari
Maan in Steenbok 

De zevenentwintigste dag in de maancyclus
is verbonden met de planeet Venus. Een ideale
dag om te genieten van de goede en positieve
ervaringen en het accepteren van wat
anders ging. Geniet met familie, vrienden en/
of collega’s.
Onder de Steenbokmaan is het goed om je financiën
onder de loep te nemen en plannen te
maken tijdens deze afnemende maanfase.
Drink je vandaag alcohol, eet er olijven bij, een
gezonde combinatie.

Maan
Op 5.59,
Onder 14.33

Zon in Waterman
Op 8.01
0nder 17.47



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Dinsdag 13 februari
Maan in Steenbok , afhoudend vanaf 0:42, om 16:13 in Waterman 
De achtentwintigste dag in de maancyclus, verbonden met de planeet Saturnus. Overdenk wat beter en anders kan
in de volgende (maan)cyclus. Voldaan en tevreden voelen omdat
het goed is zoals het is. Tijd voor een feestje!
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta, stilte,
meditatie en qìgong.
Gunstig voor zachte behandelingen zoals massage, acupressuur
en/of een voetbad. Elk overzicht begint bij donkere maan.
Geen gunstige dagen voor operaties
Maan
Op 6.42
Onder 15.27
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Pg: Perigeum (maan dichtbij aarde)
Ag: maan verste punt vanaf de aarde



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 14 februari
Maan in Waterman 

Onder de Watermanmaan ben je op geestelijk gebied
bezig met sociale problemen. Je bent meer een observeerder van het leven dan een deelnemer. Je
straalt het tegenovergestelde uit van wat
je nodig hebt. Wanneer mensen te dichtbij komen
kun je een onveilig gevoel krijgen.
In een groep vrienden of collega’s hoef je niet direct
je emoties te laten zien. Voelt dit goed dan kun je
een stap verder gaan en een intieme relatie met een
ander ontwikkelen. Een relatie waarin je over emoties en het anders zijn kunt discussiëren. Om in
harmonie met jezelf te zijn, is het belangrijk om de
tijd te nemen, wanneer je die nodig hebt. Een paar
uur of even alleen zijn, zonder een kluizenaar te zijn.

Oude Maan
Op 7.19,
Onder 16.27

De negenentwintigste dag in de maancyclus.
Dat wat voorbij is loslaten en je verheugen op
de volgende cyclus.

Zon in Waterman
Op 7.57
0nder 17.51



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 15 februari
Maan in Waterman  afhoudend vanaf 22:06

Donkere maan
in Waterman

Vrijheid om jezelf te zijn
Waterman is verbonden met de planeet
Uranus die oude patronen doorbreekt.

Maan
Op 7.51
Onder 17.31

Waterman beïnvloedt je onderbenen, enkels
en je hypofyse (innerlijke oog) voor helder inzicht.
Zon in Waterman
Op 7.55
0nder 17.53



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Vrijdag 16 februari
Maan in Waterman om 3:43 in Vissen 

Het jaar van de bruine hond
Element: Aarde
Lente-festival: Regenwater, Yŭ Shuĭ
Chinees Nieuwjaar!

Nieuwe Maan
Op 8.19
Onder 18.38

Zon in Waterman
Op 7.52
0nder 17.55



Een jaar om thuis alles op orde te hebben, van
administratie tot reparaties en schilderwerk,
van beveiliging tegen storm tot ongewenste indringers.
Regenwater betekent niet alleen een regenbui,
maar dat regenbuien kunnen toenemen. Regen
is heel gunstig voor groei in de natuur. De laatste
sneeuwvlokken kunnen nog worden gezien,
maar de warmte neemt langzaamaan toe. De
lente komt in de lucht en een eerste bries kan
gesignaleerd worden.

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zaterdag 17 februari
Maan in Vissen , afhoudend vanaf 23:13

Het teken Vissen is verbonden met de planeet Jupiter. Je
fantasie kent geen grenzen: alles is mogelijk. Ook gevoelens en emoties kennen geen grenzen.
Emoties van de mensen om je heen voelen alsof ze van jezelf zijn. Dit maakt het lastig om eigen keuzes te maken in
het bijzijn van anderen.
Zonder je af om belangrijke beslissingen te nemen.
Maan
Op 8.45
Onder 19.46

Zon in Waterman
Op 7.51,
Onder17.57



Wanneer de zon en maan boven de horizon staan is de beste tijd voor het nemen van beslissingen.
De maan en zon zijn overdag zichtbaar tijdens het eerste en
het laatste kwartier.
Pas je artistieke talenten toe onder de Vissenmaan
en laat je energie vrij stromen.
Onder de Vissenmaan deel je graag met anderen.
Je geeft graag, maar verwacht er ook iets
voor terug. Probeer dit om te zetten in geven,
zonder er iets voor terug te verwachten. Kijk
vooruit en onderzoek nieuwe vaardigheden in jezelf om te
ontwikkelen.

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zondag 18 februari
Maan in Vissen , om 13.05 in Ram 



Maan
Op 9.07,
Onder 20.56

Zon in Waterman
Op 7.49
0nder 17.59

De zon in Vissen.
Wat Vissen weten:
leven is een mysterie, omstandigheden zijn de sluier.
Bewustzijn de sleutel tot onthulling.
De maan staat in de ochtend (yang)
in het waterteken Vissen (yin).
De maan (yin) staat in de middag
in het vuurteken Ram (yang).



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Maandag 19 februari
Maan in Ram , afhoudend van 16.18

兔

Maan
Op 9.29,
Onder 22.07

Zon in Waterman
Op 7.47
0nder 18.01



Konijn

Westers teken: Vissen
Windrichting: Oost
Uren: 5.00-7.00
Yin-yang: yin
Seizoen: lente
Maanmaand:
19 februari 20 maart
Jaren: 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999,
2011,

Carrière
Sociaal, kunst, priesters,
advocaten
Planeet: Neptunus
Dag: donderdag
Steen: aquamarijn
Meridiaan: dikke darm

Kruiden kun je op veel
manieren toepassen in
Kruiden kun je op veel manieren toepassen in je dagelijks
je dagelijks leven: als
leven: als thee, in voeding en door middel van acupressuur
thee, in voeding en door
via de huid met olie.
middel van acupressuur
Het stimuleren van meridianen door oefeningen en massage
via de huid met olie.
kun je versterken met etherische olie. Kies een olie die bij je
Het stimuleren van meripast en de meridiaan die je stimuleert. Cipres is een olie die
dianen door oefeningen
harmonie bevordert tussen hemel en aarde, het spirituele en
en massage kun je vermateriele met elkaar verbindend.
sterken met etherische
Neem wat olie in je handpalm en strijk over de meridiaan
olie. Kies een olie die bij
vanaf je schouder richting je wijsvinger.
je past en de meridiaan
die je stimuleert. Cipres
is een olie die harmonie
bevordert en hemel en
aarde, het spirituele en
materiele met elkaar verbindt. Neem wat olie in
je handpalm en strijk
over de meridiaan vanaf
je
schouder richting je wijsvinger.

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Yin

Dinsdag 20 februari
Maan in Ram , om 20.12 in Stier 
Onder de Rammaan is stil zitten geen optie. Er is altijd wel
iets te doen, vooral in beweging blijven. Lijkt er niets te
gebeuren in de wereld dan breng je daar zelf verandering
in. Afwachten en kijken wat er gebeurd is ook geen optie. Je
gaat in jezelf op en kunt je moeilijk in andermans schoenen
plaatsen. In je grote onschuld ren je de wereld in om nieuwe ervaringen op te doen.
Maan
Op 9.52,
Onder 23.19

Zon in Waterman
Op 7.45
0nder 18.02

Om jezelf in harmonie te brengen is het heerlijk om actief
bezig te zijn, vooral in de lente en buiten in de open lucht.
Ontwikkel jezelf door harmonie te zoeken tussen Ram en
Weegschaal. Weegschaal laat je mogelijkheden zien om met
relaties om te gaan
Voor het Chinese teken de Os is het in 2018 tijd om ‘oude’
dingen los te laten. Veel verandert en verliest haar waarde
of glans. Als Os ga je altijd onverstoorbaar je weg, dus ga
dit jaar niet bij de pakken neerzitten! Maak er ondanks alles, een mooi jaar van. Verhuizen, bouwen of handelen
in onroerend goed kun je dit jaar beter nalaten.
Het is een fantastisch jaar voor jou en je relatie, maak een
feest van elk mooi moment.
Wat je gezondheid betreft, blijf in beweging en zorg voor
jezelf.
Mercurius staat in het dierenriemteken Vissen
wat je fantasie en verbeeldingskracht verdiept.
Onderzoek je geest en observeer de gebeurtenissen.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 21 februari
Maan in Stier 

Onder de Stiermaan is het genieten, plezier maken,
ontvangen, genieten van de natuur, de ondergaande
zon, de wonderen van de natuur en er zijn voor jezelf. Niet per
se om anderen te behagen.
In de namiddag genieten van een massage.

Maan
Op 10.17,
Onder 00.00

Zon in Waterman
Op 7.43
0nder 18.04



Weersveranderingen komen voor tijdens de Boogschuttermaan
en Tweelingenmaan. Dit zijn de tekens die de verandering van
dalende energie naar stijgende energie aangeven. Tijdens
deze weersveranderingen kunnen de gewrichten en beenderen
opspelen. Trek voldoende warme kleding aan en houd vooral
keel, rug en voeten warm. Observeer het weer rond 24
februari wanneer de maan in Tweelingen staat.
Februari heeft dit jaar geen volle maan.
Voor het Chinese teken van de Slang is 2018 een
prachtig jaar. De Slang gaat resultaten zien van
het vele werk van de afgelopen jaren. Het zal erkend
en gewaardeerd worden, ook op financieel gebied gaat het beter.

Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 22 februari
Maan in Stier , afhoudend vanaf 12:46

Maan
Op 10.45
Onder 00.32

Zon in Waterman
Op 7.41
0nder 18.06

Het eerste kwartier (morgen) is het moment om na te gaan
of je handelingen in overeenstemming zijn met
je intentie rond donkere maan.
Neem een moment om terug te kijken op de
afgelopen zeven dagen, pak je agenda erbij om
het levendiger te maken. Controleer of je mensen
bent vergeten of dingen hebt laten liggen. Is
het belangrijk? Plan het dan op een van de komende
zeven dagen in je agenda, kijk dan ook
de week vooruit. Dit geeft je een goed beeld van
je doelen. Zaken die extra aandacht nodig hebben
kun je heel goed op de derde dag na volle
maan inplannen. Je bent dan beter voorbereid.
De energie stijgt: de sapstroom is naar boven
gericht. De maan stijgt in de middag en daalt
rond middernacht. Na het eerste kwartier is het
een goed moment om in actie te komen en iets
nieuws te beginnen.
Geen operaties op deze dag plannen.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 23 februari
Maan in Stier om 1:09 in Tweelingen 

Pinyin:

Shou Yang Ming Da Chang Jing

Nederlands: Hand Yang Dikkedarm meridiaan
Orgaanklok 5.00 - 7.00 uur
Detox elke donkere maan.

Maan
Eerste kwartier
om 9.09
Op 11.19,
Onder 01.47

Zon in Waterman
Op 7.39
0nder 18.08

De dikkedarm-meridiaan begint vanaf de top van je wijsvinger,
loopt tussen de duim en de wijsvinger omhoog over de pols,
langs de onderarm en de voorkant van de bovenarm tot het
schoudergewricht. Van daaruit loopt een tak dieper het lichaam
in, richting de longen, het middenrif en de dikke darm.
Een andere tak verloopt aan het oppervlak naar boven langs de
nek, via je wang en komt uit bij de onderste tanden
en tandvlees. Dan circuleert de dikkedarm-meridiaan
rond de bovenlip naar de andere kant van de neus.
Wrijf zachtjes over de meridiaan vanaf je schouder tot je wijsvinger.
Geen operaties op deze dag plannen.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 24 februari
Maan in Tweelingen 

Maan
Op 12.00,
Onder 02.59

Zon in Waterman
Op 7.36
0nder 18.10

Voor de Rat is 2018 een genoeglijk en zeer prettig
jaar. Blijf alert en leun niet te veel achterover,
kansen kunnen zich voordoen en komen meestal
uit een onverwachte hoek. Afhankelijk van
hoe hoog je de lat legt dit jaar, zal de creatieve
Rat iets harder moeten lopen om succes binnen
te halen. De Hond jaagt op de Rat, maar toch
heeft dit jaar meer voordelen dan nadelen voor
de Rat. Boven aan je wensenlijst zou je relatie
moeten staan, besteed voldoende aandacht aan
je geliefde, wil je die niet kwijtraken.
De maan beïnvloedt de rechterhersenhelft, de
intuïtie, de zon de linkerhelft, het verstand. Je
linkeroog is als de zon en je rechteroog als de
maan. Kijk eens in de spiegel naar je ogen. Zijn
ze even groot, even open? Is er een ooglid voor
je maan-oog of zonne-oog gezakt, of misschien
voor beide ogen? Voeding en kruidenformules
helpen dit te verbeteren.
Onder de Tweelingmaan is er afwisseling en een constante
stroom van beweging. De ene emotie naar de andere gaat
door je hoofd. Tweeling herinnert je er aan dat het leven een
spel is en ‘for-ever-young’. Er zijn geen grenzen, en tegenstellingen zijn te relativeren door Tweelingen. Tweeling voelt
emoties en weet alles over yinyang en de magie ervan.
Zoek je harmonie in jezelf, laat je humor stromen, praat over
je gedachten met een vertrouwd persoon waarbij je gewoon
even jezelf kunt zijn.
Blijf spontaan en forceer je niet in een intieme relatie.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 25 februari
Maan in Tweelingen , om 4:07 in Kreeft 

Dikke darm meridiaan
Meridiaanklok 5.00-7.00
Reinig elke nieuwe maan.
Je dikke darm ontvangt voeding en drank vanuit de dunne darm en
onttrekt daar de nog bruikbare vloeistoffen uit. De overbodige afvalstoffen worden verder door het darmkanaal getransformeerd.
Maan
Op 12.52,
Onder 04.08

Zon in Waterman
Op 7.34
0nder 18.12

Disharmonie.
Kou via de voeten kan omhoog kruipen en buikpijn of diarree veroorzaken, vooral bij kinderen.
Emoties veroorzaken stagnatie in de darmen
Verdriet
Zorgen
Boosheid
Frustratie.
Voorkom stressvol werk vooral na de lunch.
Dieet: teveel koud en rauw voedsel veroorzaakt stagnatie.
Acupressuur
Neem het topje van je wijsvinger tussen vinger en duim en masseer
het door te knijpen en weer los te laten.
Dikke darm 4 ligt aan het einde van de plooi wanneer je wijsvinger
en duim tegen elkaar legt. Masseer dit punt met de duimtop van je
andere hand, en wissel dit af.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Maandag 26 februari
Maan in Kreeft 
Onder de Kreeftmaan weet je alles van de zorg
voor familie en kinderen en de onderlinge contacten.
Wanneer je uit balans bent kom je weer in harmonie
met jezelf door je huis op te ruimen en een
gezellige en koesterende sfeer te creëren. Je geeft
de mensen om je heen het gevoel welkom te zijn.

Maan
Op 13.53
Onder 05.10

Zon in Waterman
Op 7.32
0nder 18.13

De maan is thuis in Kreeft en heeft een goed
geheugen voor het verleden. De maan onthoudt
veel, de gunsten maar ook onvriendelijk
gedrag. Daarom is loslaten op de dag voor de
donkere maan belangrijk. Vergeven en vergeten
is belangrijk om niet te verzanden in zorgen
en tobben. Wees je bewust van yang-qì en het
‘thuisgevoel’ dat je naar je omgeving uitstraalt.
Zoek het midden op voor harmonie tussen Kreeft
en Steenbok, tussen binding en afstand houden.
Kijk op www.maankalenderS.com/Maanmagazine
voor de zaaikalender 2018.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Dinsdag 27 februari
Maan in Kreeft  om 5.43 in Leeuw 

Voor het Chinese dierenriemteken het Paard een heerlijk
jaar onder de zon. Niets groeit zonder warmte en aandacht,
wees lief voor jezelf en je relaties en vergroot je vriendenkring.
Vriendschap betekent
het beste voorhebben met de ander.

Maan
Op 15.05,
Onder 06.03

Zon in Waterman
Op 7.30
0nder 18.15

Thuis, feesten, jezelf zijn en reizen zijn de belangrijke
thema’s dit jaar. Zoek de gunstige
maanden en reisrichtingen voor 2018 op. Thuisblijvers:
ga minimaal een weekend eropuit want
een verhuizing hangt in de lucht. Sporters gaan
dit jaar in de prijzen vallen.

“Hoop en angst zijn beide fantomen die voortvloeien uit het denken van het zelf.
Wanneer we het zelf niet zien, wat hebben we dan
te vrezen?
”
Lao Tzu, de manier van leven.



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Woensdag 28 februari
Maan in Leeuw  conjunct Noordelijke maansknoop

Liefde en thuis vormen voor het Chinese dierenriemteken
het Schaap het geluk in 2018.
Thuis is de basis in je leven, je retraite-home, waar je geniet en
je veilig voelt. Maak het gezellig en creëer momenten om je te
herinneren. Blijf bij jezelf en blijf op de hoogte van wat er om je
heen gebeurt. Anderen zijn druk met hun eigen zaken, voor jou
de tijd om je sterk te maken en voor te bereiden op de toekomst.
Maan
Op 16.22
Onder 06.46

Zon in Waterman
Op 7.28
0nder 18.17



Voeding is qì, levenskracht
Qì is de vitale levensenergie van je lichaam en geest. Voeding
voedt niet alleen je lichaam maar ook je ‘mind’. Iedereen weet
dat je vrolijk wordt van pure chocolade! Kies je voeding daarom
met zorg, het beïnvloedt je stemming, levensduur, organen, huid
en haren.
Voor het Chinese dierenriemteken de Tijger is 2018 het jaar voor
geluk en harmonie. Op veel gebieden van je leven is vooruitgang
te zien, zoals in de liefde, reizen en zaken.

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 1 maart
Maan in Leeuw , om 6.58 in Maagd 

Onder de Maagdmaan voert orde en veiligheid de boventoon. Bezig zijn, werken is wat je doet. Je doel is om datgene te doen waar je dienstbaar kan zijn, waar je de meeste
voldoening uit haalt. Gezondheid en het verzorgen van kinderen zijn gebieden waar je je goed bij voelt. Werken om
gevoelens en emoties te verdringen is uiteindelijk geen oplossing maar creëert juist problemen op het gebied van gezondheid.
Maan
Op 17.42,
Onder 7.21

Ben je uit balans en zoek je harmonie in jezelf, bezoek een
plek die als sereen en heilig voor je aanvoelt.
Je bestemming (passie) zoeken onder de Maagdmaan is net
zo goed als een menu plan op te stellen.

Zon in Vissen

Op de dagen rond volle maan kan je het meest actief zijn in
de cyclus. Je ervaart een druk van alles wat je nog ‘moet’
doen. Neem een moment de tijd, onder het genot van een
kop koffie of thee, en bekijk je agenda rond de volgende
volle maan op 31 maart. Misschien wat schrappen of taken
niet voor je uitschuiven zodat het gaat stapelen.

Op 7.26
0nder 18.19



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 2 maart
Maan in Maagd 
VOLLE MAAN
MAAN VAN DE WINDEN
SLAPENDE MAAN
Twee volle manen deze lentemaand! De tweede volle maan is de
Blauwe Maan op 31 maart.
Lentemaan in het teken Maagd.
De aarde opent zich en ademt in, sappen stijgen en energie wordt
uitbundig.
Beweeg rustig en kalm, laat intensieve lichaamsoefeningen rond
volle maan achterwege.
Reserveer het komende Weegschaalmaan weekend, ideale partnerdagen! Venus in het teken Vissen geeft hier een romantisch en
emotioneel tintje aan.

Volle Maan
Om 1.52
Op 19.01,
Onder 7.51

Zon in Vissen
Op 7.23
0nder 18.21

De maan weerspiegelt het licht van de zon, de maan spiegelt de
ziel in het bewustzijn.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 3 maart
Maan in Maagd , afhoudend van .050, om 9.22 in Weegschaal 
2017 was voor deze Chinese dierenriemtekens een jaar om het
leven ‘mooi’ te maken, de tijd voor uiterlijkheden Voor de Hanen is 2018 weer een actief jaar om meer tijd aan het ‘thuis’ te
besteden. Zet huis en haard bovenaan je wensenlijst en plan
hiervoor veel tijd in.
De maan beïnvloed eb en vloed, het stijgen en dalen van
boomsappen en vloeistoffen in ons lichaam. Je kent vast wel
dagen waarop je teveel eet, het niet lekker in je maag ‘valt’.
Simpelweg niet snoepen tijdens de afnemende maanfase en
speciaal niet tijdens de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen. Wil je aankomen? Geniet dan van meerdere maaltijden
per dag tijdens de wassende maanfase.

Maan
Op 20.18,
Onder 8.17
Zon in Vissen

Twee volle manen deze maand. De tweede volle maan valt in
het paasweekend. Dat lijkt relaxed, maar boodschappen doen
op die volle maanzaterdag?
Plan 10 maart in voor je To-Do-list voor de paasdagen en relax.

Op 7.21
0nder 18.22



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 4 maart
Maan in Weegschaal 

Voor de zorgeloze Honden ziet 2018 er zonnig uit. Thuis kan er
getimmerd en verbouwd worden of mogelijk een verhuizing. Ga
je gunstige windrichtingen na voor 2018 als je gaat verhuizen.
Maak een A4tje waarop je argumenten voor en tegen een verhuizing zet, dit maakt je snel duidelijk wat je hebt.
Met een goed managementplan kun je veel bereiken en je hart
volgen. Je doorzettingsvermogen ligt hoger dan in andere jaren. Je sociale contacten verbreden zich en op zakelijk gebied is
er groei en ontwikkeling.
Vermijd varkensvlees, veel Weegschalen krijgen daar uitslag op
de huid van. Vis en kip zijn betere keuzes. Overeet je vooral
niet tijdens gezellig tafelen, je maag drukt je longen waar je
kortademig en benauwd van wordt. Drink voldoende water om
nierstenen tegen te gaan, speciaal bij het wakker worden.
Geniet rond 17.00 uur van verse brandnetelthee wat vol voedingsstoffen zit en een reinigende werking heeft.



Maan
Op 21.33
Onder 8.41

Zon in Vissen
Op 7.19
0nder 18.24

Weegschaal
Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 5 maart
Maan in Weegschaal , afhoudend vanaf 1.00, om 14.23 in Schorpioen 

De 3e zonne-termijn Ching Chih,
“het ontwaken van Insecten”
“Winterslaap voorbij”
De zon staat halverwege het dierenriemteken Vissen.
Lenteoefening voor longen en dikke darm
Plaats je voeten uit elkaar.
Adem rustig uit en buig naar voren waarbij je de rug recht
houd. Haak je twee duimen in elkaar achter je rug.
Verdeel je gewicht over je voeten van je hielen tot de bal
van je voeten. Je voelt een lichte rek aan de achterkant van
je benen, knieën en kuiten. Houd je hoofd in een lijn met je
rug, kijk naar je tenen.
Adem uit en ontspan
Adem in en breng je schouderbladen dichter bij elkaar, door
je armen hoger te brengen.
Adem uit, laat je duimen los en buig je knieën. Kom langzaam weer rechtop staan.
Doe de oefening nog een keer waarbij je de duimen andersom in elkaar haakt.



Maan
Op 22.45,
Onder 9.05
Zon in Vissen
Op 7.17
0nder 18.28

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 6 maart
Maan in Schorpioen 

Voor het Chinese dierenriemteken van de Aap is het leven
vol verrassingen, als in een speeltuin. Het onverwachte gebeurt. Plannen die al tijden sudderen kunnen gerealiseerd
worden. Uitdagingen waarin je je kennis en vaardigheden
kwijt kunt geven je veel plezier en voldoening, wat goed is
voor je gezondheid. Kies altijd een beroep waarin je dit
kwijt kunt. Relaties en financiën beloven veel positiefs.
Voor de Zwijnen is er magie in de lucht. Zorg dat alles op
orde is in je huis, er staat iets te gebeuren. Weet je wat er
gaat komen? Toch ook je huis opruimen en reinigen. Zwijnen luieren graag en daar moet je niet mee stoppen, maar
je thuis heeft wat extra aandacht nodig in dit jaar van de
Hond.

Maan
Op 23.55
Onder 9.29

Zon in Vissen

GROENE PREI PANNENKOEK
Bak je pannenkoeken met amandelmelk. Voeg er handenvol
groene en witte preiringetjes aan toe.



Op 7.15
0nder 18.28

Schorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 7 maart
Maan in Schorpioen , afhoudend van 9.55, om 23.03 in Boogschutter

De planeet Mercurius bevindt zich in het teken Ram. Wees spontaan en jezelf, zeg niet overal ja tegen want er is een limiet aan je
energie. Vul je energie aan om te genieten van de ontluikende lente. Het frisse groen en blauwe luchten hebben een ontspannende
en spirituele invloed. Mercurius beïnvloed je zenuwen, een betere
remedie dan de natuur is er niet om die te kalmeren.
De planeten Mercurius en Venus staan dicht bij elkaar in het teken
Ram. Voor je het weet ben je verliefd en heb je spontaan een liefdesverklaring afgelegd.
Maan
om 16:55
Op 00.00,
Onder 9.56

Boogschutter en voeding
Veel fruit, gebakken uien op brood, sla, kip en niet teveel vlees.
Intuïtief laat je zoetigheid liggen omdat dit je lever teveel belast.
Meer dan de andere tekens heb je beweging nodig in de buitenlucht en voldoende slaap.

Zon in Vissen

Maak een schets van de tuin en kleur de schaduwplekken donker.
Voor een goed overzicht kunt je dit drie keer per dag doen.

Op 7.12
0nder 18.30

Op de plaatsen waar de zon heel weinig komt, hier kan je planten
neerzetten die niet veel zon nodig hebben: groenblijvers.
Op plaatsen waar het de hele dag zonnig is worden zon minnende
planten geplant.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 8 maart
Maan in Boogschutter 

Onder de Boogschuttermaan kijk je naar de toekomst, de
horizon. Je zoekt naar het pure in het leven, avontuur en
kent het spirituele. Op huishoudelijk gebied ben je niet handig. Het nieuwe avontuur ligt in de sfeer in de intimiteit van
relaties.
Afnemende maan en reinigen.
Niet alleen je woning verdient een “Lente reiniging” ook lichaam en geest heeft er profijt van. Water is de remedie.
Meer dan 70% van je lichaam bestaat uit vloeistoffen. Een
kan water op kamertemperatuur binnen handbereik helpt
toxines je lichaam uit en een kuur van drie weken met
groene thee.
Stromend water is beweging, wandelen, oefeningen waar je
licht van gaat zweten, en tranen voeren stoffen af.
Fruit en granen, bevatten vezels en vitaminen die je darmen
in beweging zetten.
En met een beetje hulp van je handen, masseer je met je
vlakke hand zachtjes je onderbuik 9x met de klok mee en
9x tegen de klok in, dit activeert je darmen wanneer je last
hebt van constipatie

Maan
Op 01.01
Onder 10.25
Zon in Vissen
Op 7.10
0nder 18.31



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 9 maart
Maan in Boogschutter 

Emoties zijn net zo veranderlijk als de maanfasen, de kleuren en
elementen van de dierenriemtekens, en daarbij het heersende seizoen en je verleden. Veel is onbewust,
Door (jezelf) te observeren ga je emotionele reacties herkennen en
heb je de mogelijkheid te veranderen. Veranderen, waarom? Het
vraagt veel energie om steeds maar weer geïrriteerd te worden
wanneer je partner de tube tandpasta open laat liggen, of de was
rond laat slingeren. Heerlijk toch, om daar op een ontspannen manier mee om te gaan. Goed voor je gezondheid bovendien, want
irritatie heeft een negatief effect op je lever-qì.
Het laatste kwartier is het moment waarop de maan weer vierkant
staat ten opzicht van de zon. De maan verschijnt dan rond middernacht aan de oostelijke horizon.

Maan
Laatste kwartier
Op 2.03,
Onder 10.59

Zon in Vissen
Op 7.08
0nder 18.33



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 10 maart
Maan in Boogschutter , afhoudend van 1.54, om 10.53 in Steenbok

Ontwaken in het maanlicht
Van onbewust naar bewustzijn.
De maan beïnvloed je onbewuste emoties en dagelijkse handelingen.
Als mens ben je verbonden met de natuur, het universum dat je beïnvloed. Door met de stroom mee te gaan maak je je leven makkelijker,
leer je elkaar beter kennen en begrijpen en ontstaat er meer harmonie.
Pas je lifestyle aan en volg de Vier Seizoenen en de 12 Maanfasen qua
lichaamsbeweging en voeding.

Maan
Op 3.01,
Onder 11.39
Zon in Vissen

Tijdens de lente-equinox op 20 maart, opent de Gouden Poort, het tijdstip waarin de zon de hemelse evenaar doorkruist. Een energetische
balans tussen dag en nacht, donker en licht. De energie van yin en
yang zijn in harmonie, dag en nacht zijn overal even lang. Het lenteseizoen is een periode van harmonie, waarin yang energie groeit.

Op 7.06
0nder 18.35

Op 19 maart vind je een maanoefening die je tijdens dit moment kunt
uitvoeren.
"Leeg de geest, vul de buik, verwaarloos buiten, Versterk de botten. "
Laozi



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zondag 11 maart
Maan in Steenbok 
Apogeum 10.15 404.681 km
Het einde van het winterseizoen en het begin van de
lente is verbonden met het element aarde, de milt. De
oefeningen zijn er om het miltorgaan te ondersteunen.
Ga in een staande positie en adem vier tellen in. Met de
adem in je lichaam strek je beide armen boven je hoofd,
de vingers gespreid. Probeer de sterren te bereiken met
beide handen. Adem uit, en adem verder in op je eigen
natuurlijke ritme. Je stretch je lichaam, de spieren in je
benen, je romp strekt, je vingers strijken langs de hemel. Zwaai zachtjes, bijna onzichtbaar van links naar
rechts en van voor naar achteren, als een rietstengel in
de frisse lente wind.
Deze oefening helpt bij teveel denken, teveel zorgen en
versterkt je energie.
Steenbok en voeding
Warme soepen en drank, yoghurt en melk, karnemelk,
kaas, en zout met mate, pruimen, bananen, aardbeien,
appels en pruimen. Drink niet teveel alcohol als je alleen
bent of je depressief voelt.



Maan
Op 3.53,
Onder 12.25

Zon in Vissen
Op 7.03
0nder 18.37

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 12 maart
Maan in Steenbok , afhoudend van 10.00, om 23.46 in Ram

De Vijf Elementen en dieren
Het paard van het element Hout is gespierd en heeft een kortharige wat grove vacht en ronde ogen. Ogen zijn het meest
sprekende deel, emoties zijn heel goed waar te nemen in de
ogen zoals boosheid. Het paard houdt van uitdaging en komt
ver met springen, lange-afstand-rijden en eventing (een dressuurproef, terreinproef
en springparcours). Het zijn zelfverzekerde paarden met een
scherp en helder denkvermogen wat ze sterren maakt in moeilijke situaties.
Aan beperkingen hebben ze een hekel wat hun prestaties negatief beïnvloedt. Onder druk kan het paard agressief worden.
Broze hoeven geven een disharmonie aan van de lever- en galblaasmeridiaan en is gevoelig voor oogproblemen. Kan bij
stress gevoelig reageren. Bij te hoge druk kan het paard met
het element Hout onevenwichtig en onverwacht reageren. De
verbondenheid met de levermeridiaan kan problemen
geven met te vette voeding.



Maan
Op 4.39,
Onder 13.17

Zon in Vissen
Op 7.01
0nder 18.38

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Dinsdag 13 maart
Maan in Waterman 

Waterman en voeding
Net als voor Tweelingen is twee kopjes koffie per dag voldoende. Peulvruchten, gedroogde abrikozen, tarwezemelen,
zeewier dadels, pruimen, zonnebloempitten bevorderen je
lichaamsenergie. Bovendien het de transportatie van zuurstof
van de longen naar je lichaamscellen. Dagelijks met je benen
een kwartiertje omhoog, voorkomt of gaat spataderen tegen.
Staat de maan in een van de luchttekens Tweelingen, Weegschaal of Waterman dan kun je jezelf laten crashen door je te
overladen met ‘Informatie. Je hersenen raken overvol waardoor je niet meer bij de informatie komen kan. Slecht geheugen? Nee, gewoon even tijd voor jezelf!
Tips om even af te remmen voor de Luchttekens
Wandelen of bezig zijn in de open lucht maakt je hoofd letterlijk weer helder.
Lees een goed boek
Praat met een vertrouwd iemand over iets anders dan waar
je mee zit.
Omdat je zoveel met je hoofd bezig bent, brengt beweging je
weer in balans.

Maan
Op 5.18
Onder 14.15

Zon in Vissen
Op 6.59
0nder 18.40

Behandel goede mensen goed
Behandel ook niet goede mensen goed
Zo komt goedheid tot leven
Lao Zi



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 14 maart
Maan in Waterman 

De maan op de zuidelijke maansknoop  geeft
een rustdag aan in het maanteken Waterman.
De noordelijke en zuidelijke maansknoop zijn
punten waarop de loop van de maan het vlak
van de ecliptica snijdt wanneer ze van noord
naar zuid gaat of van zuid naar noord. In de
maanfasen worden deze dagen als rustdag aangegeven:  zuidelijke maansknoop en  noordelijke
maansknoop.
Oude Maan
Op 2.52,
Onder 15.18

Zon in Vissen
Op 6.56
0nder 18.42



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 15 maart
Maan in Waterman  afhoudend van 8.32, om 11.12 in Vissen

Vissen en voeding
Aardbei, sinaasappelsap, zwarte bessen, boerenkool,
paprika, boerenkool, sla, spinazie, spruiten, koolrabi
zijn gunstig voor je gebit en pezen, vis.
Helpt tegen infecties en bevordert het genezingsproces. Wees voorzichtig met medicijnen, alcohol en verwen je voeten met goede schoenen en een voetbad.
De planeet Mercurius staat oostelijk van de zon. Een
goed moment om Mercurius te bewonderen. De zon
gaat als eerste onder en daardoor is Mercurius nog
even zichtbaar, laag aan de westelijke avondhemel.

Maan
Op 6.21
Onder 16.24

Aan het nieuwe begin van de maanfase op17 maart)
staan de zon, maan en aarde op een lijn.
Zon in Vissen

Het weertype kan tijdens nieuwe maan veranderen
geeft het weer voor de komende twee weken aan. Onder de Tweelingenmaan, rond de 22e, verandert de
energie van dalend naar stijgend.

Op 6.54
0nder 18.44



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Vrijdag 16 maart
Maan in Vissen 
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta,
stilte, meditatie, qìgong. Geen gunstige dagen voor operaties, wel voor zachte behandelingen zoals massage, acupressuur een voetbad. Elk overzicht begint tijdens donkere maan.
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Pg: perigeum, maan dicht bij de aarde
Ag: apogeum, maan verste punt vanaf de aarde
Geen operatie tenzij noodzaak:

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

10
Ag



15

Op 6.52
0nder 18.45

Zaterdag 17 maart
Maan in Vissen , afhoudend vanaf 14.13, om 19.58 in Ram 

Nieuwe maan in Vissen



Donkere Maan
Op 7.11
Onder 18.43

Zon in Waterman
Op 6.49,
Onder18.47

Hari Raya Nyepi, dag van de stilte op Bali

Geef diepgang in gevoelens en herwaarderen van oude
gewoonten.
Met de maan en de planeet Neptunus geven dag- en
nachtdromen inzicht om het eigen leven zelf in te richten.
Fysiek beïnvloed Vissen je voeten en bewegingsvrijheid. Transformatie door zelfgenezing en in harmonie
met jezelf te zijn.
Nieuwe maan dicht bij het lentepunt kan storm brengen.
Bali
Iedereen blijft binnen en er branden geen lampen. Het is die
avond vanaf 19.00 dan ook aardedonker. Buiten is het stil,
geen verkeer en ook geen vliegverkeer. Controleer vooraf of
je hotel die dag maaltijden serveert.



Hindoeistisch nieuwjaar
Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zondag 18 maart
Maan in Ram 

Maan
Op 7.34,
Onder 19.55

Zon in Vissen
Op 6.47
0nder 18.49

Voeding is het laatste waar je vandaag aan denkt, romantiek hangt in de lentelucht. Onder de Rammaan maak je een
onstuimige periode oor. De liefde kan spontaan ontvlammen
in dit vuurteken, wat ook een vurige ervaring is.
Pas onder de Stiermaan ga je misschien over een
langdurige relatie nadenken. Het kan vandaag
en morgen ook een kort brandje zijn waardoor
je weer bij je positieven komt.
Als vuurteken verbrand je veel energie door je focus op de
dingen en je enthousiaste karakter.
Wekelijks vis op je menu, kersen, aardbeien en yoghurt of
melk zijn goed voor je botstructuur. Gebakken of gekookte
wortels, een handvol gemengde noten, avocado en groene
groenten vormen voeding die een positieve invloed heeft op
je ogen.
Verwen je ogen regelmatig met een oogbad of kamillebloemen in een theezakje en dan een minuut of tien op de bank.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 19 maart
Maan in Ram , afhoudend van 0.47

Lente-equinox-meditatie voor morgen.
Maan
Op 8.56,
Onder 00.00

Zon in Vissen
Op6.45
0nder 18.51

Taoïstische maanoefening op dagen dat de maanpoort open is
voor onsterfelijke energie. Ga in een prettige houding zitten en
ontspan het gebied tussen je ogen. Glimlach met je mond iets
open. Adem in en ervaar je 3e oog en je mond. Je mond vult
zich met salvia (speeksel). Adem in, maar slik de salvia niet
door. Adem de rode kleur van de maan in en breng qì (gedachten) naar je perineum. Sluit je ogen en visualiseer de gele kleur
van honing. Zie jezelf zitten, overgoten in het gele maanlicht.
Het gele licht straalt door je lichaam tot aan je voeten en weer
terug richting de maan, het paleis van universele Yin. Visualiseer een halo om je heen met de vijf kleuren van de maan. Het
halo daalt vanaf je hoofd, langzaam naar je voeten. Breng de
vijf kleuren dichter bij elkaar en volg ze richting je kruin omhoog. In het centrum van deze kleuren verschijnt de honingachtige kleur geel. Adem de kleuren in je mond en vermeng de
kleuren met je tong door de salvia. Slik de salvia dan krachtig
in, richting je navel. Ga met je bewustzijn naar je navel en ervaar een warme energie.
De vijf kleuren van de maan blauw, groen, rood, wit en geel.
Oefen deze maanmeditatie, en voer ze speciaal uit op de dagen
waarop de maanpoort opent.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 20 maart
Maan in Ram , om 2.08 in Stier 


Lentefeest om 17:16 uur
Maan
Op 8.21,
Onder 22.23

De zon in het teken Ram
Wat in de winter onzichtbaar was, wordt naar het
licht gebracht. Knoppen en zaden openen zich.

Zon in Ram
Om 17.16
Op 6.43
0nder 18.52

Nieuw leven ontstaat in de natuur en in relaties.
Het eerste teken van de dierenriem, tijd voor actie,
pionieren en op onderzoek uit in de wereld.
Zichtbaar in de natuur, beroep, gezin, materialisatie,
met het enthousiasme van twintigjarigen.
Zon in Ram en maan in Stier.
Ostara, de godin van de Lente. Wie je ook bent en waar je ook in geloofd, het voorjaar is een Lentefeest, het oeroude gevoel van respect
van de natuur is nog steeds actueel. Het oer-gevoel in een ander jasje,
van het geloof in goden is de wetenschap gegroeid naar ‘energie’. De
goden van vroeger voor elk seizoen, maand en dag is er nog steeds de
energie die gevoeld en ervaren wordt.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 21 maart
Maan in Stier , afhoudend van 18.21
Onder de Stiermaan vertraagt de energie richting de aarde. Het is
gunstig om deze Mercurius-dag je plannen en ideeën te overleggen
met anderen. Afspraken die je vandaag maakt zijn goede afspraken
die aarden.
Je hals is nu gevoeliger voor koude, draag je mooiste sjaal. Vooral in
het voorjaar als de zon zich laat zien, hebben we de neiging om
zonder jas of sjaal naar buiten te gaan. Toch is het meestal nog te
koud en moet je lichaam zich nog aanpassen aan de buitenlucht.

Maan
Op 8.48,
Onder 23.38

De energie is nu wat trager en moeilijke taken worden nu langzaam
maar zeker tot een eind gebracht. Er is meer geduld en rust dan
tijdens de Ramdagen. Extreme of plotselinge veranderingen
liggen je niet.
Koeien geven meer melk rond volle maan!

Zon in Ram
Op 6.40
0nder 18.54

Plan je zaterdagse boodschappen eerder in de week in plaats van in
het paasweekend!
Voeding voor het aardeteken Stier om lichaamscellen te vernieuwen
zijn wortels, boerenkool, broccoli, pompoen, rode paprika, zoete
aardappel, zeewier, gedroogde abrikozen, zuring en paardenbloemblaadjes voor in je salade. Teveel snoepen verdikt je bloed wat de
qì-stroom stagneert.
Snoep alleen op de dagen van de Stier- en Weegschaalmaan.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 22 maart
Maan in Stier , om 6.30 in Tweelingen 

De planeet Mercurius gaat van 23 maart tot en met 15 april
retrograde (terug)lopen, vanaf de aarde gezien. De planeet
gaat langzamer lopen (pre-retrograde) maakt een bocht en
gaat schijnbaar achteruit en versnelt dan achterwaarts, wat
de retrogradebeweging vormt. Rond 15 april remt Mercurius
weer af, maakt een bocht en gaat weer vooruitlopen (postretrograde). Dit komt drie keer per jaar voor en duurt ongeveer drie weken.
Maan
Op 9.20
Onder 00.00

Zon in Ram
Op 6.38
0nder 18.56

Tijdens de retrogradeperiode van de planeet Mercurius is
een vakantie ideaal, een ‘time-out’.
Een periode voor selfcare, onderzoek doen, plannen bijstellen en herzien, schrijven en afmaken wat is blijven liggen.
Opruimen en ordenen van woon- en werkruimte, administratie en belastingen en contacten. Goed voor retraite,
vakantie, opruimen en schoonmaken, meditatie
en zelfreflectie, mijmeren, lezen, bestuderen en kennis verdiepen.
Vrijdag (morgen) is de dag van Venus. ‘Liefde
op het eerste gezicht’ met de planeet Venus in
het teken Ram.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 23 maart
Maan in Tweelingen , afhoudend van 18.07

Maagmeridiaan
‘Rotten & rijpen’
Ontwikkel
Vertrouwen, tevredenheid, aanpassingsvermogen
en empathie.
Transformatie
Door te geven en aan te passen.
Maan
om 9.09
Op 9.58,
Onder 00.52

Zon in Ram
Op 6.36
0nder 18.58

Verminder
Bitterheid, afweer en te kritisch zijn.
Symptomen
Misselijkheid, allergie, kramp, problemen met
gewrichten, huidproblemen en spijsverteringssysteem
uit balans.
Oefeningen
Buikmassage.
Ontbijt tussen 7.00 en 9.00 uur.
Grondoefeningen om te aarden.
Tuinieren
Bloemen in huis
50 keer kauwen op een hapje
Voeding
Kleine maaltijden verdeeld over de dag. Bij zwakte
kleine hoeveelheden kip, vis of vlees gebruiken.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 24 maart
Maan in Tweelingen , om 9.54 in Kreeft 
Kreeft en voeding
Perzik is een hele mooie vrucht die je darmen bevochtigt, je
bloed stimuleert en ophopingen van vloeistoffen voorkomt.
Voor alle dierenriemtekens geldt: kauw langer op je voeding
en eet je laatste maaltijd voor 19.00 uur als je af wilt vallen.

Maan
Eerste kwartier
Op 10.46
Onder 02.01
Zon in Ram
Op 06.33
0nder 18.59



De lente is het tweede seizoen, vergelijkbaar met het tweede
kwartier van de maanfase en geeft de opbouw in de wereld
weer. Als eerste wordt dit zichtbaar in de natuur: blad- en
bloemknoppen ontwikkelen zich, het gras groeit en de natuur
kleurt weer groen.
Plan de tweede volle maan (op 31 maart) een actieve dag om
je teveel aan energie in goede banen te leiden en stress te
voorkomen. De natuur in, of thuis, organiseer een qìgong,
yoga of meditatiegroep voor harmonie tussen hemel en aarde.
Plan je zaterdagse boodschappen eerder in de week.

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Zondag 25 maart
Maan in Kreeft 

Maan
Op 12.43,
Onder 04.04

Zon in

In het oude Griekenland werd de maan geassocieerd met drie godinnen
Selene, Artemis en Hecate
Samen de Drie-Gezichten-Godin.
De lucht is het domein van de godin Selene, de aarde van Artemis, en
Hecate is de godin van de onderwereld.

Op 7.31
0nder 20.01

Zij vertegenwoordigen de fasen van de maan: Selene is de wassende
maan, groeien in helderheid.
Artemis is de volle maan, de licht doorlatende Aarde.
Hecate is de afnemende of donkere maan, speciaal de drie dagen van de
donkere en onzichtbare maan. Beschermster van het huishouden, het
pas geborene en godin van magie.
Symbolisch de drie fasen van het leven jeugd, volwassenheid en ouderdom.
Op deze zevende dag van de maancyclus is het gezellig om met anderen
bij te praten. Neem de tijd voor spontane ontmoetingen.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Maandag 26 maart
Maan in Kreeft  afhoudend van 2.58, om 13.46 in Leeuw 
Perigeum 19.18 369.103 km

Limoenen zijn gunstig voor je lever en galblaas en verse
ananas geeft je qì, heerlijk in de namiddag.
Voor de Leeuw geen Bourgondische maaltijden of een Engels ontbijt. Meidoornthee en cayennepeper houden je aderen schoon en soepel. Dadels, perzik, spinazie, rode bieten
en brandnetelthee zijn bloedvoedende en reinigende ingrediënten om aan je menu toe te voegen.
Maan
Op 13.49
Onder 04.58
Zon in Ram
Op 7.29
0nder 20.03



De lente is het seizoen waarin Yin en Yang energieën in
evenwicht zijn. Bloementhee voor harmonie.
Thee wordt vaak voorgeschreven vanwege specifiek
genezende eigenschappen. Elk kruid heeft een specifieke
natuur. Kruiden die worden beschouwd als heet of warm
worden gebruikt in koude omstandigheden. Kruiden met
koelende eigenschappen worden gebruikt wanneer lichaam
hitte-symptomen geeft. Kruiden worden net als voeding ook
gecategoriseerd volgens hun smaak: zout, zuur, bitter, zoet
of scherp, en worden gebruikt om meridianen en organen te
beïnvloeden. Kruiden helpen qì stijgen, dalen of te verspreiden.

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Dinsdag 27 maart
Maan in Leeuw 

Elk dierenriemteken is verbonden met een van de elementen water, vuur, aarde of lucht.

Maan
Op 15.02,
Onder 05.43
Zon in Ram
Op 7.30
0nder 18.15



De vuurtekens zijn Ram, Leeuw en Boogschutter.
Leg, in gedachten, een vuurtje aan in een veilige omgeving. Ga
eens na wat je ervoor nodig hebt: brandstof, zuurstof en warmte.
De vuurtekens hebben lucht nodig, frisse buitenlucht om in beweging te zijn en ruimte om te kunnen bewegen. Vuurtekens zijn
enthousiast vol energie en actief en hun idealen rijken hoog. Zo
nu en dan het vuurtje wat temperen kan verhelderend zijn.
Maagmeridiaan-meditatie. De maagmeridiaan vind je op de volgende pagina. Je kunt het verloop volgen met je vingertop. Als je
het verloop eenmaal kent, ga je ook het gevoel van qì herkennen
wat door de meridianen stroomt. Kom je een pijnpunt (stagnatie)
tegen, masseer dit zachtjes door druk uit te oefenen met je vingertop, druk uitoefen en loslaten. Herhaal dit dagelijks tot de pijn
verdwijnt. Maak eens een (vrijblijvende) afspraak met je natuurarts.

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 28 maart
Maan in Leeuw , afhoudend van 10.33, om 6.31 in Maagd 
Zu Yang Ming Wei Jing
Voet yang maag-meridiaan

Maan
Op 16.19
Onder 06.20

Zon in Waterman
Op 07.24
0nder 20.06

De maagmeridiaan verloopt vanaf de buitenzijde van je neus, via je
binnenooghoek, omlaag over de wang via de boventanden. Omcirkelt
je lippen en gaat naar de kaak en via nek en schouder naar het punt
tussen de schouderbladen. Dan weer terug naar je sleutelbeenholte.
Verder naar boven richting je haarlijn.
Een tak gaat via de nek naar beneden via je keel. Hier ontstaan twee
takken waarvan er een, via de borst en het diafragma, de maag en
milt binnengaat en dan verder naar beneden naar je lies.
De andere tak loopt via de tepel naar de maag. In de liezen komen
de twee takken weer samen en gaan via de voorzijde van je been en
scheenbeen, Op je scheenbeen ontstaan twee takken, waarvan er
een over de wreef naar het puntje van je tweede teen, naast de grote teen loopt. De andere tak verloopt van onder de knie naar je derde teen.
Maag-meridiaan
Je maag heeft een voorkeur voor vloeistoffen zoals soepen en pap.
Dieet: bruine rijst, havermout.
Harmonie
Geaard zijn zoals een boom
Wandelen
Gezonde eetlust
Lezen en studeren
Eten op regelmatige tijdstippen
Disharmonie
Eten onder het werk
Te veel mentaal bezig zijn
Koude
Te weinig beweging



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Oefeningen
Buikmassage
Kniemassage
Gezichtsmassage
Je maag heeft een voorkeur voor vloeistoffen zoals soepen en pap.
Dieet: bruine rijst, havermout.
Harmonie
Geaard zijn zoals een boom
Wandelen
Gezonde eetlust
Lezen en studeren
Eten op regelmatige tijdstippen
Disharmonie
Eten onder het werk
Te veel mentaal bezig zijn
Koude
Te weinig beweging
Oefeningen

Donderdag 29 maart
Maan in Maagd 

Maan
Op 17.39,
Onder 06.51

Zon in Waterman
Op 07.22
0nder 20.08



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vul je huis met verse Qì, bloemen en muziek!

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
Maan in Maagd , afhoudend van 6.58, om 19.52 in Weegschaal 

VOC, afhoudende of stille maan.
Tijdens de cyclus van de maan om de aarde, maakt ze aspecten met
de zon en andere planeten. Verandert de maan van teken dan ontstaan er tijdstippen waarop er geen contact wordt gemaakt met de
planeten. Dit is de periode van de afhoudende maan waarin niets van
wat je begint of opstart, schijnt te lukken. Er zijn diverse tabellen die
niet altijd met elkaar overeenkomen. Probeer het eens uit en observeer je ervaringen.

Maan
Op 18.54,
Onder 07.17

Stond de maan in een van de tekens Kreeft, Stier, Boogschutter en
Vissen dan was dit niet van toepassing. Kreeft is het eigen teken van
de maan, en staat in verhoging in Stier, en de twee tekens Boogschutter en Vissen zijn verbonden met de planeet Jupiter. Er zijn diverse betekenissen maar de eenvoudigste is dat er niets in gang
wordt gezet, er geen beweging is, tijdens afhoudende maan.

Zon in Waterman
Op 07.19
0nder 20.10



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Zaterdag 31 maart
Maan in Weegschaal , afhoudend van 18.15

Blauwe Maan
De tweede volle maan in de maand maart.
Chakra’s maken deel uit van het meridianennetwerk in je lichaam die je met oefeningen, meditatie en mantra’s kunt stimuleren.
Wortelchakra
Element: aarde
Volle Maan
Om 14.42
Op 20.10,
Onder 07.42

Kleur: okergeel
Kracht: zwaartekracht
Lichaam: voeten, bovenbenen, bekkenbodem, anus, staartwervels, neus en spierkracht

Zon in Waterman

Fysieke plek: onder aan de wervelkolom (stuitbeen)

Op 07.17
0nder 20.11

Zintuig: reuk
Mantra: laat al het overbodige van het lichaam afglijden.
Balans wordt verkregen door contact te maken met de aarde.
Een overgave aan de aarde en de adem. De geest kan zich
overgeven aan de stilte en de eenvoud.
Jezelf veilig voelen. Zelfacceptatie. Stabiliteit. Materiële zekerheid. Zwaar en traag. In het hier en nu.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Zondag 1 april
1e Paasdag
Maan in Weegschaal 
Qì-dis van natuurlijke voeding.
Helpt vermoeidheid tegen te gaan en is licht verteerbaar.
250 gr kippenborst in stukjes,
2 in ringen gesneden uien,
2 middelgrote aardappelen en 1 wortel, in blokjes gesneden,
1 appel, in stukjes gehakt,
3 gehakte teentjes knoflook,
2 el kerriepoeder,
2 el tarwemeel,
4 el boter,
4 koppen groentebouillon,
500 gr rijst,
15 gr kaneel en 2 el olie.

Maan
Op 21.24,
Onder 8.05
Zon in Ram

Breng de pijpjes kaneel met 2 koppen water aan de kook.
Laat dit sudderen tot het water voor de helft verdampt is.
Kook dan de rijst erin en zet die apart. Maak een bloemsaus
en roer het kerriepoeder erdoor. Voeg twee koppen groentebouillon toe. Doe vervolgens de aardappel, wortel en appel erbij en laat dit in een gesloten pan pruttelen. Braad in
een pan met olie de stukjes kippenborst met knoflook en de
uien. Voeg dit samen met de gezeefde kaneelbouillon toe
aan de bloemsaus, zodra de wortel en de aardappelen bijna
gaar zijn. Laat het geheel nog even aan de kook komen en
serveer het met rijst.

Op 7.15
0nder 20.13



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 2 april
2e Paasdag
Maan in Weegschaal , 0.58 in Schorpioen 

Getrouwd met een ziel en een geest, geeft het lichaam ons
vleselijke genoegens en dient het om onze totale spirituele
en mentale conditie als een gepolijste spiegel weer te geven. In die mate waarin we onze eigen unieke balans kunnen ontdekken, zijn wij een geheel. Eens geheeld kunnen
Maan
Op 23.35
Onder 8.28

we dansen als vrije geesten.
Qìgong roept ons op de dansvloer van het leven.

Zon in Ram

Garri Garripoli

Op 7.15
0nder 18.28



Schorpioen

Dagkwaliteit: water (koud)
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 3 april
Maan in Schorpioen , afhoudend van 18.06

De maan en de planeet Jupiter staan in een lijn vanaf de aarde
gezien. Jupiter wordt gezien als de planeet met helende vermogens.
Bewegingen om qì in je lichaam te stimuleren zijn goed voor je
welzijn.
Beoefen in de namiddag, de maangroet uit wanneer je te warm
bent. Voer de zonnegroet uit in de ochtend, wanneer je kouwelijk bent.
Namiddagoefening.
De maangroet heeft een verkoelende invloed wanneer je te
warm bent.
Ochtendoefening.
De zonnegroet verwarmt je lichaam wanneer je te kouwelijk
bent.

Op 23.44
Onder 8.54

Mediteren is wat je als mens van nature doet, wordt je hier bewust
van. Heb je de behoefte om op een rustige plek te gaan zitten, laat
dat dan niet na.



Maan

Zon in Ram
Op 7.10
0nder 20.17

Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 4 april
Maan in Schorpioen , om 8.55 in Boogschutter 

清明

Helderheid Qīng míng
Pure Helderheid

De zon staat om 22.13 uur halverwege het dierenriemteken
Ram.
Maan
Op 00.00
Onder 9.23

Qìgong
Nijlpaard kijkt naar de maan.

Zon in Ram

Houd met je handen een onzichtbare bal vast voor je lichaam. Je linkerhand is onder de bal, ter hoogte van je buik
en je ademt in terwijl je zover mogelijk naar links draait. Je
rechterhand strek je naar boven toe uit. Draai terug in de
uitgangshouding, terwijl nu je rechterhand de bal vasthoud
en je op de inademing naar rechts draait.

Op 7.08
0nder 20.18

Ideaal voor je rugwervels en nieren. Wees wel voorzichtig
bij rugklachten!
De afnemende maan en vooral het maanteken Steenbok,
zijn gunstig om wortelgewassen te conserveren en op te
slaan. Het rooien van beplanting en wilde kruiden kosten je
ook minder inspanning



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 5 april
Maan in Boogschutter 

Observeer je ademhaling tijdens de 28 maanfasen.
Adem diep en langzaam in, bij het wakker worden.
De eerste vijftien dagen van de wassende maan stijgt yang-qì
en neemt yin-qì af. Om je ademhaling in balans te houden is het
goed om regelmatig en diep adem te halen.
Yang is een oppervlakkige, wat snellere ademhaling, terwijl yin
een diepere en langzamere ademhaling is.
Bij een oppervlakkige yang ademhaling ontwikkel je meer stress
en rusteloosheid. Dit komt voor rond volle maan en in de zomermaanden.

Maan
Op 00.50,
Onder 9.55

Yin is een diepere ademhaling, tot in je buik, waardoor je meer
ontspant en tot rust komt.
Zon in Ram

Tijdens afnemende maan neemt yang-qì af terwijl yin-qì toeneemt.



Op 7.05
0nder 20.20

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 6 april
Maan in Boogschutter , om 20.02 Maan in Steenbok 

Wees niet te streng voor jezelf.
Elk mens is een ster aan de hemel die zichzelf reflecteert op aarde.
Lentebouillon
Voeg zoveel mogelijk van de volgende groenten en kruiden toe die
je in huis hebt.
Kies een grote pan, gevuld met water.
Groenten die je kunt gebruiken zijn snijbiet, boerenkool, paardenbloembladeren, spruitjes, radijs, waterkers, zeewier (elk type),
Shiitake (paddenstoel),
koriander, knoflook, prei, venkel, anijs, gember, kurkuma.
Zachtjes laten sudderen totdat alle ingrediënten beetgaar zijn.



Maan
Op 1.51,
Onder 10.32
Zon in Ram
Op 7.04
0nder 20.22

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 7 april
Maan in Steenbok 

Wandelen onder de Steenbokmaan is een goede beweging voor de ontwikkeling van je botten zo blijf je sterk
tot je honderdste verjaardag. Een warm bad is een remedie wanneer je een dip hebt.
Lentekriebels
In de lente gaat alles voorspoedig buiten, maar binnen
gebouwen, zijn veel mensen in een slaperige en landerige stemming, niet echt geïnteresseerd. In het oosten is
dit bekend als ‘lentekoorts’. Er zijn veel oorzaken die
lentekriebels oproepen. Het weer, stress op het werk,
voeding en slapeloosheid kunnen dit veroorzaken.
Haal diep adem, daarbij tot vier tellend je adem inhouden en dan in vier tellen weer uitademen.
Doe adem- oefeningen om je longcapaciteit te vergroten. Drink meer water, vermijd vet en te kruidige voeding.
Eet groenten en fruit met een aanzienlijke hoeveelheid
vitaminen, zoals oranje groenten, fruit en kool.



Maan
Op 2.46,
Onder 11.15

Zon in Ram
Op 7.01
0nder 20.23

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 8 april
Apogeum 7.33 404.144 km
Maan in Steenbok , afhoudend van 16.14

Zeven dagen na volle maan staan zon en maan vierkant ten
opzichte van elkaar. De maan verschijnt na middernacht aan
de oostelijke horizon. Yin-qì wordt sterker en is het de tijd om
het langzamer aan te doen, beweging vermindert, zoals de
sfeer aan het einde van een werkdag. Opruimen, sorteren, ordenen, bewaren, opslaan en loslaten.
Spaar je qì en vitaliseer deze de komende zeven dagen, door
rust, lezen, creatief zijn, luieren, sporten, slapen en voorbereiden op een nieuwe cyclus.
Geef paardenbloem en andere kruiden in je tuin de ruimte. Pluk
de blaadjes van de paardenbloem, een handjevol zevenblad, de
topjes van de brandnetel en voeg het mengsel toe aan je lentesalades.

Maan
Laatste kwartier
Om 9.19
Op 3.35,
Onder 12.05
Zon in Ram
Op 6.59
0nder 20.25



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 9 april
Maan in Steenbok , om 8.50 in Waterman 

Onder de Watermanmaan is uitstekend om onkruid te schoffelen en te laten liggen. Het onkruid droogt uit en kwijnt weg
tijdens de vochtige dagen onder de Vissenmaan.
Fysiek beïnvloed Waterman je onderbenen. Een mooie oefening is om je benen hoger te leggen dan je heupen. Dit bevordert de bloedstroom en ontziet je hart.
Schilderen en verven is gunstig tijdens afnemende maan.
Houten vloeren kunnen gedweild, en schoenen gepoetst worden.

Maan
Op 4.17
Onder 13.01

Geniet van een siësta op een rustige plek. Luchttekens,
Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn denkers en zelden
zonder gedachten. Laat je gedachten komen en gaan, soms
handig om een schrijfblok binnen je bereik te hebben, want
inzichten en goede ideeën komen spontaan op in je ontspannen geest.

Zon in Ram
Op 6.57
0nder 20.27

Voordelen om je rust te nemen heeft een versterkende invloed op je humeur en je bent veel beter in staat om die dingen te doen die je wilt. Het zal je verrassen wat je dan allemaal voor elkaar krijgt. Bovendien geniet je meer!



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 10 april
Maan in Waterman 

Rustdag in de natuur 
Monniken versterkten al lopend qì en vitaliteit. Het is ideaal bij
stress, bevordert je bloedcirculatie en brengt je in een heerlijk
ontspannende sfeer. Wat je nodig hebt is een voetpad met ongelijke kasseien en een beetje mooi weer. Verder heb je een
paar sokken nodig om over de kasseien te wandelen en je voeten tegen bacteriën te beschermen. Het wandelen, masseert je
voetzolen. Daarbij worden de acupunctuurpunten en meridianen
gestimuleerd die je gezondheid verbeteren. Het is vergelijkbaar
met de principes van acupressuur.
Om te voorkomen dat bacteriële infecties in wondjes binnendringen, en om de gewenste effecten te bereiken, zijn sokken
aan te raden, in plaats van blootsvoets te lopen. Sokken kunnen
lichte verwondingen voorkomen aan je voeten. Loop bewust en
langzaam over de keien.

Maan
Op 4.52
Onder 14.02

Zon in Waterman
Op 6.54
0nder 20.29

Bij problemen met je voeten, pijnlijke spieren, vergroeide botten, cysten in je voeten, kun je deze oefening beter niet doen.
Bezoek dan je natuurarts.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 11 april
Maan in Waterman  afhoudend van 4.09, om 20.41 in Vissen

Zu Yang Ming Wei Jing
Voet yang maag meridiaan
Orgaanklok 7.00 – 9.00 uur
Volg de meridiaan met je vingertoppen. De maagmeridiaan verloopt
vanaf de buitenzijde van je neus, via je binnenooghoek, omlaag over
de wang via de boventanden. Omcirkelt je lippen en gaat naar de
kaak en via nek en schouder naar het punt tussen de schouderbladen.
Een tak gaat via de nek naar beneden en langs de keel. Bij je sleutelbeen ontstaan twee takken waarvan er een, via de borst en het diafragma, de maag en milt binnengaat en dan verder naar beneden
naar je lies.
De andere tak loopt via de tepel langs de maag. In de liezen komen
de twee takken weer samen en heeft een verloop via de voorzijde
van je been en scheenbeen.
Op je scheenbeen ontstaan twee takken, waarvan er een over de
wreef naar het puntje van je tweede teen, naast de grote teen loopt.
De andere tak verloopt van onder de knie naar je derde teen.



Maan
Op 5.23
Onder 15.07

Zon in Ram
Op 6.52
0nder 20.30

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 12 april
Maan in Vissen 

Onder de Vissenmaan is het snel gedaan met hardnekkig
vuil. Vissen is een waterteken en water heeft het vermogen
om dingen op te lossen. Overgiet of week hardnekkig vuil
langdurig in water. Na een of twee dagen is het vuil losgeweekt.
Voeten aarden je in de wereld en brengen je waar je wilt,
geef je voeten deze dagen extra aandacht. Behandel niet
alleen je voeten maar ook je onderbenen en rond de knieën.
In april wordt het weer warmer en het zonlicht intenser. Na
de wintermaanden is elke zonnestraal op je huid heerlijk.
Belangrijk is het tijdstip van de dag. Vermijd de uren waarop de zon op het hoogste punt staat. Lente-dermatitis is
een soort van lichtgevoelige huidziekte, voornamelijk veroorzaakt door een allergische reactie op zonlicht of ultraviolette straling.
Eet veel groenten en fruit die vitamine A bevatten.
Boerenkool, wortels, zuring, andijvie, bieslook.



Maan
Op 5.50
Onder 16.14
Zon in Ram
Op 6.50
0nder 20.32

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Vrijdag 13 april
Maan in Vissen , afhoudend van 13.27

Vrijdag de dertiende en de planeet Mercurius nog retrograde.
Misschien toch een dag waarop er van alles mis kan lopen?
Mercurius en de maan staan dicht bij elkaar in het teken van
de Ram. Het is goed mogelijk dat je te impulsief reageert op
situaties. In het verkeer is dat niet handig. Neem vandaag
geen beslissingen die je kunt uitstellen en er minstens een
nacht over kunt slapen. Adem een paar keer diep in en uit, dit
kalmeert je zenuwen en houd je geest alert.

Maan
Op 6.13
Onder 17.24

Onder de Vissenmaan dagdromen, artistieke fantasieën tot
uitdrukking brengen, muziek, schilderen, een bloemenborder
ontwerpen of boetseren.

Zon in Ram

Geloof, hoop en liefde zijn sterke krachten die de wereld in een
heel ander licht zetten. Besef dat elk mens uniek is en het
goede in zich heeft. Geloof en vertrouwen.



Op 6.48,
Onder 20.34

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zaterdag 14 april
Maan in Vissen , om 5.27 in Ram 

Maanfasen
Nieuwe maan: observeer je geest, intentie en verlangens, winter.
Wassende maan: versterkt je wilskracht.
 Eerste kwartier: kijk terug en vooruit, lente.
Wassende maan: kijk terug en vooruit, verbeter en
perfectioneer.

Maan
Op 6.36,
Onder 18.36

 Volle maan: alles valt samen, bloei, zomerfeest.
Afnemende maan: voeg nieuw ontdekte inzichten
toe, deel.
 Laatste kwartier: kijk tevreden terug, afronden, los-

Zon in Ram
Op 6.45
0nder 20.35

laten en ruimte maken, herfst.
Afnemende maan: overdenk je volgende cyclus
Oude maan: vakantie, nietsdoen, genieten, retraite.
Donkere maan: wees stil, luister.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zondag 15 april
Maan in Ram 
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta, stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen zoals
massage, acupressuur een voetbad. Elk overzicht begint tijdens
donkere maan (nieuwe maan).
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Maan
Op 6.59,
Onder 19.50
Zon in Ram
Op 6.43
0nder 20.37

Pg: perigeum, maan op dichtste punt bij de aarde
Ag: apogeum: maan op verste punt van de aarde verwijdert.

Geen operatie, tenzij noodzaak



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 16 april
Maan in Ram , afhoudend van 3.58, om 10.51 in Stier 


Maan
Donkere maan
03.58
Op 7.22,
Onder 21.06

Zon in Ram
Op 6.41
0nder 20.39

Donkere maan in Ram
Vuur - Yang
Transformeer door je unieke daadkracht te gebruiken en zelfhelende energie te stimuleren.
Mars geeft de spanning en de wil om te leven. Om te (over)
leven is overdenken en zorgvuldig handelen belangrijk. Bewust
inzicht geeft helderheid waardoor je innerlijke kracht toeneemt
en je bent, wie je bent.
Fysiek beïnvloed Ram je hoofd en hormonale systeem.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 17 april
Maan in Stier 

Voedsel en de vijf smaken zout, zuur, bitter, zoet en scherp

Maan
Op 7.49,
Onder 22.23

Zon in Ram
Op 6.39
0nder 20.41

Voeding is net als holistische kruiden onderverdeeld in de 5 smaken
van de 5 elementen. Kruiden en voedingsmiddelen zijn verbonden
aan een van de vijf smaken. Dit betekent niet het proeven van de
tong, omdat wat voor de een zuur smaakt voor een ander zoet kan
zijn.
Met dit systeem kan voeding geselecteerd worden voor specifieke
organen en meridianen. De vijf smaken zijn verbonden met seizoenen, meridianen, organen en emoties. De zoete smaak van chocolade beïnvloedt niet alleen het hart, ook de emoties en liefdesperikelen.
De zoete smaak is voedend en kalmerend. Zoete voedingsmiddelen
brengen kalmte en rust naar het zenuwstelsel, en ontspannen.
Rond nieuwe maan is de beste periode in de maancyclus om verder
te kunnen kijken in het universum naar de sterrenstelsels.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 18 april
Maan in Stier , afhoudend van 0.05, om 14.02 in Tweelingen 

Stier, Maagd en Steenbok zijn aardetekens. Aanraking is
een belangrijk onderdeel om je lichaam te verwennen. Massages zoals Tuina, accupunctuur, een klei-bad, oliën die je
huid verwennen, kleding van fijne stoffen, een zachte bries
door je haar en zonnestralen op je huid.

Zon in Ram

De lente is het seizoen dat vergelijkbaar met de puberleeftijd van de mens. Het lieflijke, meegaande kind met de
vriendelijke glimlach verandert in een grommend en grimmig wezen. Zoekend naar een nieuwe balans tussen verlangens van de ouders en de eigen, nieuwe, verlangens. Voeding voor harmonie van lever en galblaas past bij deze fase.
Dit dieet voorkomt vet op ongewenste delen van het lichaam en zorgt voor een mooiere huid.

Op 6.37
0nder 20.42

Adukibonen, appels, zure kool, mandarijnen, pruimen,
zuurdesembrood, frambozen, pruimen, tomaat en yoghurt.

Maan
Op 8.18
Onder 23.41

Etherische oliën in bad: zoet sinaasappel, vanille.
De planeet Saturnus gaat retrograde 3.47. Saturnus kan je
het gevoel geven dat je er helemaal alleen voor staat. Onderzoek je innerlijke wensen en verlangens en laat gaan wat
niet meer werkt.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 19 april
Maan in Tweelingen 

Tijdens wassende maan reflecteert zij steeds meer
licht naar de aarde. Hoe meer licht hoe meer qì en
bloed er circuleert en spieren, pezen en ogen gevoed worden.

Maan
Op 8.55,
Onder 00.00

Zon in
Op 6.34
0nder 20.43



Tijdens afnemende maan vermindert het maanlicht
en vertraagt de circulatie van qì en bloed door het
lichaam. Spieren en pezen verminderen hun flexibiliteit en zijn kwetsbaarder bij zware inspanningen.
Als reservebronnen fungeren acht extra meridianen
waarin qì en bloed worden opgeslagen. Waaronder
de Renmai die voor het lichaam over de buik omhoog loopt en intern via de ruggengraat naar beneden. De Dumai loopt langs de ruggengraat en
gaat via het achterhoofd naar de hersenen.
Qì en bloed worden beïnvloed door de zon (yang)
en maan (yin), net als de getijden van de zee worden beïnvloed.

Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 20 april
Perigeum 16.46 368.712 km
Maan in Tweelingen , om 16.27 in Kreeft 

穀雨

Ku Yu Regen voor graan

De zon staat op 0 graden in het teken Stier.



Maan
Op 9.40
Onder 0.54

Element aarde

Zon in Stier
Om 5.14
Op 6.32
0nder 20.46

Stabiliteit, kalmte, de natuur, traag,
sensueel, schoonheid, genot.

In het teken van de Stier is er meer aandacht voor het materiële, voor een goede fundering en zekerheid voor alle mensen, wereldwijd. Creativiteit kun je goed kwijt in allerlei ondernemingen. Plotselinge veranderingen worden niet erg gewaardeerd door het aardeteken Stier.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 21 april
Maan in Kreeft 

蛇

Maan
Op 10.35,
Onder 2.01

Zon in Stier
Op 6.30
0nder 20.48

Slang -

Windrichting
Zuidzuidoost
Uren: 9:00-11:00 uur
Yin-yang: yin
Seizoen: lente
Geboren tussen
20 april en 20 mei
Jaren: 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001
en 2013.

Yin
Carrière:
financiën, politiek, kunst,
Westers teken: Stier
Planeet: Venus
Dag: vrijdag
Steen: diamant
Meridiaan: milt

Verken met je vingers het verloop van je miltmeridiaan, beschreven op
23 april.
Symptomen van leegte van de miltmeridiaan kun je herkennen in vermoeide armen en benen en verslapte spieren.
Symptomen van het miltorgaan uiten zich in constipatie of diarree.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Zondag 22 april
Maan in Kreeft  afhoudend van 14.40, om 19.10 in Leeuw 

De meteorenshow van de Lyrids, piekt dit jaar in de nacht
van 22 op 23 april. Deze meteoren kunnen soms lichte stofpaden produceren die enkele seconden duren.
De lente en wassende maan doen energie en enthousiasme
stijgen. Neem niet te veel hooi op je vork. Doe regelmatig
een qìgong of yoga oefening tijdens je werk. Werkt zeer
verhelderend en je blijft fit in de avonduren.
Maan
Eerste kwartier 23.46
Op 11.39
Onder 02.58

Zon in Stier
Op 6.28
0nder 20.49



De halve maan zal kort na middernacht verdwijnen, waardoor het een goede show belooft te worden in de donkere
nacht.
De vorm van de maan verandert dagelijks. Wanneer zon en
maan vierkant staan ten opzichte van elkaar is de maan
zichtbaar als de letter a of b (zonder het streepje). Dit
wordt het eerste kwartier genoemd. Rond het middaguur is
de maan zichtbaar in het oosten, terwijl de zon al in het
westen staat. De maan gaat onder rond middernacht, wat
de meteorenshow goed zichtbaar maakt.

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Maandag 23 april
Maan in Leeuw 

Zu Tai Yin Pi Jing
Voet groot Yin milt meridiaan
Miltmeridiaan
Orgaanklok: 9:00 – 11:00 uur
Bloedsupplement
Maan
Op 12.50,
Onder 03.45

Zon in Stier
Op 6.26
0nder 20.51



Volg het verloop van de miltmeridiaan met je vingertoppen en
ervaar de sensaties en gewaarwordingen in je lichaam. De eerste
keer voel en ervaar je mogelijk niets. Met je vingertoppen stimuleer je qì die je leert (her) kennen.
De miltmeridiaan loopt vanaf de buitenzijde van je grote teen,
verder langs het rood-witgekleurde vlezige deel van je voet. Gaat
langs de voorzijde van je enkelbotje, aan de binnenzijde van je
enkel en dan langs de binnenzijde van je been omhoog, langs de
binnenzijde van je knie en je dij. Een tak gaat naar binnen via de
onderbuik naar de milt, terug via de maag, omhoog door het diafragma naar het hart en de longen. En verder naar de keel.
De andere tak gaat vanaf de buik verder omhoog langs de buitenzijde van de borst tot onder je sleutelbeen en vandaar naar beneden onder je oksel.

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 24 april
Maan in Leeuw , afhoudend van 5.44, om 22.41 in Maagd 

Wie nu nog niet in beweging is gekomen kan dat alsnog doen.

Qìgong oefening: het opheffen van de armen.

Maan
Op 14.05
Onder 04.23

Zon in Stier
Op 06.24
0nder 20.53



Met de voeten op schouderbreedte uit elkaar, breng je je handen
voor je borst, de handpalmen naar je toe. Adem in. Op de uitademing, breng je een arm omhoog en draai je handpalm naar de hemel. Op hetzelfde moment breng je de andere handpalm naar beneden en draai de handpalm naar de aarde. Strek je armen, maar blijf
ontspannen staan. Tijdens het inademen terug naar de startpositie
met de armen gekruist en de handpalmen naar je toe, voor je borst
Terwijl je uitademt, herhaal je de bewegingen, in tegenovergestelde
richting.
Gras inzaaien onder het teken Leeuw in het tweede kwartier doet het
snel ontkiemen. In het najaar is de septembermaand gunstig voor
inzaaien.

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 25 april
Maan in Maagd 

De Maagdmaan is gunstig voor tuiniers en kwekers. Wat
tegen kan zitten is de koude gevoelstemperatuur. Binnen is
het gunstig om je administratie en andere klusjes te doen
waar je kritische blik voor nodig is. Probeer een precisiewerkje eens uit op vuurdagen als Ram.

Maan
Op 15.22
Onder 04.54

Zon in Stier
Op 6.22
0nder 20.54



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

De natuur is volop in beweging en ontwikkeling, yang-qì
stijgt en het is de juiste tijd voor beweging. Beweging betekent warmte, hoe sneller je loopt hoe warmer je wordt en
kun je gaan zweten. Pas je tempo aan bij je conditie; last
van hitte, opvliegers of hoge bloeddruk dan is een matig
tempo aanbevolen. Overmatig zweten maakt je gevoelig
voor koude winden doordat de poriën van je huid open
staan. Pas je kleding en tempo hierop aan om pijnlijke spieren te voorkomen. Volgens onderzoek is een uur beweging
per week al voldoende. Een blokje om voor het slapen is
een oude remedie die nog steeds helpt

Donderdag 26 april
Maan in Maagd , afhoudend van 11.47

Milt-meridiaan
Ondersteunt gezondheid
Orgaanklok: 9:00 – 11:00 uur
20 april – 20 mei.

Maan
Op 16.37,
Onder 5.21

Zon in Stier
Op 06.20
0nder 20.56

Je milt transporteert en transformeert voeding en vloeistoffen. Omdat
de milt, net als de maag, aan het begin van dit proces staat zorgt
harmonie voor een natuurlijk en pijnloos spijsverteringsproces. In
tegenstelling tot je maag heeft je milt voorkeur voor droge voeding.
Disharmonie geeft symptomen als geen trek in voedsel, vermoeidheid, losse ontlasting, een geel gezicht, depressie of een opgezette
buik. Wonen en werken in een vochtige omgeving is te yin, net je
haar gewassen? Niet met nat haar naar buiten gaan. Natgeregend?
Zo snel mogelijk droge kleding aan trekken. Vrouwen zijn van nature
Yin en daarom kwetsbaarder voor teveel vocht en koude, oftewel teveel yin.
Emotie
Niet te veel overdenken
Wissel mentaal werk af met fysieke beweging
Maak je geen zorgen
Neem regelmatig een pauze
Kauw 30 tot 50 keer, per hap!
Rood vlees en rode bieten zijn bijvoorbeeld yang.
Yin is koude salades, drank uit de koelkast en ijs.
Te veel yin stagneert qì wat de functie van de milt verstoord.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 27 april
Maan in Maagd , om 3.14 in Weegschaal 

Koningsdag

Miltmeridiaan
Ontwikkel
Optimistische kijk op de toekomst, vertrouwen, erkenning.
Transformatie
Verminder
Angst voor de toekomst, afwijzing en gebrek aan hoop.
Op 17.52
Onder 05.45

Symptomen
Aambeien, eczeem, maagklachten.

Zon in Stier

Oefeningen
Neuriën, zingen, mantra’s.

Op 6.18
0nder 20.58

Voeding
Dieet: de milt heeft een voorkeur voor droge en warme
voeding. Oranje en gele vruchten en groenten.
Suggesties voor etherische olie: geranium, roos en gember.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 28 april
Maan in Weegschaal , afhoudend van 19.17

Qìgong
De Witte Aap plukt de Perzik.

Maan
Op 19.05,
Onder 6.08

Zon in Stier
Op 06.16
0nder 21.99



Houd je handen voor je taille met je handpalmen naar elkaar gericht en je rechterhand boven. Bij het inademen,
draai je lichaam naar links. Tijdens het uitademen, cirkel je
rechterarm omhoog, boven je hoofd, en naar beneden naar
de rechterkant op heuphoogte met de handpalm naar boven gericht. Draai je lichaam naar rechts en beweeg je
linkerhand aan de rechterkant op heuphoogte, draai je
handpalm naar boven tijdens de beweging. Sta met je
romp naar rechts gedraaid en je handpalmen naar elkaar
toe, je rechterhand onder met je linkerhand boven. Inademen. Dan terwijl je uitademt, herhaal je de oefening in
de tegenovergestelde richting met je linker arm boven,
over het hoofd cirkelen, en naar beneden naar de linkerkant.

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 29 april
Maan in Weegschaal , om 9.12 in Schorpioen ,

Sta vroeg op om de planeet Mercurius boven de horizon te
zien verschijnen. De planeet staat 27 graden bij de zon vandaan. Zoek de planeet vlak boven de horizon in het oosten,
net voor zonsopgang.

Maan
Op 20.17,
Onder 6.30

Zon in Waterman
Op 06.14
0nder 21.01



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Voeding voor de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen
bestaat uit veel fruit en groenten in allerlei kleuren. Ga op
zoek naar kleurige paprika’s, bloemkool, broccoli, alle kleuren
kolen, radijsjes en aubergine.
Vermijd te veel suiker en alcohol.

De volle maan, op 30 april, verschijnt bij zonsondergang boven de oostelijke horizon (links), de zon gaat onder in het
westen (rechts). Een mooie nacht voor Beltane.

Vrijdag 30 april
Maan in Schorpioen ,

Volle maan in Schorpioen
Feest van Beltane.
Vindt een balans tussen materie en spirit.
De komende nacht verbinden het vrouwelijke (yin) zich met het mannelijke
(yang) wat naar iets nieuws leidt.
Dit wordt vooral in spirituele zin
bedoeld. Elk mens kan zowel het vrouwelijke
als het mannelijke aspect in zichzelf laten
samengaan en accepteren.

Het is ook de nacht voor de natuurwezens, elfen en kabouters.
Veertig dagen na de lente-equinox wordt het feest van Beltane gevierd. De
godin van de bevruchting. Het is gebruikelijk om de plaatselijke priester op 1
mei de velden te laten besprenkelen met geweid water, een symbolische bevruchting, om de goede oogst veilig te stellen in het komende jaar. Een
boom die al vroeg in het voorjaar bloeit, wordt versierd. De meiboom, van
oudsher een berk, symboliseert het vieren van vruchtbaarheid, groei en leven. Voor de tijd van de christenen vierden de vrouwen de eigen vruchtbaarheid.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Volle Maan
Om 02.58
Op 21.28,
Onder 6.54
Zon in Stier
Op 6.12
0nder 21.03

Dinsdag 1 mei
Maan in Schorpioen , afhoudend van 4.56, om 17.20 in Boogschutter 

Emoties en dierenriemtekens
Het teken waar de maan in staat geeft aanwijzingen over gevoelens en de sfeer. In sommige tekens voelt de maan zich meer
thuis dan in andere dierenriemtekens.
Observeer een maancyclus van achtentwintig dagen in welk teken en in welke fasen je je prettig voelt en in welke niet. Met
deze informatie heb je de volgende cyclus al een voorsprong om
je op bepaalde situaties beter voor te bereiden.
Maan
Op 22.36
Onder 7.21

Zon in Stier
Op 6.10
0nder 21.04



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 2 mei
Maan in Boogschutter  afhoudend van 23.58

De lente, het seizoen om je levensverwachtingen te realiseren. Neem de tijd om je dromen te herinneren. Ontspannen
bezig zijn, dagdromen, in de natuur wandelen of rustig uitkijken over de zee. Dromen komen naar boven drijven, je
hart herkent je herinneringen en maakt dit duidelijk omdat
je er blij van wordt.
Neuriën is een gezonde oefening voor je keel en klieren.
Voel met je handpalmen op verschillende plekken op je
hoofd en hals tijdens het neuriën en ervaar hoe de klanken
en toonhoogte resoneren in je lichaam. Laat je handen lang
genoeg op een plek liggen om de trillingen te voelen. Waar
je hand ligt gaat ook je aandacht heen en ook de qì van de
trilling. Voel ook eens op je buik, onder je oksels op je achterhoofd. Geniet na als je stil wordt en voel.

Maan
Op 23.40
Onder 7.51
Zon in Stier

De zakdoekenboom of Davidia involucrate heeft een hele
aparte bloem. Onder deze boom kun je elfen verwachten.

Op 6.08
0nder 21.06



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 3 mei
Maan in Boogschutter 

Asperges hebben in de Chinese voedingsleer een zoet, bittere
smaak en werkt verkoelend op bepaalde organen en meridianen. De asperge heeft een koelende en bevochtigende werking
wat helpt bij hoest, dorst en constipatie.
Aspergesoep met hazelnoten
400 gr asperges in stukjes
2 eieren
80 gr hazelnoten
1 dl room of crème fraiche
peper en zeezout
1,5 l bouillon
30 g roomboter
1 ui

Maan
Op 00.00,
Onder 8.26

Neem een ruime pan. Rooster de hazelnoten en hak ze fijn.
Snipper de ui en fruit die in de roomboter. Voeg de noten en de
bouillon bij de ui en roer het rustig door. Voeg peper en zout
naar smaak toe en laat de soep 15 minuten zachtjes sudderen.
Voeg dan de asperges toe, roer alles en voeg dan de room toe.
De soep nu niet meer laten koken, maar warm houden. Doe de
soep in je mooiste kommen en garneer het met de eieren, in
stukken of verkruimeld.

Zon in Stier
Op 6.06
0nder 21.08

Heerlijk genieten!



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 4 mei
Dodenherdenking
Maan in Boogschutter , om 4.07 in Steenbok 

Breng je hart naar ‘Mingmen’ Levenspoort
Concentreer je spirit en breng de aandacht naar Mingmen (4GV).
Dit punt ligt achter je navel op je rug. Voel dat op deze plek in het
centrum een licht, zacht vuur brand, dat het gebied verwarmt. Je
gehele lichaam is ontspannen en in een comfortabele positie, terwijl je romp en rug recht zijn, met je knieën lichtjes gebogen.
Adem rustig en zachtjes in en uit.
Reguleert het bloed, brengt qì, helpt bij erge vermoeidheid, verbetert de lichaamshouding, helpt bij het regelen van je ademhaling.
Verbetert de stabiliteit van de onderste warmer, het gebied van de
blaas, uterus, nieren en voortplantingsorganen

Maan
Op 0.38,
Onder 9.07
Zon in Stier
Op 6.04
0nder 21.10



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Maan in Steenbok 

立夏

Lìxià de zomer begint op 5 mei.
De zon staat op 15 graden in het teken Stier.
Taoïstische maanoefening op dagen dat de maanpoort open is
voor onsterfelijke energie.
Zit in een prettige houding en ontspan het gebied tussen je
ogen. Glimlach met je mond licht open. Adem in en ervaar je 3e
oog en mond. Je mond vult zich met salvia (speeksel). Adem,
maar slik de salvia niet door. Adem de rode kleur van de maan
en breng je qì (gedachten) naar je perineum. Sluit je ogen en
visualiseer de gele kleur van honing. Zie jezelf zitten, overgoten met dit gele maanlicht. Het gele licht straalt door je lichaam
tot aan je voeten en weer terug richting de maan (paleis van
universele Yin). Visualiseer een halo om je heen met de 5 kleuren van de maan. Het halo daalt vanaf je hoofd, langzaam naar
je voeten. Breng de 5 kleuren dichter bij elkaar en volg ze richting je kruin omhoog. In het centrum van deze kleuren verschijnt de honingachtige kleur geel. Adem de kleuren in je
mond en vermeng de kleuren met je tong door de salvia. Slik
de salvia dan krachtig in, richting je navel. Ga met je bewustzijn, naar je navel en ervaar een warme energie.

Maan
Op 1.30,
Onder 9.55

Zon in Stier
Op 6.03
0nder 21.11

De vijf kleuren van de maan: blauw, groen, rood, wit en geel.



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 6 mei
Apogeum 2.36 404.457 km
Maan in Steenbok , afhoudend van 8.20, om 16.50 in Waterman 
In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) zijn eigenschappen en kenmerken verbonden met de vijf elementen:
water, hout, vuur, aarde en metaal.
Elke fase is een evenwicht tussen yin en yang, twee krachten
die in beweging zijn, elkaar aanvullen en in elkaar overgaan
zoals de seizoenen. De vitaliteit en qì is hiermee af te lezen bij
elk levend wezen. In harmonie groeit en bloeit het leven. Elk
element is verbonden met een seizoen, smaak, organen en
meridianen. De vijf elementen komen in elk wezen voor met dit
verschil dat het ene element krachtiger aanwezig is dan het
andere, wat tegelijk de kracht of kwetsbaarheid aanduid. Via de
meridianen circuleert qì, door het lichaam. Een onbelemmerde
stroom is van belang voor het welzijn.
Vorst kan nog voorkomen tot 18 mei. Vooral voor bloesem is
vorst schadelijk. Dek planten af wanneer dat mogelijk is.

Maan
Op 2.15,
Onder 10.48
Zon in Stier
Op 6.01
0nder 21.14

Meteoren vanuit het sterrenbeeld Waterman.
Water

Hout

Vuur

Aarde

Metaal



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 7 mei
Maan in Waterman 
Bijen hebben het heel druk hebben in mei en juni. De haalbij
brengt gewoonlijk de nectar tot in de kast. Wat daarbij kan
helpen is een vliegplank. Op deze plank kun je observeren
hoe de huisbijen de verzamelde nectar van de haalbijen
overnemen.
Plaats de vliegplank voor de bijen een beetje schuin, zodat er
geen water op blijft staan. De vleugeltjes van de bijen mogen
namelijk niet nat worden. Natte vleugeltjes gaan kleven en
dan komen de bijen niet toe aan wat ze moeten doen.
Een bijenkast heeft ook in hete zomers verkoeling nodig en is
een plek in de schaduw van een boom ideaal. Is het te warm
in de bijenkast dan zie je de bijen fungeren als ventilator.
Voor de opening van de kast maken ze snelle bewegingen
met de kleine vleugeltjes voor een koelere luchtcirculatie.

Maan
Op 2.52
Onder 11.47

Zon in Stier
Op 5.59
0nder 21.15



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 8 mei
Maan in Waterman 

Het paard met het element Aarde
Het paard met het element Aarde, is stabiel en heeft een goedig
karakter en vaak het uiterlijk van een langharig knuffeldier,
wordt graag vertroeteld en kijkt uit naar elke maaltijd. Ze leven
wel bij een eenvoudig maar gebalanceerd diner met voldoende
vitamines en mineralen. Meestal moeten zadels e.d. aangepast
worden omdat ze net wat groter, hoger of breder zijn. Ze zijn
geen zeurpieten en zo kan het voorkomen dat berijders er te
laat achter komen dat het bit niet goed zit of het zadel slecht
past. Het paard heeft geen sterke ambities en zal zich niet in
allerlei bochten wringen om te slagen. Het heeft wel een groot
uithoudingsvermogen. Het is verbonden met de maag- en milt
meridianen, wat gelijk kracht en zwakte aangeeft. Een te vochtige omgeving brengt ze uit balans en schimmelinfecties veroorzaken. In disharmonie er jaloezie en agressie zijn over voeding
in de kudde.
De meridianen hebben een verloop over de ribbenkast, de flanken, langs de nek en de buik. Deze gebieden kunnen gevoelig
zijn en disharmonie aangeven. Een deken bij nat weer, verandering in het dieet en dagelijks bewegen/werken kan voor balans
zorgen.



Maan
Laatste kwartier
4.30
Op 3.25
Onder 12.50
Zon in Stier
Op 5.57
0nder 21.16

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 9 mei
Maan in Waterman  om 5.12 in Vissen

De mooie planeet Jupiter in oppositie. Deze grote planeet staat heel
dicht bij de aarde en wordt verlicht door de zon. Jupiter is heel helder
en zal de hele nacht zichtbaar zijn. Dit is de beste tijd om Jupiter en
zijn manen te bekijken en te fotograferen.
Alles is verbonden met planeten en sterrenstelsels, tenslotte bestaan
wij uit sterrenstof en alles wat om je heen is. De namen van de dagen zijn ontleend aan de zon en maan de planeetgoden Mercurius,
Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. De zeven dagen. En, zoals met
veel dingen, kun je de dagen op twee manieren toepassen. Je kunt
de dagen verbinden met de actuele naamdagen.
De zon met zondag, maan op maandag, Mars op dinsdag, Mercurius
halverwege de week op woensdag, Jupiter op donderdag, Venus op
vrijdag en Saturnus op zaterdag.
Een andere manier is om de dag van de nieuwe maan te verbinden
met de zon-dag. De maan is onzichtbaar, de zon overheerst. De
tweede ‘zon’ dag is dan het eerste kwartier in de maancyclus, de derde zondag op volle maan en de vierde zondag tijdens het laatste
kwartier. Probeer het eens uit in de volgende cyclus.



Maan
Op 3.52
Onder 13.56

Zon in Stier
Op 5.56
0nder 21.18

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
Maan in Vissen 
In het ritme van de Chinese meridiaan/orgaanklok is het
tussen de uren 19.00-21.00 gunstig voor je pericardium om
heerlijk te ontspannen en te knuffelen met je geliefden.
Goed moment voor een voetbad en een voetmassage.
Aanpassing aan het nieuwe ritme van de zomerklok duurt
minimaal een week en verschilt per persoon.
Orgaanklok
Galblaas
Lever
Longen
Dikke darm
Maag
Milt
Hart
Dunne darm
Blaas
Nieren
Pericardium
Sān Jiāo (driewarmer)

Yang / actief
23-1 uur
1- 3
3–5
5–7
7 – 9 Ontbijt
9 –11 Studie
11-13
13-15
15-17
17-19
19-21
21-23

Yin / rust
1–3
3–5
5–7
7–9
9 –11
11-13
13-15 siësta
15-17
17-19
19-21
21-23 Relax
23- 1

Zon in Stier
Op 5.54
0nder 21.20



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Vrijdag 11 mei
Maan in Vissen , afhoudend van 11.02, om 14.41 in Ram

Maan in Ram
Zelfbewust en emotioneel sterk. Je reageert sneller onder
dit maanteken, wat onvoorzichtig en impulsief kan lijken op
andere dagen. Nieuwe ideeën zijn alleen leuk als je er direct iets mee kunt. Vandaag, en nog liever gisteren al aan
de slag. Je gaat geconcentreerd op in waar je mee bezig
bent. Boosheid is niet verkeerd, zonder boosheid lukt het je
niet die dop van de fles te krijgen, of extra kracht te zetten
bij het optillen van die tractor en andere heldendaden.

Maan
Op 4.39
Onder 16.14

Zon in Stier
Op 5.52,
Onder 21.21



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Zaterdag 12 mei
Maan in Ram 

De tekens Ram en Stier beïnvloeden je boven- en ondergebit. Kies voor een bezoek aan de tandarts een dag vanaf
twee dagen na volle maan tot nieuwe maan. Vermijd daarbij
de dagen waarop de maan door Ram en Stier reist. Voor
een controle is dit geen probleem en zijn de aardetekens
gunstig. Voor het plaatsen van kronen en bruggen is ook de
afnemende maan gunstig.
Maan
Op 5.01
Onder 17.27

Je spijsverteringssysteem wordt gelukkig van een kopje
verse gemberthee. Drink de thee niet bij koorts, opvliegers
of teveel warmte in je lichaam.
Gemberthee van vers gesneden gemberwortel.
Snijd een duimdik stukje verse gemberwortel af en snijd het
in kleine plakjes. Laat de gember 10 minuten zachtjes sudderen in een mok water, op het vuur.
Gember stimuleert en verwarmt je organen, helpt bij vermoeidheid en misselijkheid en versterkt qì.



Zon in Stier
Op 5.51
0nder 21.23

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zondag 13 mei
Moederdag
Maan in Ram 

Heerlijke aspergetaart voor moeder
1 ½ kilo asperges
25 g boter
4 eieren
1,5 dl amandelmelk of geitenmelk
1 dl room
zeezout
100 g geitenkaas
bieslook
paneermeel
Asperges schoonmaken en in stukken snijden. Kook de
asperges 8 minuten in water met zeezout en wat roomboter. Laat de asperges uitlekken in het vergiet en leg
ze op de bodem van een ovenschaal. Verkruimel de geitenkaas en verdeel die over de asperges. Klop de 4 eieren goed en giet het mengsel over de asperges. Klop de
room, melk en wat suiker goed door elkaar en giet het
over de asperges. Strooi er als laatste de paneermeel
over. De oven voorverwarmen op 200 graden. Bak de
taart in een half uur gaar en garneer hem met verse
bieslook.

Maan
Op 5.24
Onder 18.42
Zon in Stier
Op 5.49
0nder 21.25

Probeer ook eens de aspergelikeur!



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Maandag 14 mei
Maan in Stier 
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta, stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen zoals
massage, zwemmen, acupressuur, tuina, shiatsu en een voetbad.
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Oude Maan
Op 5.48
Onder 20.00

8
Zon in Ram

13


Pg: perigeum, maan het dichtst bij de aarde
Ag: apogeum, maan verste punt vanaf de aarde
Geen gunstige dagen voor operaties



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Op 5.48
0nder 21.26

Dinsdag 15 mei
Maan in Stier  afhoudend van 22.30, om 22.45 in Tweelingen 


Maan
Donkere maan
Op 6.16,
Onder 21.19

Donkere maan in Stier
Element Aarde

Zon in Stier

Yin

Op 5.46
0nder 21.28

Vast
De musicus, de zwijger, de aardgeest.

Voeg passie toe aan je ideeën om ze te realiseren met geduld en
verantwoordelijkheid.
De planeet Venus verbindt je met de creërende geest, Mars geeft je
energie,
Saturnus geeft je doorzettingsvermogen en concentratie.
Stier uit zich in je lichaam via je keel, hals en onderkaak.
Breng muziek in je leven, zing je gezond (milt en klieren).
Bescherm je hals bij snel wisselende weersomstandigheden.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 16 mei
Ramadan 30 dagen ->
Maan in Tweelingen 

Een gezellig buurtpraatje langs de kant van de weg. Plannen kunnen spontaan veranderen of in een andere richting gaan, net als
emoties snel wisselen, is er innerlijke onrust om nieuwe ervaringen
op te doen. Toch worden emoties verstandelijk benaderd en daardoor in de hand gehouden. Zware onderwerpen worden luchtig
besproken wat ze in een ander licht kan brengen.
Maan
Op 6.50
Onder 22.37
Zon in Stier
Op 5.45
0nder 21.29

Na 18 mei kunnen officieel alle bloembakken gevuld worden op
balkons en terrassen. Verzorg potplanten door uitgebloeide bloemen tijdens luchtdagen te verwijderen, maar geef je planten geen
water op de luchtdagen Tweelingen, Weegschaal en Waterman.
Aubergine kun je (tot juni) onder plastic tunnel. Wanneer er geen
vorst meer wordt verwacht kunnen de potplanten in de vrije natuur worden geplaatst.
De composthoop kan vastgestampt worden.
Analyseer het verleden en je plaats in de wereld, vergeven en vergeten helpt om je (bal)last te verlichten. Schone en heldere gedachten, ontdaan van het negatieve geven een nieuwe zicht op de
toekomst. Overdenk je plannen, herken de juiste, bij het opspringen van je hart, je wordt er blij van, hoe simpel kan het zijn. Visualiseer je pad.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 17 mei
Perigeum 23.07 363.776 km
Maan in Tweelingen , afhoudend van 20.18, om 23.48 in Kreeft 

Voeding voor de vroege zomer
Alfalfa – goed voor teveel vocht in je lichaam
Appel – bevochtigt het spijsverteringstraject.
Asperges – helpt bij constipatie.
Aubergine – versterkt
Maan
Op 7.32
Onder 23.50

Bamboescheuten – harmoniseren het centrum.
Broccoli – verheldert ogen.
Cayennepeper – beweegt qì en bloed.
Selderij - voert vocht af.
Komkommer –

Zon in
Op 5.43
0nder 21.23

Ei – voedt bloed en yin, helpt bij droge hoest.
Grapefruit – versterkt zenuwen en botten
Kelp - Citroen - Sla - Gierst - Munt –
Mungbonen – helpt bij dorst, hitte, en teveel medicijnen.
Olijven – bij droge hoest en helpt de lever bij het verwerken van alcoholische drank.
Peer - Pepermunt - Aardappel - Radijs - Zout - Zeewier - Tofu – Tomaat – Snijbiet –Watermeloen.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 18 mei
Perigeum 16.46 368.712 km
Maan in Kreeft 
Vermijdt extreme emoties.

Maan
Op 9.40
Onder 0.54

Zon in Stier
Om 5.14
Op 6.32
0nder 20.46



Warm zomer weer brengt sentimentele en emotionele gedachten naar boven. Laat je niet verleiden door al te sentimenteel
te worden. Je wilt graag je diepste gevoelens delen, deel ze
vandaag met papier om de juiste woorden te vinden.
Geniet van deze nieuwe zomer en behoudt een vrolijke stemming. Dit heeft een positieve invloed op je lichaam en je humeur, dat is duidelijk.
Je bent minder snel geïrriteerd en geprikkeld, en het vertraagt
je stofwisseling. Een vrolijke stemming geeft je een warm
gevoel wat kou verdrijft.
Pas je leefomgeving aan bij het seizoen, kies voor licht en
vrolijke kleuren. Oranje en geel maken je vrolijk en hebben
een positieve invloed op je spijsvertering, voeg daarom gele
en oranje groenten en fruit toe aan je ingrediëntenlijst.

Organiseer een feestweekend onder de Leeuwmaan met familie en vrienden! Wie zin en tijd heeft neemt een zelfgemaakt
gerecht mee, een drankje, slingers en versieringen voor de
kinderen.

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Zaterdag 19 mei
Maan in Kreeft , afhoudend van 23.14

Het verloop van je hartmeridiaan vind je op de volgende pagina. Ga na
hoe de meridiaan over je lichaam verloopt. Volg het met je vingertop
en/of teken de meridiaan op een vel papier. Als je het verloop eenmaal
kent, herken je ook het gevoel van qì wat stroomt. Op den duur leer je
mogelijke blokkeringen in de verschillende meridianen herkennen.
Maan
Op 9.27
Onder 0.53

Zon in Stier
Op 5.40
0nder 21.34

Het tijdstip van de dag geeft aan waarop de meridiaan actief is en is verbonden met een van de twaalf maanden. Pijn op een bepaald punt geeft
een blokkering of stagnatie aan. Met je middenvinger of duim kun je hier
zachtjes druk op uitoefen tot de pijn verdwijnt. Verdwijnt de pijn niet
direct behandel het punt de volgende dag opnieuw. Wrijf eerst over het
gehele verloop van de meridiaan, daarna met je vingertoppen en blijf dit
dagelijks herhalen tot de blokkering zich oplost.
Een netwerk van meridianen verbindt organen en huidzones met elkaar
in het lichaam. Dit bestaat niet alleen uit de twaalf hoofdmeridianen
maar gaat via kleinere meridianen die jing bie, luo, jin en ba mai genoemd worden.
Shi Er Jing Bie: twaalf divergente meridianen.
Shi Er Pi Bu: twaalf huidzones.
Shi Er Jing Jin: twaalf tendino musculaire meridianen.
Shi Wu Jing Luo: de vijftien Luo-vaten.
Qi Jing Ba Mai: de acht extra meridianen.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Zondag 20 mei
1e Pinksterdag
Maan in Kreeft  om 1.12 in Leeuw 
Shou Shao Yin Xin Jing
Hand Jong Yin hart meridiaan
Orgaanklok 11.00-13.00 uur

Maan
Op 10.38
Onder 1.45

Zon in Stier

Volg met je vingertoppen de hartmeridiaan. Door het verloop van meridianen te bestuderen wordt je bewuster van je
lichaam en lichaamsfuncties. De hartmeridiaan ontspringt
vanuit het hart, een tak gaat neerwaarts door het diafragma
en maakt contact met de dunne darm. De andere tak gaat
vanuit het hart omhoog langs je slokdarm, via je keel, via je
ogen naar je voorhoofd.
Een derde tak gaat vanuit het hart via de oksel naar beneden langs je bovenarm, via de binnenzijde van de ellenboog, langs de polsvouw, via het erwtbeetje van je pols
over de handpalm naar de binnenzijde van je pinknagel
waar de meridiaan contact maakt met de dunne darm meridiaan.

Op 5.39
0nder 21.35



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 21 mei
2e Pinksterdag
Maan in Leeuw , afhoudend van 5.30

“Graan in knop”, Mang Chung,



Maan
Op 12.50,
Onder 03.45

ZON IN TWEELING
Ontwikkeling door fantasie

Zon in Tweelingen
om 4.16

Tweelingen bevind zich afwisselend in de hemel en op aarde.
Castor en Pollux
Twee sterren aan de hemel.
Twee bergen op aarde tussen Zwitserland en Italië

Op 5.38
0nder 21.37

Tweelingen beïnvloed de longen en de zon komt in het teken
Tweelingen op het moment waarop de meridiaanklok de yinfase
van de longen aangeeft.



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 22 mei
Maan in Leeuw , om 4.03 in Maagd 

De energie stijgt; de sapstroom is naar boven. De maan stijgt in de
middag en daalt na middernacht.
Na het eerste kwartier, in de namiddag, is het een goed moment om
in actie te komen en iets nieuws te beginnen.

Maan
Eerste kwartier
om 5.50
Op 13.11
Onder 03.00

Geen operaties op deze dag. Neem een moment om terug te kijken
op de afgelopen zeven dagen. Controleer of je mensen hebt vergeten
of dingen hebt laten liggen. Is het belangrijk plan het dan voor de
komende zeven dagen in je agenda, kijk dan ook de week vooruit.
Dit geeft je een goed beeld van je doelen.
Zaken die extra aandacht nodig hebben kun je heel goed op een van
de drie dagen na volle maan plannen. Je bent beter voorbereid, kalmer en rustiger, vooral na een ontspannende ademhalingsoefening.

Zon in Tweelingen
Op 5.36
0nder 21.38



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 23 mei
Maan in Maagd , afhoudend van 9.10
Onder de Maagdmaan is het (meestal) weer rustig slapen.
De rusteloosheid en onrust van de Leeuwmaan geeft bij
veel mensen slapeloze nachten. Hier worden de slapeloze
nachten weer ingehaald.
Gunstig voor methodisch en serieus werkt. Een goede periode voor de boekhouding. Ruim gezellig op met muziek wat
je opvrolijkt voor positieve Qì in je omgeving. Rommel
wordt opgeruimd en er wordt schoongemaakt, verwen je
zelf met iets lekkers en een bos bloemen. Het is verstandig
niet te vet of teveel te eten.
Maan
Op 14.26
Onder 03.28

Zon in Tweelingen
Op 5.35
0nder 21.39



Woensdag is de dag van de planeet Mercurius .
Mercurius regeert over de tekens Tweelingen en Maagd.
En je brein, centrale zenuwstelsel, ademhaling, wind en
regen, verplaatsing, de pink, positieve gedachten, Hermes
coach, kringloop, circulatie van bloed en zenuwbanen en
zijn kleur is geel.
De maan geeft de emotionele kanten van je huwelijk of
relatie aan. Met de maan in een van de vuurtekens Ram,
Leeuw of Boogschutter is het stimulerend om elkaar uit te
dagen en anderen te inspireren. Je bent veel buiten, organiseert etentjes en zwemmen onder de volle maan, spontane feestjes, die heel gezellig zijn.

Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 24 mei
Maan in Maagd , om 8.52 in Weegschaal, afhoudend van 23.28

马 Paard - Tweelingen

Maan
Op 16.37,
Onder 5.21

Yang

Windrichting: Zuid
Uren: 11.00-13.00 uur
Yin-yang: yang
Seizoen: zomer
Geboren tussen
21 mei – 21 juni
Jaren: 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002
en 2014.

Carrière: landbouw en kunst
Westers teken: Tweelingen
Planeet: Mercurius
Dag: woensdag
Steen: agaat
Meridiaan: hart
Element: Vuur

Vijf Fasen & transformaties
Kenmerken van de vijf energieën
Zon in Tweelingen
Op 5.34
0nder 21.41

HOUT

VUUR

AARDE

METAAL

WINTER
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Winter
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Rood
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Geel
Dag

Wit
Namiddag

Zwart
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Zuid

centrum

West

Noord

Timing en planning zijn cruciaal voor je gezondheid. Ons lichaam beweegt en elk orgaan en meridiaan heeft een periode van twee uur waarin
qì op haar hoogtepunt is. Qì stroomt door de twaalf meridianen tussen
yin (koel) en yang (warm) energieën.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 25 mei
Maan in Weegschaal 

Slaap voor geluk.
In de zomer ga je laat naar bed en weer vroeg op.
Het gebrek aan slaap is daarom effectief om dit aan te vullen overdag. Dit kan, volgens onderzoeken, ook veel hartziekten voorkomen.

Op 16.53
Onder 04.14
Zon in Tweelingen
Op 5.33
0nder 21.42



Een siësta na de lunch, al is het een uurtje, vult je slaaptekort flink aan. Het geeft je voldoende energie om de rest
van de dag actief (aan het werk) te zijn. Bovendien blijf je
alert, en heb je veel plezier. Volgens experts voorkomt dit
(over) vermoeidheid. Probeer het maar eens, dan heb je
geen experts nodig.
Staat de maan in een van de luchttekens Tweelingen,
Weegschaal of Waterman tijdens je trouwdag dan stimuleren vriendschappen je relatie. Organiseer regelmatig feestjes, boeiende plekken om ideeën uit te wisselen. Vrienden
om mee te fantaseren of samen nieuwe projecten op te
zetten.

Weegschaal
Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 26 mei
Maan in Weegschaal , om 15.41 in Schorpioen 

In de warme zomer worden maaltijden makkelijker over geslagen met als resultaat dat je daarna veel meer gaat eten en
aankomt of je zelfs overeet. Of je eet veel te weinig wat je verzwakt en waar je hangerig van wordt en kwetsbaarder voor
disharmonie in je lichaam.

Maan
Op 19.05,
Onder 6.08

Zon in Stier
Op 06.16
0nder 21.99



Het kan je helpen wanneer je je gewoonten wilt veranderen,
wilt af vallen, gezonder wil gaan eten of wil ontdekken wat je
immuunsysteem versterkt.
Ontbijten voor 9 uur in de ochtend zet je spijsvertering op het
juiste tijdstip aan het werk. Maak er een gezellige maaltijd van
en kauw het voedsel goed zodat het lichaam niet overbelast
raakt.
Bovendien is kauwen zeer goed voor je kaken en gezichtsspieren; het houdt je spieren soepel en vitaal. Probeer eens vijftig
keer op een hap te kauwen!
Voeg wat bitter voedsel toe zoals witlof en meidoorn thee, de
meidoornthee stimuleert je bloedsomloop. Let wel op wanneer
je bloedverdunners gebruikt.

Weegschaal
Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 27 mei
Maan in Schorpioen ,

HART-meridiaan
Open je hart
Ontwikkel
Universele liefde, hartelijkheid, vergeven, empathie.
Maan
Op 19.15,
Onder 04.59

Zon in Tweelingen
Op 05.30
0nder 21.45

Transformatie
Groei en wijsheid.
Verminder
Onzekerheid, ergernis, overmatig lachen of helemaal niet,
haatgevoelens.
Symptomen
Paniek, angst, burn-out, nachtzweten.
Oefeningen
Wrijf met je handpalm vanaf je schouder naar je duim en
vanaf je pink, achter de ellenboog langs weer naar je
schouder terug. Maak deze beweging 9x op beide armen.
Plezier, spelen, theater, creativiteit, grenzen stellen.
Hartmeridiaan-meditatie.
Acupressuur pinknagel.
Voeding
Paddenstoelen, bruine rijst, kukumber.
Warme geitenmelk voor het slapengaan.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Maandag 28 mei
Maan in Schorpioen , afhoudend van 19.25

Yin en yang organen in je lichaam.
Yang organen zijn ‘hol’ en transformeren voeding en voeren
het verder door het lichaam.
Maan
Op 20.23,
Onder 05.23

Zon in Tweelingen
Op 05.29
0nder 21.46

Yin (vaste organen)

Yang (holle organen)

Milt

Maag

Long

Dikke Darm

Nier

Blaas

Lever

Lever

Hart

Dunne Darm

Pericardium

San jiao (Driewarmer)

Yin organen slaan voeding op en geven het af wanneer nodig.
Wil je meer weten?
Volg de evenementen op MaankalenderS.com



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Dinsdag 29 mei
Maan in Schorpioen , om 0.30 in Boogschutter, afhoudend van 16.21


Volle Maan in Boogschutter
Volle Maan
Om 16.21
Op 21.29,
Onder 05.51

Zon in Tweelingen
Op 05.28
0nder21.47

Warme Liefdesnacht,
Boogschutter
Vuur
Heldere maan
Pioen maan
Hare maan



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Woensdag 30 mei
Maan in Boogschutter 

Een leefstijl met voldoende afwisseling tussen werk en ontspanning en oefeningen om je Dan Tien te versterken is een
positieve basis.
Dan Tien is een punt onder je navel. Je vindt het door je hand
met de vier vingers, horizontaal onder je navel te leggen. Het
Dan Tien punt ligt ter hoogte van je pink, de exacte locatie ligt
in het centrum van je lichaam.
Staand of zittend neem je dit punt in gedachten en richt je
daarop.
In een staande houding spreid je de voeten iets en sta met
lichtjes gebogen knieën, kantel je bekken iets naar voren, met
een rechte onderrug rug, ontspan schouders en armen en kijk
ontspannen recht voor je uit.
Blijf rustig staan en concentreer je op je ademhaling en neem
er de tijd voor, begin rustig in je eigen tempo, bouw het dagelijks uit tot vijf minuten of langer. Het ontspant je hele lichaam en kan heerlijk verslavend werken!

Maan
Op 22.30,
Onder 06.24

Zon in Tweelingen
Op 05.27
0nder 21.48



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 31 mei
Maan in Boogschutter , om 11.28 in Steenbok 
In de ochtend kun je in nog snel wat klusjes voor elkaar krijgen met doelgerichte Boogschutter acties. In
de middag vertraagt de energie en is er meer geduld
voor serieuzere zaken.
Drink warme thee op warme en hete dagen. Als je lichaam warm is door het klimaat kan een beetje koel
water helpen.
Door teveel koud water te drinken of ijs te eten gaat je
lichaam in de alarmfase. Je lichaam krijgt namelijk
signalen dat er teveel kou in de maag is, en gaat zich
opwarmen, de poriën sluiten en kan je niet meer zweten en niet af koelen, waardoor je het warm blijft houden.
Drink je warme thee dan reageert je lichaam niet, want
alles is in orde. Daarom blijven je poriën open staan en
kan je gewoon zweten waardoor je afkoelt.
Koel bier is verfrissend op een warme dag. Echter, te
veel bier veroorzaakt een droge keel en kan hittegevoelens zoals koorts veroorzaken.



Maan
Op 23.25,
Onder 07.02

Zon in Tweelingen
Op 05.27
0nder 21.49

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Vrijdag 1 juni
Maan in Steenbok , afhoudend van 18.57

Maan in Steenbok
De sfeer is ideaal om iets voor jezelf te doen, een boek lezen, oosterse bewegingsoefeningen, een yin-massage in de namiddag.
Belast je knieën en jezelf niet teveel vandaag. Blijf bij jezelf!
Bind hoog bloeiende planten op, al wandelend over je terras of
door je tuin. Maai het gras in de namiddag wat verbranding en
uitdroging voorkomt door de zon op hete dagen.
Organisch tuinieren
Schapenwol om appelbomen gewikkeld kan voorkomen dat larven
bij de vruchten komen. Larven overwinteren graag in schapenwol.
De beste manier is om deze wol te verbranden.
In de nazomer kan de wol verwijderd worden.

Maan
Op 00.00,
Onder 7.47
Zon in Tweelingen

Plant je spruitjes uit op 80 cm van elkaar. Geniet van je aardbeien
en pluk ze zodra ze rijp zijn.
Verwijder uitgebloeide bloemen van bloeiende planten, het geeft
ruimte voor het vormen van nieuwe bloemen en langer genieten.
Top je tuinbonen om luis te voorkomen en de groei van peulen te
stimuleren.



Op 5.26
0nder 21.51

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 2 juni
Apogeum 18.36 405.314 km
Maan in Steenbok 

Zo binnen, zo buiten. Je uitstraling komt van binnenuit, uit jezelf. Door ervaring, anders denken, positiever in het leven te
staan en leren kun je dit versterken of verbeteren. Elk mens is
in staat zichzelf te verbeteren en te genezen. Deze kennis hebben we een lange tijd aan artsen overgedragen en daarvan afhankelijk geworden. In deze tijd leren we steeds meer voor
onszelf te zorgen en preventief bezig te zijn. Inzicht in je functioneren, zowel lichamelijk als geestelijk, leert je vroegtijdig de
signalen te herkennen en er positief op te regeren.
Schoffelen onder de Watermanmaan heeft als voordeel dat je
het (kleine) onkruid kunt laten liggen, tijdens Vissenmaan is de
luchtvochtigheid hoger en vergaan de kleine plantjes sneller,
om weer opgenomen te worden in de aarde.
De afnemende maanfase is gunstig voor brandneteltherapie.
Deze plant zit boordevol voedingsstoffen en heeft een reinigende werking. Dagelijks een kop brandnetelthee tussen 17:0019:00 uur reinigt je nieren en is bloedvoedend



Maan
Op 0.12,
Onder 8.38

Zon in Tweelingen
Op 5.25
0nder 21.52

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 3 juni
Maan in Steenbok , om 0.07 in Waterman 
De zuidelijke maansknoop in de Watermanmaan geeft een
rustdag aan in de natuur.
De afnemende maan is de fase om je levenstempo te vertragen, in de middag ontspanning te zoeken en een uurtje eerder
je bed op te zoeken.
Je intuïtie werkt optimaal. Er is een hang naar vrijheid en de
beperkingen door anderen of door zichzelf opgelegd, van zich
af te schudden. Het werken in groepen gaat goed vandaag. Het
openlijk tonen van gevoelens wordt als storend gezien, behalve
onder vrienden en bekenden.
Hang bij mooi weer je beddengoed buiten, en matras voor het
open raam. Hetzelfde kun je met uitgaanskleding doen die niet
in de wasmachine kan.



Maan
Op 0.53,
Onder 09.36
Zon in Tweelingen
Op 05.24
0nder 21.53

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 4 juni
Maan in Waterman , afhoudend van 07.10

Tijdens Watermandagen is het heerlijk om alleen te zijn of
met een grote groep vrienden, twee tegengestelde mogelijkheden. Vrienden bij wie je jezelf kunt zijn, veilig voelt, gevoelens en emoties deelt en je je kwetsbaar kunt opstellen.
Maak gebruik van de nog steeds stijgende yang-energie van
de zon. Na de zonnewende daalt de zon af richting het zuiden
en gaan de dagen korter worden. Ga na of je wensen zijn
gerealiseerd (gelukkige relatie), zichtbaar (een prachtig
bloeiende tuin) en tastbaar (chocoladecafé).

Maan
Op 01.27
Onder 10.36

Volg je passie, je hart, zonder anderen te kwetsen. De beste
leidraad is je geweten (ziel). Ben je goed bezig dan ben je
vol licht en vreugde en straal je dat uit. Luister goed naar je
zelf, er zijn vele excuses die het ‘verkeerde’ goed praten.

Zon in Tweelingen
Op 05.23
0nder 21.54

Voor gezonde benen en rust voor je hart, speciaal in de zomermaanden is het ideaal je benen hoger dan je heupen te
leggen.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 5 juni
Maan in Waterman , om 12.55 in Vissen 
芒种Mángzhòng Graan vormt baard,
De zon staat op 15 graden, het hoogste punt in het dierenriemteken Tweelingen.
Voor de boeren is het een van de drukste tijden van het jaar.
De zomer is meestal een hete en vochtige periode die veel energie vraagt van het lichaam. Wees flexibel en neem dagelijks de
tijd om even ‘niets te doen’ zoals zitten aan het water en het
observeren van de natuur. Wees gelukkig en kies voeding die
het lichaam helpt om te gaan met warmte: tomaten, aardbeien,
peren, appels en mungbonen (yin-soep).
Qìgong-oefeningen voor je longen verbeteren je ademhaling en
opname van zuurstof in je bloed. Dit heeft een kalmerende werking op je mind en vermindert stress in het dagelijks leven.
Ga ontspannen staan, strek je rug en houd je hoofd recht, je kin
iets naar de borst gericht. Vouw je handen samen achter je rug
en adem heel diep uit. Adem in, duw je borst vooruit en breng
beide handen achter je rug, zover mogelijk omhoog. Adem uit
en laat beide handen los en breng ze voor je lichaam. Beschrijf
met beide handen een cirkel aan beide zijde van je lichaam.
Deze oefening kun je zeven keer herhalen.

Maan
Op 01.56
Onder 11.41

Zon in Tweelingen
Op 5.23
0nder 21.55

Drink voldoende water
Sta vroeg op
Vergeet je siësta niet, geeft qì om gelukkiger te genieten van
lange zomeravonden.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 6 juni
Maan in Vissen 
Het laatste kwartier: gunstig om je gedachten te observeren en te
analyseren.
Waterdagen zijn gunstig om je potplanten te controleren of ze te
vochtig zijn of te droog. Vooral in de kassen of in de vensterbank
kunnen potplanten snel verdrogen. Begiet je planten of zo vroeg mogelijk in de ochtend, of laat in de middag. Dit voorkomt dat water
verdampt voordat het de wortels bereikt.
In de kassen is het beste moment vroeg in de ochtend te sproeien.
Sproei ook de paden, wat de luchtvochtigheid verhoogt. Sproei in de
kassen niet in de namiddag dan kan er in de nacht teveel vocht zijn
wat ziekte stimuleert.
Grasmaaien wanneer de maan door een waterteken reist, voorkomt
een dor en droog gazon. Een andere wijsheid is om het gras in de
namiddag te maaien, wanneer de zon afdaalt naar het westen. Vooral
tijdens hete dagen belangrijk om te voorkomen dat de warme zon het
gras verschroeit.

Maan
Laatste kwartier
om 20.33
Op 2.21
Onder 12.47

Zon in Tweelingen
Op 5.22
0nder 21.56



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Donderdag 7 juni
Maan in Vissen , om afhoudend van 8.35, om 23.27 in Ram 
In de zomermaanden komen gevoelens van liefde en tederheid duidelijker naar buiten. Zonlicht en warmte versnellen
je bloedcirculatie en opent je hart. Onder de Vissenmaan
liggen emoties en romantische gevoelens aan de oppervlakte. De laatste maanfasen geeft de stimulans om alles los te
laten (neem het niet al te letterlijk).
Loslaten is als een school vissen die uitwaaieren of een
zwerm vogels in de lucht die dicht op elkaar vliegen en dan
weer uitwaaieren en de ruimte nemen.
Drink voldoende (geen koud) water. Beweging als zwemmen of badderen, ontspant al je spieren. Bovendien is water
yin wat een goede tegenhanger is voor het yang van de
zomer.

Maan
Op 02.43
Onder 13.55

Yang Yin
Zon Maan
Hitte Koelt

Zon in Tweelingen
Op 05.22
0nder 21.56



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Vrijdag 8 juni
Maan in Ram 

Vuurenergie heeft de onstuimigheid van de lente. Heb je veel
vuur en uitbundige energie in je huwelijk of relatie, of als je
getrouwd bent onder de Rammaan, dan komen nieuwe ideeën
spontaan bij jullie op en sta je ook direct klaar om actie te ondernemen. Wacht heel even met ondernemen en bedenk eerst
wat de tijdsduur is van de onderneming. Kort, oké, starten
maar!
Een langdurig project? Stimuleer dan de kwaliteiten
van het teken Stier in jezelf, om het project ook af te maken.
Langdurige projecten zijn niet de sterkste kant van Ram. Observeer dan je acties tijdens de dagen onder de Stiermaan.
Favoriet zijn makkelijke kleding en veel naar buiten.

Maan
Op 03.05
Onder 15.05

Ram beïnvloedt je hoofd. Je gezicht heeft Yin en Yang gebieden
die elk een andere behandeling nodig hebben. Yang geeft een
gevoelige en droge huid, yin onzuiver.

Zon in Tweelingen

Reinigen van je huid rond 18:00 uur, is het tijdstip van de dag
waarop yin sterker wordt en yang verzwakt. Je huid ondergaat
een verandering wat het gevoeliger maakt. In de avonduren
werken behandelingen dieper in op de huid.



Op 5.21,
Onder 21.57

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 9 juni
Maan in Ram , afhoudend van 21.37

In het vierde kwartier is er tijd en ruimte voor het verwerken van ervaringen, dingen die je hebt geleerd en om het
oude los te laten. Je intenties en plannen zijn belangrijk.
Intenties vragen, zoals alles, aandacht, warmte en zorg,
nodig heeft om te groeien en tot bloei te komen. Na nieuwe
maan beleef je in gevoelens en emoties je plannen en kriebelt het de tweede of derde dag om in actie te komen. Je
verzamelt materialen en middelen en richt, waar nodig
een ruimte in. Dit kan een werkruimte zijn, een border voor
je kruidentuin, pluktuin, een groentetuin of een observatorium om naar de sterren te turen.
Ram en de afnemende maanfasen houden elkaar
in balans door er actief op uit te gaan om het teveel aan
energie kwijt te kunnen in een nieuwe sport.
In het teken Ram zijn operaties aan hoofd en gezicht
en tandheelkundige ingrepen niet gunstig, uitgezonderd
spoedoperaties.



Maan
Op 3.26
Onder 16.17

Zon in Tweelingen
Op 05.21
0nder 21.59

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zondag 10 juni
Vaderdag
Maan in Ram , om 06.05 in Stier

Onder de sensuele Stiermaan de ideale partnerdag.
Combineer de picknick met actie om het teveel aan
energie die je hebt in goede banen te leiden. Kies een
uitdaging als een mooie natuurwandeling, een dag in of
op het zadel.
Trouwdag onder de Stiermaan is de basis voor een stevige relatie waarin beiden genieten van het leven. Plezier in een mooie en eenvoudige omgeving, luisteren
naar de klanken van ontspannende muziek, stoffen van
natuurlijke materialen, bloemen in vazen en potten.
Neuriend rond volle maan en genieten van de natuur.
Lange dagen en de korte nachten.
Rozen, nicotiana en planten die geuren in de avond,
Kontroleer frambozen en andere leiplanten zoals kiwi of
ze voldoende steun hebben.
Tomaten regelmatig begieten en bemesten.
Zaaien
Damastbloem, duizendblad, reuzenmargriet, valeriaan.
Vlinderplanten zijn Buddleia davidii, tijm en herfstasters
Vaste planten zijn de klaproos, akelei en kogeldistel.



Maan
Op 5.24
Onder 18.42
Zon in Stier
Op 5.49
0nder 21.25

Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 11 juni
Maan in Stier 

Luierende bijen.
Ook bijen kennen het ‘niets doen’ in hun cultuur. Meestal onopgemerkt, want bijen worden als een ijverig werkvolkje gezien. Deze
luierende bijen liggen in hun cel, op hun rug, heerlijk te slapen.
Hangbijen, zoals er hangjongeren zijn en snoepers, die in de kasten
al genieten van al dat lekkers.
Morgen staat de maan in Tweeling, door gebrek aan ruimte vind je
vandaag de beschrijving over het Tweelinghuwelijk/partnerschap, is
niet zonder gezelligheid en beweging. Beweging zoals een vlinder
zich koesterend in de warmte van de zon, van bloem tot bloem dan
weer hoog de lucht in. Geen dag is hetzelfde. Gezelligheid van vrienden, een huis vol. Regelmatig terugtrekken voor rust en stilte zijn
belangrijke ingrediënten om de ´f low´ er in te houden.
Je kunt tot bij je diepste gevoelens komen en weet dit ook te verwoorden wat je een goed gevoel geeft. Samen kun je ‘dingen’ los
laten wat heel gunstig is vlak voor nieuwe maan.

Maan
Op 4.14
Onder 18.5

Zon in Tweelingen
Op 05.20
0nder 21.59



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Dinsdag 12 juni
Maan in Stier  afhoudend van 5.29, om 08.54 in Tweelingen 

‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta,
stilte, meditatie en qìgong, voor zachte behandelingen zoals
shiatsu, tuina, massage, acupressuur en een voetbad.
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Maan
Oude maan
Op 04.44,
Onder 20.11

Zon in Tweelingen
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Pg: perigeum, maan het dichtst bij de aarde
Ag: apogeum, maan het verst van de aarde af.
Geen gunstige dagen voor operaties

Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Op 05.20
0nder 22.00

Woensdag 13 juni
Donker maan
Maan in Tweelingen , afhoudend van 21.44


Donkere Maan
Om 21.44
Op 5.22
Onder 21.28
Zon in Tweelingen
Op 05.18
0nder 22.01

Donkere Maan in Tweelingen
Stimuleer je mentale vermogens met nieuwsgierigheid.
Blijf in beweging, leren en erover vertellen.



Mercurius is de boodschapper.

De remedie om alert te zijn is frisse lucht, goed voor je hersens.
Fysiek beïnvloed Tweelingen:
longen, schouders, armen, handen en vingers,
zenuwstelsel, zintuigen en brein.
Meridiaanklok:
05.00 – 07.00



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 14 juni
Maan in Tweelingen , om 9.21 in Kreeft 
Jarig?
Op je verjaardag staat de maan die dag in een dierenriemteken wat je
behoefte aangeeft voor het nieuwe jaar.
Met je maan in het teken:
Ram, dan ga je voor nieuwe ervaringen.
Stier, ga je voor kwaliteit en zekerheid.
Tweelingen, ga je voor beweging en mentale uitdaging.
Maan
Op 6.10
Onder 22.38

Kreeft, ga je voor harmonie, vrede en rust.
Leeuw, ga je voor zelfvertrouwen en het beste.
Maagd, ga je voor alles wat goed voor je is.
Weegschaal, ga je voor harmonie, delen en mooie relaties.
Schorpioen, ga je voor intimiteit en de hoogste vorm van leven.

Zon in Tweelingen
Op 05.19
0nder 22.01

Boogschutter, ga je voor reizen en het buitenleven.
Steenbok, ga je voor bewuster leven.
Waterman: ga je voor het unieke en gelijkheid.
Vissen, ga je voor het fascinerende en overstijgende.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Vrijdag 15 juni
Suikerfeest
Perigeum 1.56 359.506 km
Maan in Kreeft , afhoudend van 8.09

Onder de Kreeftmaan is het leuk om een familieweekend te
organiseren. Zaterdag is een ‘rustig-aan-dag’, zondag is het
Vaderdag, ideaal voor een feestweekend.
Je bent gevoelig voor de emotionele sfeer om je heen die je
stemming snel kan veranderen.

Maan
Op 07.09
Onder 23.37

Zon in Tweelingen
Op 05.19
onder 22.02



Ontstond je liefde onder de Kreeftmaan dan zet je de eerste
stap naar het opbouwen van een gezin. De maan is thuis in
het waterteken van de Kreeft en is hier sterk. Een koesterende relatie en een gezellig huishouden. ‘Zelden Rust’ is de
naam op de huisgevel. Op elk moment van de dag komen
familie en vrienden binnenvallen. Thuis, is het centrum voor
harmonie en de plek waar mensen zich snel op hun gemak
voelen. Koesteren, verzorgen en het bereiden van maaltijden,
voor mens en dier om je heen.
Plant je tuin vol met bloemen. Let op wat je bij je terras zet
want bijen wil je niet in de weg zitten.

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Zaterdag 16 juni
Maan in Kreeft , om 9.21 in Leeuw

De vijf kleuren van de maan blauw, groen, rood, wit en geel.
Oefen deze maanmeditatie, en voer ze speciaal uit op de dagen
waarop de maanpoort opent.
MIDZOMER
Maan
Op 8.19
Onder 0.00

21 juni
12.08

Zon in Tweelingen
Op 05.19
0nder 22.02



Taoïstische maanoefening op dagen dat de maanpoort open is
voor onsterfelijke energie. Ga in een prettige houding zitten en
ontspan het gebied tussen je ogen. Glimlach met je mond iets
open. Adem in en ervaar je 3e oog en je mond. Je mond vult
zich met salvia (speeksel). Adem in, maar slik de salvia niet
door. Adem de rode kleur van de maan in en breng qì (gedachten) naar je perineum. Sluit je ogen en visualiseer de gele kleur
van honing. Zie jezelf zitten, overgoten in het gele maanlicht.
Het gele licht straalt door je lichaam tot aan je voeten en weer
terug richting de maan, het paleis van universele Yin. Visualiseer een halo om je heen met de vijf kleuren van de maan. Het
halo daalt vanaf je hoofd, langzaam naar je voeten. Breng de
vijf kleuren dichter bij elkaar en volg ze richting je kruin omhoog. In het centrum van deze kleuren verschijnt de honingachtige kleur geel. Adem de kleuren in je mond en vermeng de
kleuren met je tong door de salvia. Slik de salvia dan krachtig
in, richting je navel. Ga met je bewustzijn naar je navel en ervaar een warme energie.

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zondag 17 juni
Vaderdag
Maan in Leeuw 
Juni is de drukste maand voor hommels, bijen en vlinders
om nectar te verzamelen.

Maan
Op 10.38
Onder 1.45

Begon je liefdesrelatie onder de Leeuwmaan, dan is het een
relatie vol plezier, feestelijk, creativiteit en inspiratie. Is je
trouwdag dit jaar onder de Leeuwmaan dan heb je een vrolijk jaar voor je liggen. Vrolijke muziek en een kleurrijke
omgeving trekken gezellig publiek. Familie en vrienden worden warm ontvangen en kinderen vermaken zich met creatieve spelletjes. Jullie woning is het toneel van plezier en
vrolijke gezichten, interessante drankjes en creatieve culinaire verrassingen en clowns te vinden zijn.
‘De schittering van de geest komt vanuit je Hart’.

Zon in Stier
Op 5.39
0nder 21.35



Is de leider (je hart) verlicht en in rust, dan zijn de onderdanen (je organen) kalm en vredig. Een vredig lichaam en
een kalme geest zijn je succes van waaruit je handelt.

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 18 juni
Maan in Leeuw , afhoudend van 5.25, om 10.42 in Maagd 

Achttien juni is een speciale datum: wilde kruiden die in de vroege ochtenduren verwijderd worden, verdwijnen uit je tuin. Maak
gebruik van deze magische uren. Sta extra vroeg op, en je hebt
tot 13.00 de tijd.
Van de meeste ‘wilde’ kruiden kun je thee zetten en in je salades
verwerken.
Maan
Op 10.55,
Onder 01.03

Zon in Tweelingen
Op 05.18
0nder 22.03

Tussen 18 en 24 juni is er de periode van de schaapscheerderskou die ontstaat door een koude noorderwind. Het weer kan aangenaam zijn maar met bewolkte luchten. Niet echt vakantieweer
maar wel gunstig voor de schapen die dan geschoren worden. Na
het scheren krijgen de schapen niet direct de volle hete zon op
hun kale huid, wat zeer aangenaam is en verbranding voorkomt.
Ook de dikke huid van varkens kan verbranden door de zon!
Spiritueel onderzoek kan je belangstelling hebben. Intuïtief voel je
aan wat bij je past. Je bent meer naar binnen gericht, wat meditatie gemakkelijker maakt. Zoek een rustige plek in huis of in de
natuur en laat je gedachten gaan.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 19 juni
Maan in Maagd 

Begon je liefdesrelatie of je trouwdag onder het aardeteken
van de Maagdmaan? Je leest elkaars wensen van het gezicht.
Jullie hebben een praktische en opgeruimde omgeving waar
alles te vinden is wat nodig kan zijn of er heerst een grote chaos. Problemen worden hier opgelost en verdwijnen als sneeuw
voor de zon. ‘Elkaar steunen en vrij laten’ is de magie in je
relatie. Gaat er echter iets mis dan pakken vernietigende donderwolken samen en is het huis te klein. Maagd is een van de
meest bescheiden en behulpzame tekens in de dierenriem.
Maan
Op 12.41
Onder 01.33

Kies vandaag voor werk waarbij je ook fysiek goed bezig kan
zijn. Bijvoorbeeld liever je woon- of werkplek, stallen of loodsen efficiënter inrichten, meubels en gereedschappen verplaatsen dan kleinere precisiewerkjes.

Zon in Tweelingen

Vier het MIDZOMERFEEST met bloemen, kaarsen, kleurige
drankjes met feestelijke hapjes.

Op 5.19
0nder 22.03

Hang in je tuin lampionnen en versier je veranda, terras en
balkon



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 20 juni
Maan in Maagd , afhoudend van 12.52, om 14.30 in Weegschaal 
Het eerste kwartier in de maancyclus. Kijk de week terug,
en vooruit. Maak tijd voor een uurtje mijmeren. Ga na wat
nog ontbreekt en leer jezelf nieuwe technieken aan, lees
boeken op het gebied van je interesses de komende zeven
dagen tot volle maan.

Maan
Eerste kwartier
om 12.52
Op 13.30
Onder 01.59

Zon in Tweelingen

Begon je liefdesrelatie onder de Weegschaalmaan, dan is
het ‘wij’ gevoel heel sterk. Samen uit, samen thuis, is de
gouden regel. Weegschaal is gastvrij voor creatieve kunstenaars op allerlei gebieden waarbij heerlijke hapjes niet ontbreken. Jullie geven elkaar datgene wat nodig is om doelen
te realiseren.
Organisch tuinieren
Halverwege het jaar is een gazonbemesting soms nodig.
Bemest, twee dagen na volle maan geeft het beste resultaat. Het ideale weer is een mistige of bewolkte dag, met
daarna hemels regenwater wat het gazon bevochtigt. Vermijd dagen waarop de maan voor het teken van de Leeuw
loopt.

Op 05.19
0nder 22.04



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 21 juni
Maan in Weegschaal , afhoudend van 22.29

MIDZOMERNACHT
De zon heeft zijn hoogste punt bereikt,
alles staat in volle bloei en heeft de energie van een tweeënveertig jarig
mens in de bloei van het leven.
Zon in Kreeft



Maan
Op 14.45,
Onder 02.21

Zon in Tweelingen
Om 12.08 in Kreeft
Op 05.18
0nder 22.05

Wanneer de zon op het verste punt in het noorden staat, is er in het
noorden een periode van helderheid. Het hoogtepunt van yang-qì. Lange dagen en korte nachten.
Even voor 12.00 uur kun je beginnen met
de Taoistische maanmeditatie.
De zon heeft zijn hoogste punt bereikt in het zenit, vanaf de aarde gezien. Na vandaag is elke volgende dag iets korter, tot de winter zonnewende. Het Litha feest geeft het begin aan van de tweede helft van het
jaar, de yin-fase. Het is hoogzomer en warm, niemand die nog denkt
aan de naderende winter. De snelle groei van de planten zoals in het
voorjaar, komt tot rust. Bomen en struiken staan vol in het blad en de
kleur is het donkere, volwassen, groen. De energie gaat nu naar de
ontwikkeling van de zaden en vruchten en de ontwikkeling van nieuwe
knoppen voor het nieuwe jaar.



Weegschaal
Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 22 juni
Maan in Weegschaal , om 21.12 in Schorpioen 
Pas je leefstijl in overeenstemming met het nieuwe seizoen aan.
Adem regelmatig diep in en uit, blijf kalm en ontspannen. Heb je
behoefte aan slaap, een dutje of gewoon even liggen: geef eraan
toe.
Je duimmuis geeft aan of je warm of koud bent of vermoeid, is het
rood gekleurd dan duid dit op warmte, een blauwe kleur geeft koude en/of vermoeidheid aan.
Voor wie kouwelijk is, eet meer warme voeding in plaats van koude
salades. Warme zomersoepen vormen een goede basis.
Voor warme types is koele voeding goed om de lichaamstemperatuur in balans te brengen: watermeloen, banaan, sinaasappel, peren en groene groenten.
Op 15.56
Onder 02.43

Zon in Kreeft
Op 5.20
0nder 22.04



Het draaien van de gewrichten (pols, schouder, heup, enkels en
knieën) is een goede zomeroefening. Het houd ze warm en doorbloed, soepel en doorvoed. Vermijd koude drank na inspanning en
zweten. Koude in je maag geeft signalen aan je huid om de poriën
te sluiten waardoor warmte in je lichaam opgesloten blijft.

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 23 juni
Maan in Schorpioen 

Begon je liefdesrelatie of was je trouwdag onder de Schorpioenmaan dan gaan jullie voor elkaar door het vuur. Schorpioen
is het teken in de dierenriem wat doorziet en doorgrondt, en
diep gaat in zijn emoties. Is het vertrouwen compleet dan kunnen jullie langere periodes van de wereld afgesloten zijn en
helemaal in elkaar opgaan.

Maan
Op 17.06,
Onder 03.05

Zon in Kreeft
Op 05.20
0nder 22.04



羊 Schaap - Kreeft
Windrichting
zuidzuidwest
Uren: 13.00-15.00 uur
Westers teken: Kreeft
Seizoen: zomer
Maanmaand: 22 juni – 21 juli
Jaren: 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003 en
2015

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Carrière: kok, hovenier, muziek, kunst.
Yin of yang: yin
Maan
Dag: maandag
Steen: amethist
Meridiaan: dunne darm
Element: metaal

Zondag 24 juni
Maan in Schorpioen , afhoudend van 16.00

Shou Tai Yang Xiao Chang Jing
Hand Groot Yang Dunne Darm Meridiaan.
Orgaanklok 13.00-15.00

Maan
Op 18.14,
Onder 03.29

Zon in Kreeft
Op 05.20
0nder 22.04



Volg het verloop van de dunne darm-meridiaan met je vingertopppen.
De meridiaan ontspringt vanuit de top van je pink, omhoog langs
de buitenzijde van je hand, langs de pols (styloid proces), verder
langs de voorarm, langs de ellepijp en de elleboog naar de bovenarm. Cirkelt dan rond je schoudergewricht en gaat naar je sleutelbeen. Vanaf het sleutelbeen gaat er een tak omhoog langs de nek,
via de wang naar de neuswortel en de binnenzijde van je oog. Een
andere tak daalt vanaf het sleutelbeen, via het hart, door het diafragma naar de maag en de dunne darm. Hier ontmoeten de dunnedarm-meridiaan en de blaasmeridiaan elkaar.
Depressiviteit komt niet alleen in de winter voor. In de zomermaanden kun je ook depressief zijn.

Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Maandag 25 juni
Maan in Schorpioen , om 6.30 in Boogschutter 

Maan
Op 19.20,
Onder 03.55

Ontstond je liefdesrelatie onder de Boogschuttermaan dan reizen
jullie de wereld rond. Fysiek of door te lezen kennismaken met andere culturen en filosofieën. Wonen en reizen in een camper vervagen grenzen en geven een steeds veranderend uitzicht en veel
ruimte. Reizen gebeurd niet alleen fysiek maar ook in de geest, die
grenzeloos is. Elkaar stimuleren met nieuwe ideeën en ervaringen
houd je met beide voeten op de grond en versterkt de relatie. Dieren zijn niet weg te denken. Vooral honden en paarden als kameraden.

Zon in Kreeft
Op 05.21
0nder 22.04



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Voeding voor je hart
Appel
Aubergine
Basilicum
Bieslook
Ei
Kastanje
Groene thee
Herderstasje
Zoete aardappel
Zonnebloemzaad
Saffraan
Rode dadels
Perzik
Lotus zaad
Grapefruit

Dinsdag 26 juni
Maan in Boogschutter , afhoudend van 10.49

Dunnedarm-meridiaan
Maakt keuzes wie je in je hart koestert.
Orgaanklok 13:00-15:00
Ontwikkel
Geluksgevoel, geaccepteerd voelen, veilig voelen.
Transformatie
Onderscheid waarheid van onwaarheid.
Maan
Op 20.22,
Onder 04.25

Zon in Kreeft
Op 05.21
0nder 22.04

Verminder
Zorgen
Verdriet
Symptomen
Overgevoelig.
Oefeningen
Reinigende ademoefeningen.
Massage.
Dunne darm-meridiaan-meditatie.
Voeding
Pepermuntthee, niet bij maagklachten.
Water en vrucht sappen.
De dunne darm ontvangt wat de maag niet volledig verteerd heeft en
scheidt dit materiaal verder in voeding- en afvalstoffen. De dunne
darm scheidt ook het zuivere van het onreine. Bij disharmonie van de
meridiaan kan er moeite zijn met urineren en de ontlasting.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 27 juni
Maan in Boogschutter , om 17.52 in Steenbok

Vanavond rond negen uur zie je naast de bijna volle maan de
planeet Saturnus schitteren. Saturnus en de maan hebben
met elkaar gemeen dat ze koel zijn. De maan heeft een cyclus
heeft van ongeveer 28 dagen en de planeet Saturnus van 28
jaar.

Maan
Op 21.19,
Onder 05.01

Zon in Kreeft
Op 05.21
0nder 22.04



Ogen geven veel informatie omdat ze verbonden zijn met de
yin-organen in je lichaam. Kijk jezelf eens diep in de ogen.
Je ooglid is verbonden met de milt.
De binnen- en buitenooghoeken met het hart.
Het oogwit met de longen.
De iris met de lever.
De pupil met de nieren.
Vanaf 18:00 uur is het gunstig om je financiële administratie
op orde te maken. Controleer het afgelopen half jaar en maak
een budgetplanning voor het komende halfjaar. Voer een meditatie uit voor het komende halfjaar om je diepste en onbewuste wensen bewust te maken. Kies symbolen die bij je
wensen passen om qì te versterken.

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Donderdag 28 juni
Maan in Boogschutter , om 11.28 in Steenbok 

VOLLE MAAN
LOTUS MAAN
MAAN VAN DE PAARDEN

Je hart als leider van jouw landschap en emoties.
Het zomerseizoen is verbonden met je hart.
Koester je hart en verwen jezelf met een siësta. Het geeft je
extra qi om je dag onvermoeid voort te zetten en te genieten in de avonduren.

Volle Maan
Om 6.54
Op 22.10
Onder 05.43

In harmonie.
Genieten, rust en zachtheid, liefde, integriteit en zuiverheid,
optimisme, levenslust, wijsheid en spirituele groei, evenwichtig.



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemnde maan

Vrijdag 29 juni
Maan in Steenbok 

Een sterke liefdesrelatie ontstaat onder de Steenbokmaan. Een sterke verbintenis met een goed fundament en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar. Na
serieuze gesprekken of arbeid is er tijd voor ontspanning en plezier en komt de humor naar boven. Steenbokmensen hebben vaak een bedrijf bij huis. Werk en
zorg combineren zich zoals massage en adviezen op
het gebied van voeding.
Organisch tuinieren
Bemesten tijdens volle maan of in de periode van afnemende maan heeft als voordeel dat de aarde en de
beplanting meststoffen beter opnemen.
Rond volle maan is de waterstand op het hoogst (natuurlijke) niveau. Bij vochtig weer is het advies om
twee dagen te wachten met het poten van planten
omdat het risico bestaat dat de planten gaan rotten.

Maan
Op 22.53
Onder 06.32

Zon in Kreeft
Op 05.23
0nder 22.04



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 30 juni
Apogeum 4.45 406.059 km
Maan in Steenbok , om 6.38 in Waterman 
Een liefdesrelatie ontstaan onder de Watermanmaan
is er van eeuwigdurende vriendschap. Sociale contacten zijn belangrijk voor jullie. Tijdens Watermanfeesten verschijnen veel vrienden en familie en veel mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben. Je huis
staat altijd open voor vrienden. In extreme gevallen
kan het voorkomen dat je je eigen familie niet
(her)kent. Dan is het de tijd aangebroken om het huis
even te sluiten, tijd om je samen even terug te trekken en alles weer in het juiste perspectief te zetten.
Tweelingen en voeding
Gunstig voor zenuwen: zilvervliesrijst, gierst, peulvruchten, pijnboompitten, pecannoten, zonnebloempitten, sesamzaad, ananas, bloemkool, broccoli, prei,
zoete aardappel, aardappel in de schil. Kies licht verteerbare gerechten. Van te zware maaltijden kun je
depressief worden. In plaats van koffie pept een appel
je weer op! Van te veel koffie raken je zenuwen overbelast en word je nerveus. Bij twee kopjes koffie per
dag blijf je alert en vitaal ☺



Maan
Op 23.29
Onder 07.27

Zon in Kreeft
Op 05.23
0nder 22.03

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 1 juli
Maan in Waterman 
Ideaal om vandaag in de buitenlucht actief te zijn met je partner.
Schoffel tussen de planten om de aarde los te maken. Vooral na een
heftige regenbui is dit nodig zodat lucht en water in de aarde kunnen
doordringen.
Ontstond je liefdesrelatie onder de Vissenmaan dan beleef je romantische en liefdevolle dagen. Fantaseren is een favoriete bezigheid
waarbij details te realistisch lijken en genegeerd worden. Fantasievolle en zelfgemaakte geschenken worden regelmatig uitgewisseld. Met
jullie intuïtieve vermogens communiceren jullie zonder woorden en
weten van te voren al de wens van de ander te vervullen. Jullie huis
staat open voor vrienden en onbekenden die behoefte hebben aan
een luisterend oor en begrip.

Maan
Op 0.00,
Onder 08.27
Zon in Kreeft

Je mooiste relatie-foto in een lijst met de kleur van het maanteken.
Voor
Voor
Voor
Voor

de
de
de
de

vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter: een rode tint.
aardetekens Stier, Maagd en Steenbok: een aarde tint.
watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen: een tint blauw.
luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman: turquoise



Op 05.24
0nder 22.03

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 2 juni
Maan in Waterman , afhoudend van 0.56, om 19.32 in Vissen 

Tot half augustus is het de tijd om aardbeien te planten, voor
heerlijke zomervruchten in 2019. Plant ze op 40 cm van elkaar en geef voldoende water in de avond of vroeg in de ochtend.
Zaai regelmatig een regeltje sla voor je salades.
Controleer potplanten of de wortels voldoende ruimte hebben. Verpotten kan heel goed tijdens de Maagdmaan.
Verwijder de uitgebloeide bloemen van de rododendrons.
Maan
Op 0.00
Onder 9.30

Organisch tuinieren
Plant groenbemesters om de aarde te voeden, in de lente
kun je de planten door de grond spitten. De meest bekende
groenbemesters zijn lupinen, rode klaver en luzerne.

Zon in Kreeft
Op 05.25
0nder 22.03



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 3 juli
Maan in Vissen , afhoudend van 22.21

Qìgong-warming-up.
Doe de oefening zo langzaam mogelijk, dit geeft het beste resultaat voor je gewrichten.
Adem drie keer diep in en uit. Haal je schouders omhoog tot aan
je oren en rol ze rustig naar voren en naar achteren. Cirkel met
je heupen. Buig lichtjes naar voren en plaats beide handpalmen
op je knieën en cirkelen maar. Ga weer rechtop staan en schud
zachtjes met je lichaam.
Wrijf je handpalmen tegen elkaar zodat ze warm worden. Wrijf
vanaf je schouder richting duim en weer omhoog vanaf je pink
tot aan je schouderblad. Doe dit bij je linker- en rechterarm drie
keer.
Plaats beide handen op je onderrug en wrijf vanaf je onderrug,
achter je benen langs, over je kuiten en dan richting je tenen.
Via de binnenkant van je enkels, knieën, dijbenen weer omhoog.
Doe dit zolang het prettig voelt..



Maan
Op 0.26
Onder 10.35

Zon in Kreeft
Op 5.25
0nder 22.02

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Woensdag 4 juli
Maan in Vissen 

Van 25 juli tot en met 18 augustus gaat de planeet Mercurius retrograde (teruglopen). Mercurius wordt gezien als een neutrale boodschapper van goed en slecht nieuws. Het goede nieuws in Leeuw is
openheid, creativiteit, optimisme en enthousiast. Kindertheater, muziek en dansfestivals zijn activiteiten die bij mooi weer in de openlucht uitgevoerd kunnen worden.
Noteer in je agenda!
Vanaf juli tot januari vallen de Kreeftdagen in de periode van afnemende maan. Het reinigen van de lever is gunstig door het bereiden
van lichte maaltijden. Uitslapen onder de Kreeftmaan is heel gunstig.
Je lichaam heeft meer tijd om alles te verwerken. In de afnemende
maanfasen heb je minder behoefte om je te overeten.

Maan
Op 0.49
Onder 11.42

Zon in Kreeft
Op 5.26
0nder 22.02



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Donderdag 5 juli
Maan in Vissen , om 06.51 in Ram 

De vijf elementen en eigenschappen van dieren.

Het Vuurpaard wordt direct gezien, is opvallend door de
kleur van hun vacht en prachtige manen. Paarden met een
uitstraling zoals het Friese paard en de Arabier. Het vuurpaard is sterk verbonden met de kudde en de berijder. Intuitief en gevoelig voor hun omgeving gaan ze mee in een
training. Deze gevoeligheid maakt ze kwetsbaar voor een
negatieve omgeving, dan worden ze onhandelbaar of geven
het totaal op.

Maan
Op 01.10
Onder 12.49
Zon in Kreeft
Op 05.27
0nder 22.01

Trainen en samenwerken met dieren gaat goed in de afnemende maanfase. Start op de derde dag na volle maan en
observeer. In de wassende maanfase kun je beginnen met
het aanleren van nieuwe oefeningen. Observeer een maanfase lang.
Het element vuur is verbonden met de hart- en dunne darm
meridianen. Disharmonie geeft symptomen met warmte,
zoals hoofdpijn en huidziekten door warmte zoals eczeem.
Het vuurpaard kan last van de zon en hitte hebben en daarom de schaduw opzoeken. Veel liefde en rust zijn remedies
waardoor het vuurpaard weer in harmonie komt.



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Vrijdag 6 juli
Maan in Ram 
Het laatste kwartier in de maancyclus. De zon en maan staan
vierkant ten opzichte van elkaar. Maak het jezelf en anderen
gezellig, schep een huiselijke sfeer om je heen. Simpelweg
genieten lijkt soms toch niet zo simpel te zijn.
Ontwerp een maanborder in je tuin. Gebruik planten met chocoladekleurige bladeren, chocoladebloemen (cosmos atrosanguineus) die geuren in de avond.
Ontwerp een Yin & Yang-border in je tuin. Gebruik luchtige en
witbloemige planten voor het yang-deel aan de linkerzijde,
compacte en geel- en oranjekleurige planten voor het yin-deel.
Plaats een zuilvormige plant op de yang stip in het yin en een
ronde plantenbol in het yang.

Maan
Laatste kwartier
om 9.52
Op 01.31
Onder 13.59
Zon in Kreeft
Op 5.28,
Onder 22.01

Verwijder de uitgebloeide bloemen van planten in potten, dit
stimuleert de bloei van nieuwe bloemen en geniet je langer
van de bloemenpracht. Plant je winterkool op 50 cm van elkaar. Plant niet te dicht op elkaar, ruimte geeft planten voldoende lucht, ruimte en licht voor een mooie oogst.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 7 juli
Maan in Ram , afhoudend van 09.09, om 14.52 in Stier

小暑 xiǎoshǔ Milde warmte
De zon staat halverwege het teken Kreeft. De temperatuur
stijgt maar het is nog niet ‘heet’. Onder normale omstandigheden moet de echte zomerhitte nog komen.
Qìgong
Opent je hart
Adem in en strek je armen recht voor je uit, met de handpalmen naar de aarde. Adem uit, open beide armen en draai
je handpalmen naar de hemel.

Maan
Op 01.52
Onder 15.11

Zon in Kreeft

Breng yin en yang in harmonie tijdens warme dagen.
Warme thee, pittige kruiden zoals pepers en gember

Op 05.29
0nder 22.00

bevorderen de mogelijkheid om te zweten, wat de
hitte uit je lichaam brengt. Gebruik ze met mate, begin bijvoorbeeld met een milde gemberthee.
Koude gerechten en dranken sluiten de warmte op in
je lichaam, kou heeft een samentrekkende beweging
en trekt poriën dicht.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zondag 8 juli
Maan in Stier
De zon heeft zijn hoogste punt bereikt in het zenit. Nu de
zomerzonnewende gevierd is, wordt elke volgende dag iets
korter, tot de winter zonnewende. Het Litha-feest geeft het
begin aan van de tweede helft van het jaar waarin yang
vermindert en yin groeit.
Het is hoogzomer en warm, niemand die al denkt aan de
naderende winter. De snelle groei van de planten zoals in
het voorjaar, komt tot rust. Bomen en struiken staan vol in
het blad en de kleur is het donkere, volwassen groen. De
energie gaat nu naar de ontwikkeling van zaden en vruchten en nieuwe knoppen voor het nieuwe jaar.
Laat wat fruit over voor de vogels in je tuin. Vergeet ook
de waterbakjes niet waar vogels heerlijk in kunnen badderen.

Maan
Op 2.15
Onder 16.26

Het teken Stier is verbonden met de planeet Venus, een
genieter van de natuur en de schoonheid daarin.

Zon in Kreeft
Op 5.30
0nder 22.00



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 9 juli
Maan in Stier , afhoudend van 18.10, om 18.59 in Tweelingen 

Versterk je welzijn van binnenuit en koester je organen op
een positieve manier:
Zelfvertrouwen en moed hebben een gunstige invloed op je
nieren. Angst en depressie kosten je nieren te veel energie.
Geluk en zekerheid versterken je longen.
Veel verdriet en zorgen belasten je longfunctie.
Sympathie en begrip kalmeren en harmoniseren maag en
milt. Door irritatie en achterdocht ontstaan spijsverteringsproblemen.
Kalmte en vriendelijkheid openen je hart.
Te veel opwinding en veelvuldig overdreven gelach belasten
je hart.

Maan
Op 2.42
Onder 17.43

Geduld en uithoudingsvermogen kalmeren de lever.
Boosheid en snel op je tenen getrapt zijn, het bekende ‘kort-

Zon in Kreeft

lontje’, geven aan dat je lever niet in harmonie is

Op 05.31
0nder 21.59



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Dinsdag 10 juli
Maan in Stier in Tweelingen , afhoudend van 19.24
Op 13 juli is het nieuwe maan. Nieuwe maan is een uniek
moment voor persoonlijke, positieve gedachten. Wees positief en optimistisch in je gedachten, geniet van elk moment.
Om te beginnen, geniet van wie je bent en verwen jezelf
met een heerlijke kruidenthee, of een geurige kop koffie.
(Drink niet meer dan 2 koppen koffie per dag).
Dunne darm meridiaan
Je dunne darm ontvangt voeding en maakt onderscheidt
tussen pure en niet-pure voeding. De niet pure vloeistoffen
worden doorgegeven aan de blaas. De pure voeding wordt,
in overleg met je milt, getransformeerd.
Dieet
De dunne darm is erg gevoelig voor de energie van koude
en rauwe voeding. Te veel yin-voeding ontwikkelt koude,
terwijl yang-voeding zoals hete specerijen hitte ontwikkelt.
Zoek de milde middenweg: warm en een beetje koud.
Emoties
Veel verdriet kan je het onvermogen geven om het pure van
het niet pure te scheiden.



Maan
Op 03.15,
Onder 19.01
Zon in Kreeft
Op 05.32
0nder 21.58

Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 11 juli
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Maan in Tweelingen , om 19.99 in Kreeft

Bewonder de planeet Mercurius na zonsondergang.
De maanfasen en behandelingen.
Veel natuurartsen kennen de hemel en de maanfasen. De afnemende maanfase is gunstig voor reinigende massages en kruidenbehandelingen.
Operaties kunnen het best gepland worden vanaf de tweede dag
na volle maan. Vermijd operaties op de dagen dat het lichaamsdeel
overeenkomt met het dierenriemteken.
Vermijden van operaties tijdens donkere maan, eerste kwartier,
volle maan en laatste kwartier en de dagen waarop de zon van
dierenriemteken verandert.
Heiligbeenchakra
Tweede chakra.
Element: water
Kleur: blauw
Kracht: aantrekkingskracht
Lichaam: heup, dijen, nieren, blaas, voortplantingsorganen
Fysieke plek: vier vingers onder de navel
Zintuig: tong, smaak

Maan
Op 03.56
Onder 20.14
Zon in Kreeft
Op 05.33
0nder 21.57

Mantra: ik creëer vreugdevolle ervaringen



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 12 juli
Maan in in Kreeft 
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust,
siësta, stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte
behandelingen zoals massage, acupressuur en een
voetbad.
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Op 04.49
Onder 22.21
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Zon in Kreeft
Op 05.34
0nder 21.56
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Pg: perigeum, maan is het dichtst bij de aarde
Ag: apogeum, maan op het verste punt vanaf de aarde
Geen gunstige dagen voor operaties



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Vrijdag 13 juli
Perigeum 10.30 357.431 km
Maan in Kreeft , afhoudend van 4.49, om 19.32 in Leeuw 


Transformeer
Donkere Maan
Om 4.49
Op 05.54
Onder 22.15

Ontwaken in het maanlicht
Gevoeligheid in creatieve verbeeldingskracht.

Zon in Kreeft
Op 05.35
onder 21.56

Thuis – Vrede - Harmonie
De maan in het maanteken Kreeft reflecteert het licht van dichtbij. Handel bewust vanuit het ‘weten’.
Een diepe ademhaling geeft lucht aan je gevoelens voor balans in
lichaam en spirit.
Er is een gedeeltelijke zonsverduistering in Antarctica en het zuiden van Australië.
De neus-ademhalingstest van nieuwe tot volle maan. Kruis aan
uit welk neusgat je ademhaling komt bij het ontwaken:
Tijdens nieuwe (donkere) maan het rechterneusgat.
Links: maan  Rechts:
zon 
Sta je dit jaar dichter bij de natuur?
Doe de achtentwintigdagen test nog eens dit jaar
Bij de neusademhaling weerspiegelt het linkerneusgat maanenergie die reflecterend, kalmerend, koelend, yin en verzorgend is.
Het rechterneusgat heeft de energie van de zon, licht en helder,
ontwakend, yang.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Wassende maan

Zaterdag 14 juli
Maan in Leeuw 

Geef, zonder er iets voor terug te verwachten aan anderen
en jezelf. Alles komt bij je terug, alleen je weet niet altijd
wanneer en op welke manier.
Goed voor het begin van een studie, lezen, studeren en
nieuwe vaardigheden oefenen. Vermijdt net als in de lente
boosheid en woede.
Focus je vooral op het fantaseren over je plannen en energie opbouwen.
Begin de dag met een ademhalingsoefening.
Maan
Op 7.10
Onder 22.58

Zon in Kreeft
Op 05.36
0nder 21.55

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het wakker worden:
De tweede dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon

-

Zondag 15 juli
Maan in Leeuw  afhoudend van 01.12, om 19.31 in Maagd 

Onder de Leeuwmaan een feestje organiseren. Heerlijk luieren in de tuin en theaterspelletjes uitvoeren.

Maan
Op 08.30
Onder 23.33

Zon in Kreeft
Op 5.37
0nder 21.54

Een dag om in actie te komen en niet om op je bank te blijven hangen. Zoals een kiemzaadje door de aardkorst
breekt, is dit je dag, het begin om je plannen te realiseren.
Bereid je fysiek goed voor, dat is de basis om het te realiseren. Maak tijd om te oefenen, je lichaam (holistisch wordt
hier bedoeld= lichaam/geest/ziel) in goede conditie te houden is belangrijk. Start je dag met een douche, afwisselend
warm/koud water. Beoefen qìgong, yoga, taiqì. Je hebt dagen waarop je de ‘flow’ mee hebt maar ook dagen waarin je
met tegenwerking te maken krijgt. Bereid je hierop voor,
geduld en flexibiliteit zijn dan magisch woorden, en het gaat
je makkelijker af.
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het wakker worden:
De derde dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon
Links: maan



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Rechts: zon

Maandag 16 juli
Maan in Maagd 
Onder de Maagdmaan en op deze maandag is het effectief om je
dieet eens kritisch te bekijken.
Pas je kooktechnieken aan de seizoenen voor een optimaal gebruik van voeding.
Tijdens warme dagen en in de zomer, wordt er licht gekookt, met
kruiden die een beetje pittig, scherp, of echt heet zijn om de porien te openen.

Maan
Op 09.53,
Onder 0.00

Gebruik zo min mogelijk hoog vuur tijdens het koken, is het nodig, gebruik dit zo kort mogelijk. Dit geldt ook voor het stomen of
koken van groenten.
Gebruik veel water, zodat groenten niet droog koken en het vocht
in de ingrediënten zoveel mogelijk behouden blijft. In plaats van
zout kun je cayennepeper gebruiken om de smaak te verbeteren.

Zon in Kreeft
Op 05.39
0nder 21.53

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt
bij het wakker worden:
De vierde dag na nieuwe maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 17 juli
Maan in Maagd , afhoudend van 12.49, om 21.43 in Weegschaal

Appels worden de koning van het fruit genoemd in verband
met gewichtsverlies en je spijsvertering. Appels bevatten verschillende soorten vitaminen. Ze houden ook de warmte weg,
zijn dorstlessend en geven een opkikker bij mentale vermoeidheid. Bij hart- en vaat-, nierziekten en diabetes niet te veel
appels eten, omdat ze suiker en sylvine bevat.

Maan
Op 11.13
Onder 0.02

Zon in Kreeft
Op 5.40
0nder 21.52

Qìgong stimuleert een goede ademhaling en verbetert je houding en bewegingen.
Verzamel en cultiveer helende qì in het lichaam, versterk het
lichaam en focus de geest. Je bloedcirculatie verbetert bij dagelijkse oefeningen, wat je hart verlicht.

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het wakker worden:
De vijfde dag na nieuwe maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 18 juli
Maan in Weegschaal 
Wil je ‘lichter’ worden? Letterlijk en figuurlijk, kauw elke
hap tussen de dertig en vijftig keer. Observeer een week
lang welke veranderingen je ervaart. Vasten, minder eten is
een ritueel in elke cultuur om spiritualiteit te ondersteunen,
of, af te vallen. Weinig eten maakt je lichter, zowel lichamelijk als in je ‘hoofd’.

Maan
Op 12.29
Onder 0.26

Zon in Kreeft
Op 05.41
0nder 21.50

Spiritualiteit is yang energie, stijgend. Bloemen hebben een
helende werking. Bloemen zijn het ‘lichtste’ onderdeel van
een plant. In de kruidengeneeskunde hebben bloemen dan
ook een stijgende invloed richting hoofd en schouders.
Bloemen verlichten je stemming en verbeteren je humeur.
Bloemen in je tuin en in huis, maken je vrolijk, je ogen lichten op, vergeten zijn je zorgen.
Bloemen op je salades zoals madeliefjes en Oost Indische
kers, en thee soorten van bloemetjes.
LET OP!
Gebruik niet de ‘verkeerde’ bloemen.
Gebruik bloemen met mate, te veel (yang) brengt je geest
in de war.
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je
ademhaling komt bij het wakker worden:
De zesde dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 19 juli
Maan in Weegschaal , afhoudend van 21.53

Chanten, op elk moment van de dag. Het zingen of neurien van klanken die als vanzelf bij je opkomen of klanken
die resoneren met je organen of om in een bepaalde
stemming te komen. Neuriën tussen 9 en 11 uur stimuleert de werking van je milt en spijsvertering.

Maan
Eerste kwartier
om 21.52
Op 13.45,
Onder 0.49

Zon in Kreeft
Op 05.43
0nder 21.49

“A”

(als in “ah”) geluiden van onzichtbare energie.

“E”

(“nee”) stimuleert kunst en creëren.

“I”

(“machine”)krachten en trillingen van het leven.

“O”

(“roos”) visualiseer het einde van beweging.

“U”

(‘oe”) harmonie en balans.

“OM”

ontspant de geest.

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het wakker worden:
De zevende dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 20 juli
Maan in Weegschaal , om 3.14 in Schorpioen 

猴子 Aap - Leeuw
Windrichting
westzuidwest
Uren: 15-17:00 uur
Yin-yang; yang
Seizoen: zomer
Maanmaand:
22 juli – 21 augustus
Westers teken: Leeuw

Yang
Carrière: toneel, politiek,
financiën
Planeet: Saturnus
Dag: zondag
Steen: robijn
Meridiaan: blaas
Maanjaren: 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992,
2004 en 2016

Op 14.55
Onder 01.11

Zon in Kreeft
Op 5.44
0nder 21.48

Hondsdagen, van 20 juli tot 20 augustus, zijn de warmste
en vochtigste dagen in de zomermaanden.
Producten die de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en
met zorg worden behandeld zijn extra fijn van smaak.
Maar is dat niet met alles zo?
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het wakker worden:
De achtste dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 21 juli
Nationale feestdag in België
Maan in Schorpioen 

Bomen kunnen niet alleen koolstofdioxide absorberen en omzetten in zuurstof, maar ze kunnen ook negatieve krachten
absorberen en ze omzetten in een positieve energie. Bomen
wortelen sterk met de aarde, en des te dieper de boom geworteld is, des te hoger rijkt hij met zijn takken naar de hemel.
Bomen staan heel stil, en absorberen de energie van de aarde
en de universele kracht van de hemel.
Maan
Op 16.05
Onder 01.34

Bomen en alle planten hebben de mogelijkheid om licht te absorberen en om te zetten in voedsel. In feite zijn ze afhankelijk
van licht voor het grootste deel van hun voeding, terwijl water
en mineralen ongeveer 30% voeding uitmaakt.

Zon in Kreeft
Op 05.45
0nder 21.47

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het ontwaken.
De negende dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 22 juli
Maan in Schorpioen , afhoudend van 11.18, om 12.12 in Boogschutter

Zon in Leeuw



Maan
Op 17.12,
Onder 01.59

Zon in Kreeft,
Om 23.01 in
Leeuw

Het wonder is niet om te vliegen, of over water te
lopen,
maar om te wandelen op de aarde.

Op 05.47
0nder 21.45

Kind van de zon
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het ontwaken:
De tiende dag na nieuwe maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Maandag 23 juli
Maan in Boogschutter 
Zu Tai Yang Pang Guang Jing
Voet groot Yang blaas meridiaan
Orgaanklok: 13.00-15.00
Ruggengraat en hersenen

Maan
Op 18.15
Onder 02.28

Zon in Leeuw
Op 05.21
0nder 22.04

De blaas meridiaan loopt vanuit je binnenooghoek, over het voorhoofd naar de kruin, het meridiaanpunt DuMai 20. Een tak gaat
van de vertex/kruin tot boven het oor.
Een verticale tak van de vertex/kruin gaat dieper de hersenen in
en verschijnt weer in de nek, daalt parallel langs de ruggengraat.
Ongeveer twee cun (1 cun is 3.33 centimeter) aan beide zijde van
de ruggengraat. Een tak daalt verder over de billen, langs de achterzijde van de bovenbenen en gaat de knieholte binnen. Een
tweede tak verloopt via het schouderblad, langs de ruggengraat,
ongeveer 3 cun naast de ruggengraat, langs de bilspieren, over de
dij en ontmoet de andere tak in de knieholte. Vanuit de knieholte
verloopt de meridiaan verder over de kuit (gastrocnemius) naar de
hiel en langs de buitenzijde van de voet naar de kleine teen.
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt
bij het ontwaken:
De elfde dag na nieuwe maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 24 juli
Maan in Boogschutter , afhoudend van 10.22, om 23.49 in Steenbok 

Blaasmeridiaan
13.00 – 15.00 uur
De blaas is verantwoordelijk voor het opslaan en afvoeren van
urine. Het troebele water wat door de nieren niet kan worden
hergebruikt wordt door het lichaam opgevangen in de blaas.
Disharmonie van de blaas kan leiden tot urinaire problemen
zoals incontinentie of moeite met urineren.

Volle Maan
Op 19.14,
Onder 03.02

Zon in Leeuw
Op 05.49
0nder 21.43

Oefening
Rek en strekoefeningen van rug en benen.
Een shiatsu of tuina behandeling
Meridaanmeditatie.
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het ontwaken:
De twaalfde dag na nieuwe maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon

Maak een back-up van je informatie voordat de planeet Mercurius 26 juli retrograde gaat lopen. Controleer je persoonlijke
papieren, zodat je weet waar ze zijn.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 25 juli
Maan in Steenbok 

De Boom als Heler en Vriend
Maan
Op 20.06
Onder 03.42

Bomen zijn de grootste en meest spiritueel ontwikkelde
planten op aarde. Ze zijn voortdurend in meditatie, en
een subtiele energie is hun natuurlijke taal. Als je begrip
van deze taal groeit, kun je een relatie met hen ontwik-

Zon in Leeuw
Op 05.51
0nder 21.41

kelen. Zij kunnen je helpen je meridianen en chakra’s te
openen en te cultiveren door rust, aanwezigheid en vitaliteit. Je kunt reageren door hen te helpen met hun
eigen blokkades en het revitaliseren van gebieden. Het
is een wederzijdse relatie die de wereld nodig heeft.
Taoïstische tekst
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het ontwaken:
De dertiende dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 26 juli
Maan in Steenbok , afhoudend van 12.03
Wees yin, kalm en rustig.
Bij hoge temperaturen kan het gebeuren dat je je eetlust verliest, snel opgewonden en snel geïrriteerd raakt,
een versnelde oppervlakkige ademhaling ontwikkelt, er
koorts ontstaat en ongeduld. Tekenen van een teveel
aan hitte.

Maan
Op 20.52
Onder 04.29

Zon in Leeuw
Op 05.52
0nder 21.40



Bescherm jezelf voldoende tegen de zonnen-hitte
(yang), drink voldoende water (yin) zodat je niet uitdroogt. Vermijdt de zon tussen 11:00 – 15:00 uur en
geniet van een siësta in de beschermende schaduw of
binnen in je huis, waar in de tropen altijd gebruik van
wordt gemaakt. Pas ook je kleding aan zoals ruimvallende kleding met lange mouwen en lange broeken van
natuurlijke lichte stoffen.
Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het ontwaken:
De veertiende dag na nieuwe maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 27 juli
Apogeum 7.45 406.222 km
Maan in Steenbok , om 12.41 in Waterman 

VOLLE MAAN


Volle Maan
Om 22.20
Verduistert
Op 21.30
Onder 5.20

DONDER MAAN
HONGERIGE GEESTMAAN
WEIDE MAAN
HOOI MAAN

Zon in Leeuw
Op 05.23
0nder 22.04

De aarde staat tussen de maan en de zon in.
De maan is zichtbaar in de avondhemel.
De zon staat conjunct met de noordelijke maansknoop in het teken
van de Leeuw.
Passie, volg je hart en wees je zelf. Aspiraties om je individuele
pad te volgen, wegen die ontsloten worden om jezelf te ontdekken.
De planeet Mars staat dicht bij de maan, tegenover de zon. Probeer de rode planeet te ontdekken bij het licht van de volle maan.
Er is een maansverduistering te zien in Europa, Afrika, het westen
van Australië en Azië.

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt
bij het ontwaken:
Bij volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Zaterdag 28 juli
Maan in Waterman 

Deze dagen en nachten piekt de show van meteoren aan de hemel.
‘Indian-summer’ (tussenseizoen) de fase van het element aarde, in de
Chinese geneeskunde. De fase waarin het seizoen transformeert van
zomer naar herfst, markeert een periode van achttien dagen.
In deze achttien dagen kun je meegaan in de veranderingen van qì in de
natuur.
Je hart brengt zuurstofrijk bloed naar alle delen in je lichaam. Elke lichaamscel wordt voorzien van voeding en zuurstof. Je hart is het centrum van het denken, en zijn eigen manier van denken. Het hart is ook
het centrum van emoties van alle organen.

Maan
Op 22.03
Onder 06.19

‘Passie en tevredenheid gaan hand in hand,
zonder hen is enig geluk alleen tijdelijk. '
- Nicholas Sparks
Zon in Leeuw

Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het
ontwaken:

Op 05.55
0nder 21.37

De tweede dag na volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Zondag 29 juli
Maan in Waterman , afhoudend van 11.25

Voorkom het om je eetlust te verlieten tijdens de hitte.
Verzengende hitte en natte periodes kunnen elkaar afwisselen. Hitte en
vocht hebben een negatief effect op je lichaam, specifiek op je gewrichten. Draai regelmatig je polsen, schouders, ellenbogen, heupen, knieën
en enkels om de doorbloeding te bevorderen. Vergeet je siësta niet en
neem meerdere rustperiodes tussen je werkzaamheden.
Sluit gordijnen om de koelte binnen te houden en de hitte buiten.

Maan
Op 22.30
Onder 05.57

Het voordeel van een dagelijkse siësta is dat je fit en vitaal blijft en lang
kunt genieten van de zomeravonden. Kies voor lichte voeding en vermijdt voeding wat veel energie vraagt van je lichaam zoals vlees en (te)
hete kruiden.
Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het
ontwaken:
De derde dag na volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Zon in Leeuw
Op 05.57
0nder 21.35

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 30 juli
Maan in Waterman , om 1.28 in Vissen 

Neem letterlijk of figuurlijk een duik onder de Vissenmaan.
Haal diep adem en duik onder in je wereld van verwondering, fantasie en vrede. Duiken in oceanen, geeft de wereld
van Vissen weer. Een wereld die er altijd voor je is. Anderen
ervaren het als dagdromen of mediteren.
Vissen denken in beelden en communiceren zonder woorden.
Probeer het uit onder de Vissenmaan. Neem bijvoorbeeld een
bepaalde vrucht in gedachten en laat een ander raden en
voelen, welke vrucht je in gedachten hebt. Een hint dat het
over fruit gaat, is toegestaan ☺

Maan
Op 22.54
Onder 08.26

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het wakker worden

Zon in Leeuw
Op 05.58
0nder 21.34

De vierde dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Dinsdag 31 juli
Maan in Vissen 

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.
Beoordeel je succes door in te zien wat je op moest geven om het te
krijgen.
Volg de RRV "Respecteer je zelf, Respecteer anderen en neem Verantwoordelijkheid voor al je acties."
Breng iedere dag enige tijd alleen door.
Bedenk dat niet altijd krijgen wat je wilt, soms een wonderlijk teken
van geluk is.
Herinner dat stilte soms het beste antwoord is………De

Maan
Op 23.16
Onder 09.32

Dalai

Lama
Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij
het wakker worden:

Zon in Leeuw
Op 06.00
0nder 21.32

De vijfde dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Woensdag 1 augustus
Maan in Vissen 
Bij de warmste maand van het jaar horen de oogstfeesten. Lammas
of Lughnasadh is een van de eerste drie oogstfestivals, daarna volgen
nog Mabon en Samhein.
Van ’s morgens vroeg tot laat in de nacht, en soms de hele nacht
door worden oogsten van het land gehaald. De voedselvoorraden
zoals granen worden aangevuld in de loodsen, vers hooi en stro worden opgeslagen voor de komende wintermaanden. Het is een heerlijke tijd om buiten te zijn en te genieten.
Links: maan
Rechts: zon
Neus ademhalingstest van volle tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij
het wakker worden:

Maan
Op 23.37
Onder 10.39

De zesde dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon

Zon in Leeuw
Op 6.01
0nder 21.30



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Donderdag 2 augustus
Lughnasadh
Maan in Ram 

Van 2 augustus tot 21 september is er de kleine reiniging, de tegenhanger van de grote reiniging in de lente. Met Mercurius retrograde
tot 18 augustus en afnemende maan tot 10 augustus zijn de komende dagen hiervoor ideaal.
Lughnasadh kondigt het einde van de zomer en het begin van de
herfst aan. De dagen korten vanaf midzomer, en veranderingen
worden nu duidelijker merkbaar. Dit is de tijd waarin het oogsten
begint. Lugnasadh wordt ook Lammas genoemd. Het feest wordt
traditioneel op 1 augustus gevierd.
De naam ‘Lughnasadh’ komt van de Keltische zonnegod Lugh. Lugh
betekent ‘de schijnende’. Nasadh betekent ‘feest of viering. Lugh
was, na de dood van de God
Nuada, leider van de Tuatha Dé Danann (Iers mythologisch volk).
De huidige naam is in Ierland Lúnasa, wat ook de naam van de
maand augustus is. Astrologisch gezien werd Lughnasadh op 15
graden in Leeuw gevierd, wat dit jaar op 7 augustus valt.

Maan
Op 23.57
Onder 11.48
Zon in Leeuw
Op 06.03
0nder 21.29

Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij
het wakker worden:
De zevende dag na volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 3 augustus
Maan in Ram , afhoudend van 4.52, om 21.51 in Stier 
Organiseer een reinigingsweekend
11 augustus, donkere maan.
Nazomeren
Emotie: geen zorgen maken.
Smaak: zoet.
Orgaan: maag en milt.
Eet langzaam en kauw goed, elke hap dertig tot vijftig keer.
Eet niet wanneer je overstuur of aan het werk bent.
Drink gemberthee na de maaltijd voor Qì en een goede spijsvertering. Kook een duimdik stukje verse gember 10 minuten
op een laag vuurtje en geniet ervan. Gember verwarmt je
romp en ledematen en verhelpt misselijkheid.

Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het wakker worden:

Maan
Op 0.00
Onder 12.57

Zon in Leeuw
Op 6.04
Onder 21.27

De achtste dag na volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 4 augustus
Maan in Stier 
Ideaal voor een picknick in de natuur.
De maan staat dicht bij de planeet Uranus en kan voor plotselinge en onverwachte gebeurtenissen zorgen.
Mentaal rustig en kalm.
Oefen een gelukkige stemming om vooral gevoelens van
verdriet en melancholie tegen te gaan.
Dagindeling
Sta vroeg op en doe een rekkende en strekkende oefening,
probeer de wolken te raken. Goed voor pezen, spieren en
gewrichten.

Maan
Laatste kwartier
om 20.18
Op 0.18
Onder 14.09

Het weer is veranderlijk, draag kleding in lagen zodat je iets
kunt uit- of aantrekken, afhankelijk van de temperatuur. In
de avonden kan het snel koeler worden.

Zon in Leeuw
Op 06.06
0nder 21.25

Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling
komt bij het wakker worden:
De negende dag na volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon
Rechts: zon



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 5 augustus
Maan in Stier 

愛
Ài

Liefde

Liefde ademt leven in het hart en geeft het lichaam haar bevalligheid.
Liefde wordt in China als een spirituele emotie ervaren.
Voor onze naasten en voor mensen die verder van ons weg staan.
Het Chinese karakter van liefde, heeft bovenaan het karakter van de
adem, in het midden het karakter van het hart en daaronder het karakter voor bevalligheid.

Maan
Op 0.43
Onder 15.23
Zon in Leeuw
Op 6.07
0nder 21.23

Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij
het wakker worden:
De tiende dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 6 augustus
Maan in Stier , afhoudend van 1.46, om 3.32 in Tweelingen 

'De mens kent niet de eenzaamheid die de vrouw kent. De mens
ligt in de baarmoeder van de vrouw om kracht te verzamelen, hij
voedt zich uit deze fusie, en dan stapt hij op en gaat de wereld in,
op in zijn werk, in de strijd, en kunst. Hij is niet eenzaam. Hij is
druk. De herinnering aan het zwemmen in vruchtwater geeft hem
energie, voltooiing. De vrouw kan ook druk zijn, maar ze voelt zich
leeg. Sensualiteit voor haar is niet alleen een golf van plezier
waarin ze heeft gebaden, een lading van vreugde in contact met
een ander. Wanneer de mens in haar baarmoeder ligt, wordt ze
vervuld, elke handeling is van liefde, is het opnemen van een
mens binnen in haar, een daad van geboorte en wedergeboorte,
kinderopvang en het dragen van de mens. De mens ligt in haar
baarmoeder en wordt elke keer opnieuw geboren met het verlangen om te handelen, te zijn. Maar voor de vrouw is de climax niet
de geboorte, maar het moment dat de mens binnenin haar ligt. '
Dagboek van Anaïs Nin
Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt
bij het wakker worden:

Maan
Op 1.12
Onder 16.38

Zon in Leeuw
Op 06.09
0nder 21.22

De elfde dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 7 augustus
Maan in Tweelingen , afhoudend van 9.54
Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het
wakker worden:
De twaalfde dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon
Staat je maan in Ram, Leeuw of Boogschutter dan heb je de neiging teveel
hooi op je vork te nemen. Mensen ontmoeten en dingen doen, het vreet
energie. Zo en dan je accu opladen en even de tijd te nemen om een stap
terug te doen is heel belangrijk.
Tips om even af te remmen voor de Vuurtekens
Zorg voor voldoende afwisseling in je werkzaamheden. Heb je langdurig
lichamelijk werk gedaan, wissel dat dan af met geestelijk werk.
Zoek muziek op die je lekker vind en zet die zo hard mogelijk aan
Lees een inspirerend boek
Hoe belangrijk is het wat je wilt doen, is het van levensbelang?
Doe een spelletje, iets wat je leuk vind.

Maan
Op 03.15,
Onder 19.01
Zon in Kreeft
Op 05.32
0nder 21.58

Stiermaan, Maagdmaan en Steenbokmaan kunnen overspannen raken
door materiele zorgen. Vooral geld en veiligheid spelen een belangrijke rol
maar ook de mensen of dieren die onder hun verantwoordelijkheid vallen
kunnen een hele zorg zijn.
Tips om even af te remmen voor de Aardetekens
Routine kan kalmerend werken. Zet de muziek harder terwijl je aan het
opruimen bent. Wandelen brengt je weer met je voeten op de aarde.
Een bad met een paar druppels lavendelolie in het water, of lavendel olie
in een brander werken ontspannend.
Je voeten masseren met olie.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 8 augustus
Maan in Tweelingen , om 6.02 in Kreeft

De herfst begint, Li Chui李翠
De zon staat halverwege het teken Leeuw.
Maan
Op 02.33
Onder 19.00

Taoïstische Maanoefening
Op dagen dat de maanpoort open is voor onsterfelijke energie.
Zit in een prettige houding en ontspan het gebied tussen je ogen.
Glimlach met je mond licht open. Adem in en ervaar je 3e oog en
je mond. Je mond vult zich met salvia (speeksel). Adem, maar slik
de salvia niet door. Adem de rode kleur van de maan en breng je
qì (gedachten) naar je perineum. Sluit je ogen en visualiseer de
gele kleur van honing. Zie jezelf zitten, overgoten met dit gele
maanlicht. Het gele licht straalt door je lichaam tot aan je voeten
en weer terug richting de maan, Paleis van universele Yin. Visualiseer een halo om je heen met de vijf kleuren van de maan. Het
halo daalt vanaf je hoofd, langzaam naar je voeten. Breng de vijf
kleuren dichter bij elkaar en volg ze richting je kruin omhoog. In
het centrum van deze kleuren verschijnt de honingachtige kleur
geel. Adem de kleuren in je mond en vermeng de kleuren met je
tong door de salvia. Slik de salvia dan krachtig in, richting je navel.
Ga met je bewustzijn, naar je navel en ervaar een warme energie.
De vijf kleuren van de maan: blauw, groen, rood, wit en geel.

Zon in Leeuw
Op 06.12
0nder 21.18

Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt
bij het wakker worden:
Op de dertiende dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Donderdag 9 augustus
Maan in Kreeft , afhoudend van 5.43

De maan staat morgen dicht bij de aarde (perigeum) en is het donkere
maan op 11 augustus. In deze maanfase versterken de zon en maan
hun krachten en zijn de getijden hoger. Observeer ook de weersveranderingen.
Onder de Kreeftmaan een gunstige dag voor thuis en familie, een familiepicknick in het park of in de tuin.
Een tijd voor het loslaten van kinderen die het huis verlaten, pubers die
hun eigen weg zoeken en vrienden die vervagen.
Overmorgen is het donkere maan in het teken van de Leeuw. In Canada en Groenland en het uiterste noorden van Europa is er een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar.

Maan
Op 03.31
Onder 22.00

Neus ademhalingstest van nieuwe tot volle maan.

Neus ademhalingstest van volle maan tot donkere maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij
het wakker worden:
Traditioneel is dit op de veertiende dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan Rechts: zon



Zon in Leeuw
Op 06.13
0nder 21.16

Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Vrijdag 10 augustus
Perigeum 20.07 358.082 km
15.41



Maan in Kreeft , om 6.18 in Leeuw 
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta,
stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen
zoals massage, acupressuur en een voetbad.
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Oude Maan
Op 04.41
0nder 20.49
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Op 06.15
0nder 21.14
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Pg: Perigeum (maan dichtbij aarde)
Ag: maan verste punt vanaf de aarde
Geen operaties tijdens

Neus ademhalingstest van volle maan tot donkere maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het wakker
worden:
De veertiende dag na volle maan het rechterneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zaterdag 11 augustus
Maan in Leeuw , afhoudend van 11.58



Donkere Maan
Op 6.00
Onder 21.28

Geef je zelfbewustzijn vorm
Door de warme stralen van de zon ben je in staat
je creativiteit zichtbaar te maken.

Zon in Leeuw
Zonsverduistering
om 11.58
Op 06.17
0nder 21.12

Fysiek
Opent je hart, komt uit in je ogen en ruggengraat.
Oprecht en opgewekt hart en stralende ogen.

Neus ademhalingstest van volle maan tot nieuwe maan.
Kruis in het grijze vakje aan uit welk neusgat je ademhaling komt bij het wakker worden:

De vijftiende dag na volle maan het linkerneusgat.
Links: maan
Rechts: zon



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

-

Zondag 12 augustus
Maan in Leeuw  om 5.99 in Maagd 
Van nieuwe maan tot nieuwe maan heb je de test van de
neusademhaling doorlopen. Je kunt zelf nagaan in hoeverre je ademhaling overeenstemt met de traditionele neusademhaling. Des te meer je ademhaling overeenkomt met
dit ritme, des te dichter sta je, volgens het onderzoek, bij
de natuur.
Adem je op bepaalde tijdstippen tegelijkertijd door zowel
je rechter- als je linkerneusgat dan ben je in een meditatieve balans!
Maan
Op 7.23
Onder 22.00

Elke ‘manier van denken’ heeft zijn eigen vorm en kleur,

Zon in Leeuw

Wensen
Tevredenheid
Creativiteit.

Op 6.18
0nder 21.10



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

die komen en gaan als de maan.
Haruki Murakami

Maandag 13 augustus
Maan in Maagd 

Je hart is puur en kan niets ‘verkeerd doen’.

Maan
Op 08.46,
Onder 22.27

Zon in Leeuw
Op 06.20
0nder 21.08

Onder de Maagdmaan heeft het een zeer positieve en
helende werking om jezelf en je omgeving te verzorgen. Je zult verrast zijn dat negatieve emoties letterlijk ‘weggepoetst’ kunnen worden. Onderdruk je irritaties en negatieve emoties dan zie je jezelf mopperend door het huis of je werkplek lopen. Versterk je
positieve gedachten. Fantaseer erop los en doe spontaan wat er in je hart opkomt: een mok kapot gooien
mag ook!
Kunziet is een steen dat spiritualiteit bevordert en vastzittende
energie in het hartchakra in beweging brengt. Kunziet laat
innerlĳke remmingen zien en helpt je om ze te overwinnen.
Versterkt de orgaanfunctie van het hart en bevordert de doorbloeding. Bĳ gespannen schouders en nek biedt het licht masseren van de pĳnlĳke plekken met deze steen verlichting.
Kunziet is voor wispelturige mensen, die net aan iets af kunnen maken. Zuivert de aura van negatieve trillingen. Bevordert tolerantie ten opzichte van anderen en jezelf en verhoogt
het vermogen tot liefhebben en stimuleert het uithoudingsvermogen. Kunziet beïnvloedt het vierde chakra.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 14 augustus
Maan in Maagd , afhoudend van 6.37, om 6.58 in Weegschaal 

Een echte doe-dag: een dag om in actie te komen. Werk verder aan je plannen, zoek materialen bij elkaar en richt de ruimte in die je nodig hebt. Met de maan en Venus dicht bij elkaar
wordt alles wat je doet er mooier op!

Maan
Op 10.07
Onder 22.51

Zon in Leeuw
Op 6.21
0nder 21.06



Wees je bewust van het belang van een dagelijkse stoelgang
en de onzuivere energie van water. Onzuivere qì wordt elke
dag geproduceerd, dit kan worden geabsorbeerd van buitenaf,
of afkomstig zijn van het spijsverteringssysteem, een negatieve emotie (water) of een slecht humeur.
Huilen, lachen en schreeuwen, op en neer springen van boosheid en frustratie zijn, volgens de Chinese filosofie, eigenlijk
allemaal gezonde gewoonten. Kinderen doen dat veel beter
dan volwassenen, zij uiten frustraties direct. Onzuivere qì die
wordt geproduceerd door frustratie wordt op een gezonde wijze afgevoerd als je even flink moppert en daarna om jezelf
moet lachen.

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Woensdag 15 augustus
Maan in Weegschaal 

De planeet Mercurius loopt nog steeds retrograde
(terug) en is het nu nog steeds een gunstige periode voor het reorganiseren van je leven. De maan
en Venus staan beide in het teken Weegschaal.
Weegschaal werkt graag samen in harmonie, in
groepen, in projectteams, in vriendschappen en in
huwelijk en partnerschap.
Gunstige dag voor overleg en het verzamelen van
informatie voor je plannen en projecten.
Maan
Op 11.25
Onder 23.14

Zon in Leeuw
Op 05.41
0nder 21.50



Reizen en afspraken maken kan door de terugreizende planeet Mercurius nog steeds vertragingen
opleveren.
Robĳn is een verwarmende en inspirerende steen. De steen
helpt bĳ een te lage bloeddruk, stimuleert en opent het
hart, schenkt wĳsheid, gezondheid, kennis en welvaart,
vergroot vreugde en verlicht verdriet. De steen versterkt
het afweersysteem en is goed voor milt en lever.
Een bolvormige steen kun je aan een ketting op je hart
dragen.
De steen beïnvloedt het eerste chakra.

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 16 augustus
Maan in Weegschaal , afhoudend van 9.56, om 10.55 in Schorpioen 

De Schorpioenmaan geeft emoties, gedachten en gevoelens een diepere impuls. Wat je zegt, verbaal of nonverbaal heeft meer impact. Wees voorzichtig met dubbelzinnige opmerkingen, de consequenties kunnen een giftig
staartje hebben. Je kunt van mening zijn, dat je alles
mag zeggen wat je wilt. Dit is echter niet het echte gevoel van vrijheid.

Maan
Op 12.40,
Onder 23.38

Zon in Leeuw

Vandaag ervaar je een intens gevoel van vrijheid. De
beste plek om te zijn, is in de vrije natuur. Hier ervaar je
de kracht en vrijheid van het universum en de verbondenheid daarmee. Zelfreflectie, onderzoek gaat dieper
deze dagen. Niet alleen de planeet Mercurius loopt retrograde ook de planeten Mars, Saturnus, Uranus en Neptunus. Ervaar je een teveel aan energie dan is het heerlijk
wandelen, fietsen of paardrijden in de natuur.
Diepe ademhalingen in de frisse lucht en beweging zoals
een dagelijkse wandeling, taiqì, qìgong en yoga bevorderen je spijsvertering.

Op 06.25
0nder 21.02



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 17 augustus
Maan in Schorpioen 

Kijk in de avond naar de westelijke hemel. De zon is om
21.00 uur achter de horizon verdwenen. De planeet Venus
zie je dan nog een uur stralen boven de horizon.
Vrijdag is de dag van de planeet Venus, een mooie dag om
je omgeving te verfraaien en in harmonie te brengen voor
een ontspannen weekend. Laat je inspireren door de planeet Venus in de avonduren.

Zon in Leeuw

In de Chinese voedingsleer werkt aubergine verkoelend en
is zoet.
Aubergine stimuleert de bloedstroom, helpt bij bloedstasis
en vermindert gezwellen. De groente heeft een gunstige
werking op de slagaders en voert te veel vocht in je lichaam af. Recepten met aubergine zijn goed om schadelijke stoffen bij onderdrukte emoties op te ruimen.

Op 06.26
0nder 21.00

!Gebruik geen aubergine in gerechten of als thee wanneer

Maan
Op 13.52
Onder 00.00



je zwanger bent of zwanger wilt worden.

Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 18 augustus
Nationale feestdag in België
Maan in Schorpioen , afhoudend van 17.07, om 18.46 in Boogschutter 

De zon en de maan staan vandaag vierkant ten opzichte van
elkaar. Energie verandert van richting. Je richt je aandacht
meer naar buiten en fysiek word je actiever.

Maan
Eerste kwartier
om 9.49
Op 15.01
Onder 0.02

De maansteen helpt je op de juiste manier met emoties om te
gaan: ze niet te onderdrukken en je er niet door te laten overspoelen. De steen is bruikbaar voor vrouwen tĳdens de menstruatie om de lichamelĳke, hormonale en emotionele balans te
bewaren en bĳ klachten in de overgang.
Tĳdens de bevalling kun je de steen in je hand vasthouden.
De steen beïnvloedt het tweede chakra.
Bij diarree door vermoeidheid of door warm weer helpt het om
wat zeezout op je navel te leggen.
Drapeer een zakdoekje over je navel en leg er een warme
steen op. Dit heeft een kalmerende werking en verwarmt je
dunne darm.

Zon in Leeuw
Op 06.28
0nder 20.58



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 19 augustus
Maan in Boogschutter 
Ga lekker op de grond zitten, met je benen gestrekt of in
kleermakerszit. Houd je wervelkolom zoveel mogelijk gestrekt. Je kruin wijst omhoog en je kin is iets ingetrokken.
Ontspan je gezicht en voorhoofd en je schouders zijn laag en
ontspannen.
Wees aandachtig, en opmerkzaam. Ontspan in de houding.
Laat je niet leiden door gedachten. Zie de maalstroom van
gedachten en gevoelens opkomen als golven en die ook weer
gaan. Doe niets. Voel en ervaar het moment waarin je bent.

Maan
Op 16.07,
Onder 0.30

Zon in Leeuw,
Op 06.30
0nder 20.56



Kruinchakra
Element: voorbij de elementen
Kleur: violet
Kracht: bewustzijn
Lichaam: rechteroog, zenuwen en hersenen
Fysieke plek: kruin
Zintuig: Mantra: de wereld is mijn mentor
In harmonie zijn, betekent een open mind en vrede met zichzelf hebben, acceptatie, brede interesses en begrip.

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 20 augustus
Maan in Boogschutter 

De planeet Mercurius gaat weer vooruit, (direct) lopen! Traagheid zich
nog in de lucht tot september.
Geduld is het toverwoord en geniet ervan.

QÌ PIEKT IN DE HERFST

Maan

‘Wat harten sneller doet slaan’

Op 17.08
Onder 01.02

Pannenkoeken-fruitfeest

Zon in Leeuw
Op 06.31
0nder 20.54

250 gr pannenkoekenmeel
2 eieren
4 eetlepels arachideolie
Fruit dat je in huis hebt: kiwi, appel, banaan, aardbeien
Geraspte kokos, verkrijgbaar bij de toko.
Doe het meel, de eieren en de geraspte kokos in een kom en roer tot
een vloeibaar beslag. Doe een scheutje olie in de pan en voeg een
soeplepel beslag toe. Voeg gesneden fruit naar behoefte toe. Dit kun
je toevoegen tijdens het bakken van de pannenkoek.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 21 augustus
Maan in Boogschutter , afhoudend van 1.47, om 6.01 in Steenbok 

Onder de Steenbokmaan kun je optimaal gebruikmaken van de
vastberadenheid en daadkracht van dit teken. Wat vandaag
lukt, daar zul je nog lang profijt van hebben. Blijf vooral niet
zitten, maar kom in actie. Je zult jezelf nog verbazen.
Verwen jezelf deze dagen met een stimulerende en ontspannende gezichtsmassage.

Op 18.02,
Onder 01.40

Zon in Leeuw
Op 06.33
0nder 20.51



De volle maan komend weekend (in de nacht van zaterdag op
zondag) is gunstig voor een mooi feest aan het strand. Watermanmaan zorgt voor veel plezier met een groep vrienden. Vissen is een waterteken, de nabijheid van de zee maakt gevoelens los. Ervaar het zelf.
Citrien beïnvloedt je derde chakra. Versterkt de lichtkracht in je,
geeft zelfvertrouwen en een veilig gevoel. Helpt positieve gedachten ontwikkelen als je met deprimerende gedachten wakker
wordt. Helpt bĳ het inslapen en is goed voor kinderen die onrustig slapen en moeite hebben met de dagelĳkse dingen.
Verbetert de opname van voeding en de afvoer van gifstoffen.
Kan helpen bĳ jicht en reumatiek.

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 22 augustus
Maan in Steenbok 

公雞 Haan - Maagd
Carrière:
Windrichting: west
Uren: 17:00 - 19:00
Yin-yang: yin
Seizoen: herfst
Maanmaand:
Maan
Op 18.50
Onder 02.24

22 augustus – 22 september
Maanjaren: 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005 en 2017

organiseren, plannen,
receptie, toneel,
reclame, muziek.
Teken: Maagd
Planeet: Mercurius
Dag: woensdag
Steen: saffier
Meridiaan: nier
Element: Water

Zon in Leeuw
Op 06.35
0nder 20.49

Mercurius loopt nog niet
op volle snelheid!
Begin de dag ontspannen, zittend en drink een
glas water. Kies voeding met wat zout, niet te veel
zout want dan bereik je het tegenovergestelde
effect door de nieren te belasten en vocht vast te
houden.
Voeding: misosoep, zeezout, kidneybonen, peulvruchten, bosbessen en bramen.
Download het Kidney(nier)-retraite programma van de
website MaankalenderS.com/downloads.



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 23 augustus
Apogeum 13.25 405.743 km
Maan in Steenbok , afhoudend van 16.19, om 18.56 in Waterman 


Zon in Maagd
TRANSFORMEREN
Puurheid van de natuur
Perfectionist
Maan
Op 19.31
Onder 03.15

Behulpzaam

Zon in Leeuw
Om 6.10 in
Maagd

Luister naar je lichaam, het dient je spirit.

Op 06.36
0nder 20.47



Gezondheid

Bewaak de harmonie tussen werk en rust.
Rust geeft lichaam en geest de gelegenheid om de
mooie en minder mooie momenten in het leven op een
positieve manier te verwerken. Dit proces is zichtbaar
in je spijsverteringssysteem wat in 2019 belangrijk is.

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 24 augustus
Maan in Waterman 

Zu Tai Yang Pang Guang Jing
Voet Groot Yang Blaas meridiaan
Meridiaanklok 15.00 - 05.00
Aap
Ruggengraat en hersenen
Qìgong voor de benen

Op 20.05
Onder 4.32

Zon in Maagd
Op 06.38
0nder 20.45

Ontdek deze meridiaan met je vingertoppen, het is even oefenen
bij elkaar. Het stimuleert de ruggengraat en je hersenen.
De blaas meridiaan loopt vanuit je binnen ooghoek, over het
voorhoofd naar de kruin en meridiaanpunt DuMai 20. Een tak gaat
vanaf de kruin tot boven het oor.
Een verticale tak vanaf de kruin gaat dieper de hersenen in en
verschijnt weer in de nek, daalt parallel langs de ruggengraat.
Ongeveer twee cun, aan beide zijde van de ruggengraat. Een tak
daalt verder over de billen, langs de achterzijde van de bovenbenen en gaat de knieholte binnen. Een tweede tak verloopt via het
schouderblad, langs de ruggengraat, verder langs de bilspieren,
over de dij en ontmoet de andere tak in de knieholte. Vanuit de
knieholte over de kuit naar de voet, achterlangs de enkel, langs
het vijfde middenvoetsbeentje, naar de top van de buitenzijde van
het kleine teentje, en maakt hier contact met de nier meridiaan.
De blaas is verantwoordelijk voor het opslaan en afvoeren van
urine. Het "troebele" water wat door de nieren niet kan worden
hergebruikt wordt door het lichaam opgevangen in de blaas. Disharmonie van de blaas kan leiden tot urinaire problemen zoals
incontinentie en moeite met urineren.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 25 augustus
Maan in Waterman 

Maan
Op 22.03
Onder 06.19

Zon in Maagd
Op 05.55
0nder 21.37



Volle Maan
feestweekend
De planeet Mercurius staat ver bij de zon vandaan. Vanaf
de aarde is hij dan makkelijker waar te nemen. Ben je
vroeg wakker, zoek dan de oostelijke horizon op voordat
de zon opkomt. De boodschapper van de goden schrijdt
nu voor de zon uit.
Mercurius geeft positieve qì aan dit weekend in het teken
van de Leeuw. In het vuurteken Leeuw stimuleert de
planeet je enthousiasme, optimisme en openhartigheid.
Pas wel op voor onnodig kwetsende opmerkingen. Vandaag heb je het gevoel alles te kunnen zeggen. Ga voor
een vrolijk en creatief weekend. Theater is een deel van
de Leeuw, hij staat graag op het podium.
Een ideaal weekend om eens een ander ‘karakter’ te
spelen. Vergroot, bijvoorbeeld, een van je eigenschappen uit.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 26 augustus
Maan in Waterman , om 7.32 in Vissen

VOLLE MAAN
KOREN MAAN
GESCHIL MAAN
OOGST MAAN

Volle Maan
Om 13.57
Op 20.59
Onder 06.17



Zon in Maagd

Reflectie op eigen wensen en ideeën,
Dat wat goed gaat, dat wat beter kan.

Op 06.41
0nder 20.41

Je kunt je steeds beter een wereld voorstellen waarin iedereen
blij en tevreden is.
Iedereen te eten heeft en doet wat gelukkig maakt.



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Maandag 27 augustus
Maan in Vissen 

Meer Qì, meer leven!
Qì is leven, qì verwarmt, beweegt, beschermt en voedt lichaam
en geest. Voeding maakt je krachtig om ziekte te voorkomen.
Het dierenriemteken Maagd waar de zon in staat, geeft je signalen om datgene te doen wat bij je past en komt in verzet bij
de dingen die tegen je natuur ingaan. Je mind en lichaam reageren blij en gelukkig op (voeding, werk, vrienden, rituelen) die
goed voor je zijn. Natuurlijk kun je excuses bedenken waarom
je die schaal chocolade opeet. Maar je weet, in je hart, dat het
niet goed voor je is, dat het gewoon teveel is. En dat je er spijt
van krijgt. Als peuter weet je heel goed wat je niet wilt eten.
Toen al leerde je het om lichaamssignalen te negeren, eten wat
de pot schaft. Het is oefenen om te luisteren en signalen te
herkennen. Volg de 28 maanfasen en noteer dagelijks wat je
favoriete hap was en wat je ronduit smerig vond. Een goede
voorbereiding om je spijsverteringsysteem voor 2019 te versterken.



Maan
Op 21.22
Onder 07.24

Zon in Maagd
Op 06.43
0nder 20.38

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Dinsdag 28 augustus
Maan in Vissen , afhoudend van 15.54, om 18.36 in Maan in Ram 

De Vissenmaan beïnvloedt je voeten. In deze afnemende maanfase is
het goed om qì te kalmeren, te ontspannen. Een voetmassage richt je
aandacht naar beneden en stimuleert de reinigende werking van lichaam en spirit. Dit werkt ook preventief bij hoofdpijn en migraine:
het haalt de energie uit je hoofd, richting je voeten.
Richt je naar het westen voor het opgeven van gewoontes en dingen
die niet meer nuttig zijn in je leven. Het westen is waar de zon ondergaat en dingen verdwijnen. Maak er voor jezelf een mooi ritueel van
wat je dagelijks kunt doen tot zeven september. Acht september is de
dag om los te laten, zoals de maan haar energie loslaat.

Maan
Op 21.43
Onder 08.31

Plan voor de komende dagen onder de Rammaan kortlopende taken
en klusjes. En plan werkzaamheden die geduld vragen, zoals je administratie, financiën en andere zaken onder de Stiermaan op 31 augustus en 1 september.
Zon in Maagd
Op 06.44
0nder 20.36



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Afnemende maan

Woensdag 29 augustus
Maan in Ram 

Maaltijdsoep

Wat je nodig hebt:
2 groene paprika’s,
3 grote vleestomaten,
2 courgettes,
4 uien,
3 teentjes knoflook,
1 el bloem,
2 l melk (geitenmelk of amandelmelk)
kruidenbouillon,
zout en peper,
rozemarijn, tijm, marjolein, bonenkruid.

Maan
Op 22.03
Onder 09.39
Zon in Maagd
Op 06.46
0nder 20.34

Snijd alle ingrediënten in stukjes.
Verhit de olie in een ruime pan en bak als eerste de ui,
knoflook en paprika tot de uien glazig zijn. Voeg dan de
courgette en tomaten toe. Voeg de bloem al roerend toe en
laat het een minuut sudderen, voeg al roerend, langzaam
de melk en de bouillonblokjes toe, en laat het nog even
sudderen.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 30 augustus
Maan in Ram 

HAARCONDITIE - HAARUITVAL
Stress, medicijnen, slechte voeding en leeftijd beïnvloeden
het lichaam en de conditie van je haar. Bij vermoeidheid is
futloos haar een van de eerste symptomen die zichtbaar
zijn.
Bezoek bij twijfel je natuurarts, acupuncturist, tuina, shiatsu-masseuse.
‘Voorkomen is beter dan genezen.’
Voeding kan al veel doen!
 Meer ijzer wat je bloed voedt: zwarte bonen, eieren,
vis, wortels, appels en bananen, zeewier, oesters en
garnalen.
 Verse groenten en fruit.

Maan
Op 22.24
Onder 10.48
Zon in Maagd

 Zelfgemaakte soepen.

Op 06.48
0nder 20.32

 Dagelijks 15 gram zonnebloempitten
 Rust en ontspanning
 Massage: gebruik je vingers als kam en masseer zo
dagelijks je hoofdhuid. Ga twee keer per dag zesendertig keer door je haar.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 31 augustus
Maan in Ram , afhoudend van 1.04, om 3.30 in Stier
Het dierenriemteken Stier is verbonden met de planeet Venus. Vrijdag is volgens de mythe de dag van de planeet Venus, een ideale dag voor lekkernijen en genieten van mooie
tuinen. Gebruik je ochtend om die dingen te doen die nodig
zijn en plan voor de middag, wanneer mogelijk, tijd in om te
luieren op deze vrijdagmiddag.
Onder de Stiermaan is het een ideale dag om banden te
versterken met je gezin, vrienden en vriendinnen. Picknikken is een evenement om deze dag te delen en samen te
vieren.
Aquamarĳn stimuleert, activeert en reinigt de keelchakra,
bevordert de communicatie. Laat de relatie zien tussen je
leefstĳl en ziektesymptomen, wat je bewust maakt en oude
gewoonten kan doorbreken. Ze bevordert ook de ontwikkeling van helderziendheid en spirituele vermogens en is een
goede meditatiesteen.
Aquamarĳn werkt positief bĳ keelpĳn, voorhoofdsholteontstekingen en oogontstekingen.
De steen bevordert je concentratie en heeft een kalmerende
werking.

Maan
Op 22.47
Onder 11.59
Zon in Maagd
Op 06.49
0nder 20.29



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 1 september
Maan in Stier 
Aardbeien zijn heerlijke vruchten en mooie planten om in je tuin,
op je balkon of in de vensterbank te hebben staan. Voor tuiniers
is het vandaag een ideale dag om een aardbeienbed voor te bereiden. Tijdens de afnemende maan kun je dieper spitten en
tevens het plantbed onkruidvrij maken. 15 september kun je de
aardbeien planten om er in 2019 heerlijk van te genieten.
Suiker geeft even energie, maar verergert vaak de vermoeidheidsverschijnselen.
Eet groenten en fruit voor meer energie zoals:
appels, zoete aardappelen, abrikozen, rode biet, kool, wortel,
kersen, courgette, doperwten, dadels, druiven, honing, kidney-

Maan
Op 23.14
Onder 13.12

bonen, mandarijnen, champignons, sinaasappels, melk, haver,
perziken, pinda’s, peren, ananas, pruimen, aardappelen, radijs,
frambozen, rijst, spinazie, aardbei, tomaat en walnoot.

Zon in Maagd

Een stuk zeep onder je laken wanneer je last hebt van kramp in

Op 06.51
0nder 20.27

je onderbenen. Bij veel mensen helpt het!



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 2 september
Maan in Stier , afhoudend van 7.56, om 10.02 in Tweelingen 

Zoek je geluk voor een uur, doe een dutje.
Zoek je geluk voor een dag, ga vissen.
Zoek je geluk voor een jaar, erf een fortuin.
Zoek je geluk voor het leven, help iemand.

Tweelingen is een teken waarin qì van richting verandert.
Dit kan merkbaar zijn in weersveranderingen.

Maan
Op 23.46
Onder 04.24
Zon in Maagd
Op 06.53
0nder 20.25



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 3 september
Maan in Tweelingen 

Wellness: een probleemhuid kan goed behandeld worden in de
afnemende maanfase.
Oefeningen om de schouders te ontspannen hebben een goede
uitwerking. Ook de spieren rond de longen raken hierdoor los en
ontstaat er meer ruimte waardoor er meer lucht ingenomen kan
worden. Adem diep tot in de buik wat ook je andere organen
‘lucht’ en beweging geeft.
Voeding wat de longen stimuleert zijn granen, wortels peren, noten en zaden, gember en zwarte peper. Vermijdt teveel gebraden
of geroosterd voedsel, gerookt voedsel en teveel zuivelproducten.
Regelmatig bewegen in de buitenlucht heel gezond. Oefeningen
voor de long werken versterkend.
Een prima dag om er gezellig op uit te gaan of om bezoek te ontvangen, maar ook een goed boek, theater of een spannende film
zijn heel ontspannend en gezellig.

Maan
Laatste kwartier
om 4.39
Op 0.00
Onder 15.37

Zon in Maagd
Op 06.54
0nder 20.22



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan *

Dinsdag 4 september
Maan in Tweelingen , afhoudend van 8.37, om 14.05 in Kreeft

Gebruik de ochtend voor luchtige afspraken, korte trips voor
boodschappen en het regelen van andere zaken.
Tussen 9 en 11 uur een goed moment om rapporten, literatuur of
post door te nemen.
Verwijder uitgebloeide bloemen uit je planten om de bloei van
bloemen te stimuleren en er langer plezier van te hebben.
Geef potplanten water in de namiddag, tijdens het waterteken
Kreeft.
Ideale avond om heerlijk thuis te zijn en te genieten van je huis.
Breng je aandacht naar je milt, linksonder je diafragma. Pi, milt
draagt bij aan het transformeren en transporteren van voeding
door je lichaam. Je milt en daarmee je geest en intenties zijn
kalm wanneer je zonder zorgen bent. Ontwikkel een optimistische kijk op het leven.
Milt en maag zijn een yin en yang koppel.

Maan
Op 0.26,
Onder 16.45
Zon in Maagd
Op 06.56
0nder 20.20

Pí beheerst transformatie en transport ('yunhua’)
Pí controleert de ‘opwaartse beweging van qi’
Pí opent in de mond en manifesteert zich in de lippen
Pí controleert xue (bloed)
Pí controleert de spieren (‘rou’) en de vier extremiteiten (ledematen)
Pí huisvest de yì (intentie).



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 5 september
Maan in Tweelingen , om 6.02 in Kreeft

De natuur in! Retraite, iets doen wat anders is.
Op 9 september staat de nieuwe maan in het teken van de Maagd.
Maak gebruik van de energie van de afnemende maanfase om je
voor te bereiden op een zuiver en puur begin van de volgende
maancyclus. Maagd staat voor zuiverheid en puurheid. De tegenstelling is chaos en wanorde.

Maan
Op 01.17
Onder 17.47
Zon in Maagd
Op 06.58
0nder 20.18

Neem de komende dagen de tijd om frisse qì in je woonruimte en
werkplek te brengen. Maak een start op de bovenste verdieping
(zolder) in je woning. Die symboliseert helderheid en orde in je
spirit. Opruimen, luchten en goed om gebruik te maken van bijvoorbeeld geurige lavendel in katoenen zakjes.
Analyseer dan je slaapkamer waar je een groot deel van je leven
doorbrengt en lichaam en spirit vernieuwt. Verwijder computers, tv
en andere dingen die je wakker houden.
De keuken is een belangrijke ruimte voor positieve qì. Hier bereidt
je voeding voor wat je lichaam wonderlijk transformeert in allerlei
soorten qì.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Donderdag 6 september
Maan in Kreeft , afhoudend van 14.42, om 15.55 in Leeuw 

Retraite-dag, rust en regenereren.
Bereid je voor op nieuwe maan in Maagd, het teken van hygiëne, zuiverheid en puurheid.
De voordeur, je hal is de ruimte waar nieuwe mogelijkheden, mensen
en dingen je leven binnenkomen. Richt de ruimte waar je thuiskomt
licht en vrolijk in.
Het zitgedeelte is je sociale gezicht waar je de wereld laat zien wie je
bent. Werk hier met kleuren, afbeeldingen, foto’s en stoffen die je
mooi vindt, die bij jou en je gezin passen.
Feng shui kan je hierbij helpen.
Er zijn drie gebieden waar je kunt beginnen voor positieve transformatie:
 In je lichaam door zuivere voeding.
 In je spirit door positief denken.
 In je omgeving door reinigen en opruimen.
Op welk gebied je de eerste stappen wilt zetten is jouw keuze. Veranderingen werken van buiten naar binnen en van binnenuit weer naar

Maan
Op 02.19
Onder 18.39

Zon in Maagd
Op 06.59
0nder 20.16

buiten. Het is een wisselwerking die doorwerkt in alle gebieden van je
leven



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Vrijdag 7 september
Maan in Leeuw 

Het Metaal Paard is een edel dier wat het hoofd hoog draagt,
sterke schouders en rug heeft. Het paard heeft vaak een zilverkleurige of grijze vacht een beweegt zich gracieus wat
aandacht en bewondering trekt.
Van nature hebben deze dieren een wat afstandelijke houding
en zijn tevreden met zichzelf. Druk van buitenaf of verwennerij ervaren ze nauwelijks en gaat langs hen heen.
Metaalpaarden genieten van actie en gaan zelden met pensioen. Ze zijn gevoelig voor wat ze eten en een regelmatige
gezondheidscontrole is niet overbodig. Deze paarden kunnen
heel gezond lijken maar lijden aan chronische kwaaltjes die in
de tijd langzaam verergeren.

Maan
Op 03.32
Onder 19.22

Zon in Maagd
Op 07.01
Onder 20.13

Metaal is verbonden met de longen en dikke darm meridianen
wat ze gevoelig maakt voor ademhalingsproblemen, een
loopneus, problemen met de darmen, stijve gewrichten en
artritis.
Disharmonie kan het metaalpaard angstig maken, allergie
voor hooi veroorzaken en eczeem. Ze kunnen zich emotioneel
afsluiten.



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Zaterdag 8 september
perigeum 3.23 361.354 km
Maan in Leeuw , afhoudend van 11.58, om 16.30 in Maagd 

白露

Báilù

Witte dauw

De maan staat dicht bij de aarde (perigeum 3.23 361.354 km)en
morgen is het nieuwe maan, dit beïnvloed de weersomstandigheden.
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta, stilte,
meditatie, Qìgong. Gunstige dagen voor zachte behandelingen zoals
massage, acupressuur en een voetbad.
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Pg: perigeum: maan dicht bij de aarde.
Ag: apogeum: maan verste punt van de aarde
Geen gunstige dagen voor operaties

Maan
Op 04.52
Onder 19.56

Zon in Maagd
Op 07.03
Onder 20.11

Zondag 9 september
Maan in Maagd 

Nieuwe Maan in Maagd



Donkere Maan
Om 20.03
Op 06.15
Onder 20.25

ZUIVER EN PUUR
Transformatie in het puur en zuiver zijn
en dat toepassen in het leven.

Zon in Maagd

Analyseer wat goed is en wat niet, voor lichaam en
spirit.

Op 07.04
0nder 20.09

Fysiek werkt het op je spijsverteringssysteem.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 10 september
Maan in Maagd , afhoudend van 17.12, om 17.21 in Weegschaal 

Maan
Op 07.38,
Onder 20.50

Zon in Maagd
Op 07.06
0nder 20.06

Maandag, de eerste dag na de donkere maan. De nieuwe
maansikkel is zichtbaar aan de hemel. De maan is verbonden
met voeding en geeft aan wat je nodig hebt. Iedereen heeft
de zon en maan in zijn/haar horoscoop. Met de kritische blik
van Maagd maak je keuzes door te kiezen dat wat goed voor
je is, of niet. Dit gebeurt al bij hele simpele dingen. Je hebt
dorst, maar besluit om eerst die klus af te maken, en daarna
het glas water te drinken. Je lichaam raakt haar elan kwijt en
je wordt humeurig.
Kies je voor jezelf het juiste werk, de juiste voeding en de
juiste vrienden dan maak je het leven al een stuk eenvoudiger.
Gunstig om vandaag je plannen en ideeën verder uit te werken. De zon en maan in hetzelfde aardeteken Maagd, verdiepen je concentratie.
Voeg iets toe aan je dag wat een uitdaging of een verwennerij
voor je betekent.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 11 september
Maan in Weegschaal 
Qì-dish
Pompoen soep

Pompoen met gember soep, de oranje kleur, fleurt je al op.
Gember verwarmt je centrum, wat zich uitspreidt naar al je
ledematen.
Pompoen boost qì, lost toxines op en doodt wormen, gaat ontstekingen tegen en vermindert pijn.
Maan
Op 08.59
Onder 21.14

Zon in Maagd
Op 07.08
0nder 20.04

1 pompoen
1 stuk gember, zo groot als je duimtop.
1 pan water
Was en snijd de pompoen in stukken. Verwijder de pompoenzaden.
Vul een ruime pan en vul het met zoveel water dat de pompoen ondergedompeld is. Voeg de gember toe en breng het
water aan de kook. Zet het vuur wat lager en laat het ongeveer twintig minuten sudderen, controleer of het pompoenvlees
gaar is. Roer de soep glad met een staafmixer. Voeg naar eigen smaak ingrediënten toe.
Serveer de soep in een ruime kom en heerlijk genieten.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Woensdag 12 september
Maan in Weegschaal  om 20.15 in Schorpioen 
Nadi Shuddhi Pranayama
Nadi betekent qì-dragende kosmische vitaliteit.
Shodhana betekent zuiveren of reiniging van de zenuwen.
Pranayama betekent 'anders neus ademen'.
Kalmeert je spirit, bevordert vrede en rust, toevoer van
zuurstof in het bloed.

Maan
Op 10.17
Onder 21.38

Zon in Maagd
Op 07.09
0nder 20.02



Ga comfortabel zitten, rug recht en schouders ontspannen.
Je hoofd rechtop en de kin iets naar beneden, je ogen sluiten. Gebruik je duim en vierde ringvinger van je rechterhand. De twee middelste vingers rusten zachtjes op je
voorhoofd. Gebruik je duim om je rechterneusgat af te sluiten, terwijl je door linkerneusgat inademt en tot vijf telt.
Heb je diep ingeademd sluit dan je linkerneusgat met je
ringvinger en verwijder je duim van het rechterneusgat.
Begin dan een langzame, ritmische en moeiteloze uitademing door je neusgat. Doe dit om de vijf tellen. Adem in
door het rechterneusgat, tel tot vijf. Sluit het rechterneusgat met je rechterduim. Adem uit door het linkerneusgat en
tel tot vijf.

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 13 september
Maan in Schorpioen 

Organiseer het komende weekend een Venusbanket met
alle heerlijkheden uit de natuur, versier de ruimte met
veel bloemen. En genieten van het heerlijkste gebak en
drank, met al je vrienden.

Maan
Op 11.33,
Onder 22.02

Zon in Maagd
Op 07.11
0nder 20.00

De planeet Venus is verbonden met de schoonheid van de
natuur en vooral het symbool van liefde, gezelligheid,
feesten en genieten. Vooral de liefde die spontaan ontstaat tussen twee mensen. Venus voelt zich prettig bij
alle planeten.
Venus is yin, met een afwachtende en ontvangende houding en zelden uit zichzelf tot actie overgaat. Vandaag
staat Venus echter vierkant met de planeet Mars. Mars
houdt van actie en beweging. Geen gunstige dag om je te
laten overweldigen en verliefd te worden. Wel een mooie
dag voor een feestje of diner, of op de vrijdag.
De planeet Venus heeft de eigenschap om niets te doen
en rustig af te wachten op wat komt.
Venus in Schorpioen maakt relaties intens.
Wordt niet te ‘plakkerig’!



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 14 september
Maan in Schorpioen , afhoudend van 10.54

Een prachtige vrijdag met de maan in Schorpioen je geniet
tot in je in je lichaamscellen van deze dag. Positief denken
versterkt je intuïtie en intimiteiten met geliefden.
Kwets anderen niet onnodig met ‘scherpe’ opmerkingen.
Dit kan voortkomen uit het gevoel jezelf te moeten verdedigen, door andere te kwetsen voordat ze het jou doen.

Maan
Op 12.45
Onder 22.29

Zon in Maagd
Op 07.12
0nder 19.57



De herfst is een seizoen waarin droogte overheerst na een
warme zomer. Symptomen als droge lippen, droge neus, ,
keel, mond en constipatie. Om droogte te voorkomen is
yin-voeding belangrijk, zoals peren en appels, zelfgemaakte soepen, druiven en honing
Yin-voeding.
 Granen en peulvruchten: gierst, gerst, tarwekiemen, tarwe, rijst, quinoa, amarant, zeewier, microalgen (vooral chlorella en spirulina), tofu, zwarte
bonen, bruine bonen, groene bonen.
 Geitenmelk, yoghurt, kaas, kip, ei, sardines.
 Druiven, bramen, frambozen, banaan, watermeloen.
 Bieten en snijbonen.

Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 15 september
Maan in Schorpioen , om 2.46 in Boogschutter 

Onder de Boogschuttermaan ben je optimistisch en bereid om
risico’s te nemen. Boogschutter versterkt ook je gevoel voor
rechtvaardigheid, waar je fel voor kunt vechten.

Maan
Op 13.54
Onder 23.00

Zon in Maagd
Op 07.55
0nder 19.55

Geen dag om stil te zitten maar om op onderzoek uit te gaan.
Nu de avonden langer worden is het ideaal om er overdag op
uit te trekken en de natuur in te gaan. Gebruik de passie en
wilskracht van de Boogschutter in je. Bewegen is beter dan
niets doen.
Verdiep je in thema’s en onderwerpen die je intrigeren of ga op
zoek naar informatie, boeken, films, reizen of iets anders om je
in te verdiepen tijdens de langer wordende avonden.
Pluto is de planeet die langzaam door de dierenriemtekens beweegt en wordt gezien als een planeet die generaties beïnvloedt. Pluto reist tot 2023 door het teken Steenbok, samen
reorganiseren ze de maatschappij.
Maandelijks maken de maan en Pluto contact en staan ze conjunct (samen) aan de hemel, vanaf de aarde gezien in een
rechte lijn. Meestal gaan deze momenten aan je voorbij, maar
let eens op kleine gebeurtenissen die je denken veranderen.
Het is alsof je een klein beetje van koers verandert.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zondag 16 september
Maan in Boogschutter 

Soep voor een mooie huid

Soep met witte paddenstoelen
Bevochtigen je huid en gaat rimpels tegen.
Maan
Op 14.58
Onder 23.37

Nodig:
15 gram champignons,
25 gram wolfsbes (Gouqìzi) of zwarte bessen
Honing naar smaak

Zon in Maagd,
Op 07.16
0nder 19.53

Kook de champignons en wolfs bes op een laag vuur in een
pan tot het een dikke vloeistof wordt. Voeg wat honing toe en
laat het nog vijf minuten zachtjes koken. Voeg gekookt water
toe aan de soep en roer het goed door. Schenk de soep in
een mooie kom en geniet ervan.
Maak de soep om de dag tijdens wassende maan.
Deze soep voedt je nieren, verrijkt je bloed en hydrateert de
huid.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 17 september
Maan in Boogschutter , afhoudend van 1.16, om 13.08 in Steenbok 
Onder de Steenbokmaan kan je een gevoel hebben alleen te zijn.
Gunstige dagen om je in jezelf te keren en terug te trekken in het
hoge gebergte, zoals een Steenbok. Lichaam en spirit hebben regelmatig het alleen-zijn nodig om zich te herstellen van alle dagelijkse
indrukken.
Ideale dag voor een gelaatsmassage, een wandeling om je beenderen
te versterken, teveel Qì in je hoofd daalt richting je voeten en ontspant.
Maan
Eerste kwartier
om1.15
Op 15.56
Onder 0.00

Zon in Maagd
Op 07.17
0nder 19.50



De zon en de maan vormen een paar in de Chinese mythologie en zijn
de vader en moeder van de sterren. Wanneer de zon en de maan samenkomen als een koppel, zijn de kinderen geboren: de sterren.
De maan is verbonden met water wat een regenererend effect heeft.
De maan is ook verbonden met de menstruatie van vrouwen wat het
‘maandelijkse water’ wordt genoemd.
Volle maan symboliseert de zwangere vrouw, de halve maan wordt
zichtbaar na de geboorte van een kind

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 18 september
Prinsjesdag
Maan in Steenbok 

Herfst-equinox-meditatie voor 23 september

Maan
Op 16.47,
Onder 180

Zon in Maagd
Op 07.19
0nder 19.48

Taoïstische maanoefening op dagen dat de maanpoort open is
voor onsterfelijke energie. Ga in een prettige houding zitten en
ontspan het gebied tussen je ogen. Glimlach met je mond iets
open. Adem in en ervaar je 3e oog en je mond. Je mond vult
zich met salvia (speeksel). Adem in, maar slik de salvia niet
door. Adem de rode kleur van de maan in en breng qì (gedachten) naar je perineum. Sluit je ogen en visualiseer de gele kleur
van honing. Zie jezelf zitten, overgoten in het gele maanlicht.
Het gele licht straalt door je lichaam tot aan je voeten en weer
terug richting de maan, het paleis van universele Yin. Visualiseer een halo om je heen met de vijf kleuren van de maan. Het
halo daalt vanaf je hoofd, langzaam naar je voeten. Breng de
vijf kleuren dichter bij elkaar en volg ze richting je kruin omhoog. In het centrum van deze kleuren verschijnt de honingachtige kleur geel. Adem de kleuren in je mond en vermeng de
kleuren met je tong door de salvia. Slik de salvia dan krachtig
in, richting je navel. Ga met je bewustzijn naar je navel en ervaar een warme energie.
De vijf kleuren van de maan blauw, groen, rood, wit en geel.
Oefen deze maanmeditatie, en voer ze speciaal uit op de dagen
waarop de maanpoort opent.



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 19 september
Maan in Steenbok 
Herfstsoep

Herfstsoep om je huid in goede conditie te houden na
de warme zomermaanden. Na een warme zomer kan er
een tekort aan vocht zijn ontstaan in je lichaam, wat
merkbaar wordt in het herfstseizoen.

Maan
Op 17.30
Onder 01.07

Zon in Maagd
Op 07.21
0nder 19.46



Deze soep is gunstig voor het bevochtigen van je longen, huid en ogen. Voedend voor je ogen, vooral ook
wanneer je veel met computerschermen werkt.
Ingrediënten:
6 gr chrysantbloemen (verkrijgbaar bij de toko)
100 gr wortel
5 gr groene ui, zout
5 gr sesamolie.
Snijd de wortel in schuine plakjes. Kook de chrysant,
zout en wortel in een pan. Giet de soep in een mooie
kom en voeg wat donkere sesamolie toe.

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 20 september
Apogeum 2.55 404.874 km
Maan in Steenbok , om 1.53 in Waterman 

De maansknoop  geeft een rustdag aan in de natuur
en de maan zelf bevind zich op haar verste punt vanaf
de aarde.
Maansknopen geven het punt aan waar de maan de
ecliptica kruist. De noordelijke maansknoop van zuid
naar noord (opstijgend) en de zuidelijke maansknoop
van noord naar zuid (aflopend).
Maansknopen lopen retrograde (tegende klok in) en zijn
altijd 180° uit elkaar. De maansknoop staat nu in het
teken van de Leeuw wat betekent dat de zuidelijke
maansknoop in Waterman staat.
Maan
Op 18.06
Onder 02.02

Zon in Maagd
Op 07.22
0nder 19.43



De knopen zijn posities waar twee banen elkaar kruisen.
Drakenkop of hoofd is een term voor de noordelijke
maanknoop. Als een punt waar verduisteringen optreden, waren de maanknooppunten gekoppeld aan oude
mythologische opvattingen over een hemelse draak die
de zon inslikte en teruggevoerde, vandaar de naam.
Draakstaart is de andere naam voor de zuidelijke
maanknoop.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 21 september
Maan in Waterman , afhoudend van 19.13
De maan staat in harmonie met de planeten Venus en Jupiter.
Een leuke dag om gezamenlijk te brainstormen en ideeën te bespreken. Voor tuinders en kwekers ideaal om met de schoffel
door te tuin te lopen om op wilde kruiden te controleren.

Maan
Op 18.37
Onder 03.02

Zon in Maagd
Op 07.24
0nder 19.41



De keuken is de bron voor energie en welzijn. De voorraadkast
voor het bereiden van maaltijden met behulp van natuurlijke
elementen zoals water en vuur. In China worden keukens voornamelijk op het oosten geplaatst en kan er gekookt worden in het
licht van de oprijzende zon. Het juiste gereedschap op de juiste
positie stimuleert het plezier in het bereiden en genieten van
maaltijden.
Een harmonieuze ruimte met alles op de juiste plek ondersteunt
de gezondheid van de familie. Daglicht is het beste licht, besteed
hier extra aandacht aan.
De vorm van een keuken is bij voorkeur vierkant (Aarde) of
rechthoekig (Hout). Met de eetkamer op dezelfde verdieping,
voorkomt koude maaltijden.
Het plaatsen van de keuken in het oosten of het zuidenwesten
zijn gunstige posities. Vermijdt dat bepaalde kamers te dicht in
de buurt van de keuken liggen zoals badkamer en toilet.
De keuken is het hart van je woning, maar plaats het niet in het
centrum.
Vermijdt het om via de voordeur direct in de keuken te stappen.
Geen badkamer op de verdieping boven de keuken. De keuken
(Vuur-yang) grenzend aan een slaapkamer (Water-yin) verzwakt
de weerstand van de familie.
Het plaatsen van het keukenblok, het fornuis, gootsteen, afwasmachine en ijskast is belangrijk om het gebruik plezierig te maken en er gekookt wordt met het ingrediënt liefd.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 22 september
Maan in Waterman , om 14.27 in Vissen 

Morgen op 23 september wordt het Mabonfestival gevierd.

Maan
Op 19.03
Onder 04.06

Herfstequinox.
Op dit moment zijn de dag en de nacht even lang, yin en yang
in harmonie. De dagen korten en wordt het donkere sterker. De
velden worden leeg en de voorraad schuren zijn gevuld met alle
vruchten van het warme land. Er wordt afscheid genomen van
de zomer en is het nog genieten van de achtergebleven warme
en zonnige dag. Mens en natuur trekken zich langzaam terug
en bereiden zich voor op de donkere wintermaanden.
Na de periode van stoffelijk opbouw, het materialiseren van
niets tot iets is het nu de periode van geestelijke opbouw, van
verlossing en loslaten.

Zon in Maagd
Op 07.26
0nder 19.39



Organiseer een oogstfeest met alle elementen van de herfst,
kaarslicht, bloemen, en zelfgebakken appeltaart.
Masseer na een ontspannend voetbad elkaars voeten en tenen
met een heerlijk geurende olie.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zondag 23 september
Maan in Vissen 


Maan

Zon in Weegschaal

Op 19.27
Onder 05.12

HARMONIE IN CONTACTEN
Vrede en rechtvaardigheid
Zon in Maagd
Om 03.55 in
Weegschaal

Initiatiefnemer
Taoistische meditatie

Op 7.27
0nder 19.36

Fysiek invloed op heupen en nieren.



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Maandag 24 september
Maan in Vissen  afhoudend van 07.26

狗 Hond - Weegschaal

Maan
Op 19.48
Onder 06.19

Windrichting: westnoordwest
Uren: 19.00 – 21.00 uur
Yin-yang: yang
Seizoen: herfst
Maand: 23 september – 22 oktober
Maanjaren: 1910, 1922, 1934,
1946, 1958, 1970, 1982, 1994,
2006, 2018, 2024.

Yang
Carrière: wetenschap, geneeskunde en recht. Westers teken: Weegschaal
Dag: vrijdag
Steen: opaal
Meridiaan: pericardium
Element: Vuur

Zon in Weegschaal
Op 07.29
0nder 19.34

Het pericardium is het met vloeistof gevulde zakje die het
hart en de grote bloedvaten omgeeft. Het bevat kanalen van
bloed en energie.
Knuffelen met je kinderen en partner vrolijkt altijd op tijdens
de uren van 19.00 – 21.00 uur en heel goed voor een gelukkig en lang leven.
Je kunt ontspannen door je voeten in heet water te doen,
wat de circulatie bevordert.
Lezen, spelen en ontspannen, niet te diep nadenken.



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Dinsdag 25 september
Maan in Vissen , om 1.05 in Ram , afhoudend van 12.12

VOLLE MAAN

Volle Maan
Om 4.54
Op 20.08
Onder 07.29



CHRYSANTEN MAAN

Zon in Weegschaal

ZINGENDE MAAN

Op 07.31
0nder 19.32

GERST MAAN



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Woensdag 26 september
Maan in Ram 
Shou Jue Xin Bao Jing
Hand Klein Pericardium meridiaan
Element: vuur
Orgaanklok: 19:00-21:00
Relax en vermaak jezelf deze uren.
Niet te veel water drinken.
De meridiaan van het pericardium ontspringt vanuit de
borst en gaat omhoog via het diafragma. Een andere tak
gaat zijwaarts boven de tepel langs naar de oksel, en verloopt over het midden van de arm naar de top van de middelvinger.
Een tak loopt via de handpalm, naar de top van de ringvinger en komt samen met de San Jiao (driewarmer).

Maan
Op 20.29
Onder 08.38

Een netwerk van meridianen verbind organen, huidzones
met elkaar in het lichaam. Dit bestaat niet alleen uit de
twaalf hoofdmeridianen maar loopt via kleinere meridianen
die jing bie, luo, jin en ba mai genoemd worden.

Zon in Weegschaal
Op 07.32
0nder 19.29

Shi Er Jing Bie, twaalf divergente meridianen.
Shi Er Pi Bu, twaalf huidzones.
Shi Er Jing Jin, twaalf tendino musculaire meridianen.
Shi Wu Jing Luo de vijftien Luo vaten.
Qi Jing Ba Mai de acht extra meridianen.
De twaalf hoofdmeridianen worden het meest afgebeeld en
gebruikt bij acupunctuur en acupressuur.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 27 september
Maan in Ram , om 9.17 in Stier 

GENIET VAN DE NATUUR
Een late piknik in een rustige natuurlijke omgeving, zoals
een park, een meer of het strand, de eilanden of de ‘bergen’
in Limburg. De natuur heeft een stimulerende en helende
werking op je wezen, lichaam en ziel. De kalmerende kleuren van het groen en de herfstkleuren, het bewolkte blauw
van de hemel. Als hernieuwd en opgeladen met kalme qì
kom je weer thuis, waar de thuisblijvers je hernieuwde uitstraling ervaren.
Maan
Op 20.51
Onder 09.50

Eigenschappen en kenmerken van de herfst.
Windrichting

West

Seizoen

Herfst

Tijdstip

Zonsondergang

Weer

Droogte

Lichaam

Huid en haar

Yin-orgaan

Longen

Yang-orgaan

Dikke darm

Zintuig

Neus

Zon in Weegschaal
Op 07.34
0nder 19.27



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Vrijdag 28 september
Maan in Stier 

Pericardium
Beschermt het hart tegen extreme emoties.
Ontwikkel
Zelfvertrouwen, tevreden zijn, ontspanning, open en harmonieus in
relaties.
Transformatie
Innerlijke rust en tevredenheid
Maan
Op 21.17
Onder 11.03

Verminder
Te hoge verwachtingen van jezelf en de wereld.
Symptomen
Vermoeidheid, migraine, depressie, onrust, spanning, gesloten, boos,
gekwetst.
Oefeningen
Open in relaties
Innerlijke glimlach
Pericardium-meridiaan-meditatie/acupressuur
Qìgong

Zon in Weegschaal
Op 07.36
0nder 19.25

Voeding
Quinoa, verwarmend, zoet en zuur, zwarte peper, grapefruit.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 29 september
Maan in Stier , afhoudend van 0.36, om 15.27 in Tweelingen 
Goed moment om te aarden. Stimuleer botten en weefsel
door tuinieren, dansen, paardrijden, zwemmen en wandelen.
Het motto van de Stier is: ‘Ik heb’.
Venus is de planeet van het dierenriemteken Stier, de godin van liefde en schoonheid. Denk hierbij ook aan de innerlijke liefde en schoonheid in de mens. Stier heeft een
hekel aan oppervlakkigheid en kan trouw en standvastig
zĳn.
Stier verlangt naar duurzaamheid, vindt veranderingen
lastig en komt niet snel in beweging, maar gaat door als
hĳ eenmaal in beweging is. Stier houdt van luxe en comfort en stelt goed gezelschap en bezit zeer op prĳs.

Maan
Op 23.46
Onder 04.24

De steen is jade, de dag vrĳdag en de kleuren indigoblauw
en olĳfgroen.

Zon in Maagd

Met de maan in Stier ga je je settelen en kom je in de
sfeer van dagelijks terugkerende handelingen en tradities.
Afnemende maan en Stier zijn een goede combinatie om
een woning te zoeken en te bezichtigen.

Op 06.53
0nder 20.25



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 30 september
Maan in Tweelingen , afhoudend van 17.38
In de herfst daalt de temperatuur ’s nachts en ontstaat er vocht
als mist. Het weer is fris in de ochtenden. Het is belangrijk om
yang-qì in je lichaam te beschermen door voldoende kleding te
dragen.
Laagjes kleding; een extra vest of trui vroeg in de ochtend met
daaronder zomerkleding voor de warme middag. (afhankelijk van
het klimaat). Kleed je ook weer niet te dik aan zodat je het te
warm krijgt.
Om je immuunsysteem te versterken is een dagelijkse wandeling
in de frisse buitenlucht gunstig zodat je lichaam zich kan aanpassen aan het veranderende klimaat.
Voor degene met artritis, pijn in de gewrichten, osteoporose is het

Maan
Op 22.24
Onder 13.29

raadzaam ’s nachts de ramen te sluiten zodat de vochtige koude
Zon in Weegschaal

niet binnen dringt.

Op 07.39
0nder 19.20



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 1 oktober
Maan in Tweelingen , om 20.02 in Kreeft 
De afnemende maanfase werkt reinigend door haar yin-energie.
De herfst heeft dezelfde yin-energie waarin boomsappen zich terugtrekken vanuit boomtoppen richting de wortels dalen. In je lichaam vindt dit proces ook plaats, wat als vermoeidheid wordt
ervaren. Feitelijk vraagt je lichaam om rust om zich optimaal te
kunnen ontdoen van afvalstoffen die ontstaan door emoties en
voeding.
De checklist om na te gaan of je lichaam een beetje hulp nodig
heeft:
Opgeblazen gevoel, verstopt en overbelaste voelen?
Ongewenste kilo’s?
Moe en weinig energie?
Last van je spijsvertering?
Haar en huid ongezonder? Droog, stug, vettig, haaruitval.
Zweertjes in de mond, infecties, infecties van de urinewegen, ongewone allergieën?
❖ Duf gevoel in je hoofd?
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Meer dan drie keer ja?
Detox is misschien net wat je lichaam nodig heeft om je balans te

Maan
Op 23.10
Onder 14.38

Zon in Weegschaal
Op 07.41
0nder 20.22

herstellen. Niet als je ziek of zwak bent, of last van je rug hebt.
Plan een soep en sapdag in tijdens de donkere maan.
Eet niet meer na 19.00 uur.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan *

Dinsdag 2 oktober

Maan in Kreeft 

In de medische astrologie zijn planeten verbonden met lichaamsdelen.
Saturnus
beïnvloed beenderen, knieën, milt en tanden
Jupiter
bloed, longen, ribben, zijkanten, aderen en voortplantingszaad
Mars
de galblaas, nieren, voortplantingsorganen en aderen
Zon het linker oog (vrouwen), rechter oog (mannen), hart en
zenuwen.
Maan het linkeroog (mannen), rechteroog (vrouwen), hersenen,
blaas, maag, ingewanden en baarmoeder

Maan
Laatste kwartier
om 11.47
Op 00.00,
Onder 15.41
Zon in Weegschaal

Venus

Op 07.42
0nder 19.15

nieren, voortplantingsorganen, zaad en keel
Mercurius
de hersenen, handen en tong.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Woensdag 3 oktober
Maan in Kreeft , afhoudend van 10.33, om 23.13 in Leeuw 

Pericardium
Uren: 19.00 – 21.00 uur
Het pericardium beschermt je hart tegen ‘heftige’ emoties, het
aardse vuur en de relatie met je omgeving.
Het spirituele vuur verbindt je hart met het universum.
Vuurenergie in harmonie:
Stralende ogen
Levendige uitstraling
Kan delen, geven en ontvangen

Maan
Op 0.07
Onder 16.34
Zon in Weegschaal
Op 07.44
0nder 19.13

Het pericardium wordt de ambassadeur van je hart genoemd. Mentale en emotionele ervaringen worden gefilterd door je hartbeschermer. Het pericardium beïnvloedt de beweging naar andere
relaties toe.
Fysiek beweegt het pericardium qì en bloed door je lichaam.
Acupressuur
Maak een losse vuist, het punt waar je middelvinger je handpalm
aanraakt, ligt het ‘Paleis van het Werk’ perc 8. Om het punt te stimuleren kun je met de duim van je andere hand hier twee minuten
druk op uitoefenen; drukken en loslaten.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Donderdag 4 oktober
Dierendag
Maan in Leeuw 

Maan
Op 01.15
Onder 17.19

Zon in Weegschaal
Op 07.46
0nder 19.11



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 5 oktober
Maan in Leeuw , afhoudend van 13.34
Onder de Leeuwmaan, volg je hart en datgene doen wat je
prettig vindt, al is het maar even.
Een mooie tijd om na te denken over je eigen mogelijkheden
en doelen. Doe je wat anderen je vertellen, sta je altijd klaar
voor anderen en vergeet je jezelf? Ga vandaag na wat van
jou is en wat van een ander is. Dit betekent niet dat je daarover moet gaan twisten. Het is een proces zoals de zaadjes in
de winter onzichtbaar zijn en zich langzaam ontwikkelen tot

Maan

het juiste moment van warmte en licht daar is. Zo is het van-

Op 02.30
Onder 17.55

daag een proces van bewustwording voor jezelf. Niet het zoeken naar conflicten met anderen.

Zon in Weegschaal
Op 07.47
Onder 19.08

De kleur rood past bij het teken Leeuw en staat voor levendig, agressief, vuur, warmte, gevaar, hitte, passie en kracht.
De kleur roze staat voor romantiek, liefde en tederheid



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Anti-aging soep

Zaterdag 6 oktober
Perigeum 0.31 366.395 km
Maan in Leeuw , om 1.20 in Maagd 

Qì-dish
Koester leven
Voor de bouillon:
1 kip of 2 grote kippenpoten,
4 kruidnagels,
3 kleine uien,
1 winterwortel of worteltjes,
6 tenen knoflook,
3 cm verse gember in plakjes,
10 hele peperkorrels,
1 theelepel zeezout.

Maan
Op 3.50
Onder 18.24

Spoel de kip schoon en leg de kip in een grote pan. Druk de
kruidnagels in een ui en snijd de ander ui in vieren. Doe ui,
wortel (in plakjes), gember, peperkorrels, zout en drie liter
water in de pan. Breng het aan de kook en zet dan het vuur
laag en schuim, wanneer nodig, de bouillon af.
Laat de soepkip een uur tot anderhalf uur zachtjes sudderen,
dan afkoelen en de kip uit de pan halen. Haal het vel van de
kip af en snijd het vlees in stukjes. Doe het vlees weer in de
pan en warm de soep weer op met chilipepers en fijngehakte
knoflookteentjes.

Zon in Weegschaal
Op 07.49
0nder 19.06



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 7 oktober
Maan in Maagd , afhoudend van 16.02
Morgen is het oude maan, de dag voor loslaten.
Loslaten kun je in gedachten doen, je kunt ook oude
zaken ‘letterlijk’ wegdoen, weg geven en natuurlijk
weg gooien.
Kalmte zal je redden is een bekend spreekwoord dat
past bij de uiterlijke onverstoorbaarheid van het teken
Weegschaal.
Mediteer tijdens donkere maan op 9 oktober over het
woord kalmte. Onderzoek in je geest wat het woord
betekent, wat het doet in je hoofd wanneer je het
herhaalt en voel wat het voor je lichaam betekent.

Maan
Op 05.11
Onder 18.51

Maagd beïnvloedt je spijsverteringsproces. Het ‘verwerkt’ niet alleen voeding en drank maar het verwerkt
ook gebeurtenissen en emoties, zoals angsten en verdriet. Wanneer je veel te verwerken hebt geeft je
maag al aan geen trek in voedsel te hebben. Bij ziekten zijn lichte maaltijden verdeeld over de dag makkelijker te verwerken dan zware kost. Daarbij geeft je
maag een signaal zodat je eventuele problemen zelf
kan op lossen.

Zon in Weegschaal
Op 07.51
0nder 19.04



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Maandag 8 oktober
Maan in Maagd , om 3.10 in Weegschaal 

‘Koude dauw’, 寒露 Hánlù
Komende nacht, staan zon en maan conjunct halverwege
het teken Weegschaal. Een mooi moment voor harmonie.
Terwijl je in diepe slaap/meditatie bent vinden er veranderingen plaats. Noteer je dromen van deze nacht en begin de
dag met positief.
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta,
stilte, meditatie, Qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen
zoals massage, acupressuur, shiatsu en een voetbad.
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Maan
Op 06.31,
Onder 19.15

Zon in Weegschaal
Op 0.52
0nder 19.01
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Pg: perigeum: maan het dichtst bij de aarde.
Ag: apogeum: maan verste punt bij de aarde vandaan
Geen gunstige dagen voor operaties



Weegschaal
Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Dinsdag 9 oktober
Maan in Weegschaal 


Nieuwe maan in Weegschaal
Maan
Donkere Maan
om5.48
Op 07.51
Onder 19.38

Element lucht

Creatief, artistiek, vredestichter.
Zon in Weegschaal
Op 07.54
0nder 18.59

Transformatie in het besef dat de ander je spiegelt
Verlangen naar harmonie, balans en schoonheid
een begin, wat zich verdiept in Schorpioen.

De ander zien en begrijpen, met Venus is er ruimte voor nodig
om jezelf te zijn in een relatie.
Fysiek
Beïnvloedt de nieren en het bloed.
Veel fruit en verse groenten.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Woensdag 10 oktober
Maan in Weegschaal  om 06.09 in Schorpioen 

De eerste zeven dagen in de maancyclus is de ontwakende
en inspirerende fase. Gunstig voor het nemen van belangrijke beslissingen.
Onder de eerste sikkel van de Schorpioenmaan is het een
uitdaging om je brein aan het werk te zetten, mediteren,
brainstormen en ideeën verder uitwerken. Daarbij kun je
spontaan tot de juiste inzichten komen door niet te forceren. Richt je naar het oosten, waar de zon opkomt, voor
inspiratie en oefeningen als meditatie of qìgong en yoga.

Maan
Op 09.09
Onder 20.01

Zon in Weegschaal
Op 07.56
0nder 18.57



Mercurius en Schorpioen zetten je tot innerlijke bespiegelingen aan. Observeer objectief gedachten, uitspraken.
Luister naar wat anderen in je omgeving vertellen.
Mercurius is de planeet van woensdag. Hersenen hebben
veel water en voedingsstoffen nodig en is regelmatig water
drinken belangrijk. De invloed op je zenuwen geven je niet
de rust om lang te blijven zitten. Kom regelmatig in beweging en maak gebruik van je vrijheid om de natuur in te
gaan.

Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 11 oktober
Maan in Schorpioen 

Zu Jue Yin Gan Jing
Voet Jue Yin Lever meridiaan
Orgaanklok 1.00 – 3.00 uur
Doen: slapen
Niet doen: alcohol
Middernacht
Op het tijdstip waarop je lever meridiaan actief is, is het beste wat je
Maan
Op 10.24,
Onder 20.27

voor je zelf kunt doen: in slaap zijn. Je lever is actief om gifstoffen te
verwijderen uit je bloed zodat er fris en nieuw bloed geproduceert
wordt. Voeding is omgezet in bloed wat door je hele lichaam verspreidt wordt. Bloed voedt je lichaam. Hoe beter je nachtrust hoe

Zon in Weegschaal
Op 07.57
0nder 18.55

mooier je er uit ziet en hoe beter je functioneert.
Harmonie: geduldig, presteren onder druk, helder denken, mentaal
en lichamelijk soepel.
Stress los laten, ontspanningsoefeningen, wandelen en weer, gewoon
loslaten.
Disharmonie: oogklachten, zwakke pezen, workaholic, prikkelbaarheid, explosieve woede en frustratie.
Functies van de lever
Gān
Gān
Gān
Gān
Gān
Gān



slaat xue op
zorgt voor een vrije stroom van qì
opent in de ogen
manifesteert zich in de nagels
controleert de pezen
huisvest de hún (etherische ziel)

Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 12 oktober
Maan in Schorpioen , afhoudend van 1.12, om 11.53 in Boogschutter 

Geen geluk is groter,
dan het bereiken van de Tao*.
Een dag leren over de Tao is een dag
van geluk, elke dag leren is het dagelijks geluk, een leven lang leren is een
leven lang geluk.
Het leren van de Weg is in feite een
methode voor vrede en geluk, dat is de
reden waarom wijzen deze onvermoeibaar bestuderen.
Maan
Op 11.37
Onder 20.57

Zon in Weegschaal
Op 07.59
0nder 18.52



Zhou Moushu leerde de twee Cheng
broers het geluk van Confucius en Yen
Hui te zoeken.
Dit geluk is te vinden, in jezelf.
*Tao betekent de Weg, het levenspad.

Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zaterdag 13 oktober
Maan in Boogschutter 

Ervaring is de moeilijkste leraar.
Het geeft je eerst de test
Maan
Op 12.43
Onder 21.31

Zon in Weegschaal
Op 08.01
0nder 18.50



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

en daarna pas de lessen.

Anoniem

Zondag 14 oktober
Maan in Boogschutter , afhoudend van 2.58, om 21.18 in Steenbok 

Praten is een manier om naar je gedachten te luisteren.
Venus is de planeet van liefde, romantiek, plezier, schoonheid, kunst en dol op snoepen. Wordt je verliefd in de periode
dat Venus retrogade staat wacht met je aanzoek tot dit voorbij is en Venus weer vooruit loopt. Venus kan twijfel zaaien in
je relatie. Het is niet altijd wat het lijkt te zijn. Neem na 16
november een beslissing die met veranderingen in relaties te
maken hebben, tot de planeet Venus weer vooruit loopt.
Maan
Op 13.47
Onder 22.11

Zon in Weegschaal,

Voor nu een ideale dag om iets heel anders te doen. Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden inspireren je enorm. Maak
gebruik van het optimisme van dit teken in deze fase van de
wassende maan. Maak je heupen los en adem de frisse
herfstlucht in, een goede remedie om open in het leven te
staan en helder te denken.
De Steenbokmaan is gunstig om je financiën te ordenen en
zaken in te plannen.

Op 08.02
0nder 18.48



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Maandag 15 oktober
Maan in Steenbok 

Gemberwijn

Heerlijke zelfgemaakte gemberwijn op koude dagen,
verwarmt je lichaam en is goed voor je spijsvertering.
Maan
Op 14.41
Onder 22.58

Zon in Weegschaal
Op 08.04
0nder 18.46

Je hebt nodig:
60 gram vers geraspte gember,
500 gram fijngehakte rozijnen,
1½ kilo suiker,
2 citroenen,
2 sinaasappelen,
¼ theelepel cayennepeper en
1 zakje gedroogde wijngist. Laat de gist twee uur weken.
Kook de gember samen met de schillen van de wortel en
de cayennepeper in water. Voeg al roerend de suiker, de
gehakte rozijnen en de gist toe. Laat het mengsel een
week staan en zeef het dan. Laat het nog een week gisten
en schenk de wijn over in flessen.



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 16 oktober
Maan in Steenbok , afhoudend van 23.49

Maan
Eerste kwartier
om 20.02
Op 15.28,
Onder 23.51

Zon in Weegschaal
Op 08.06
0nder 18.43



Het eerste kwartier, zeven dagen na nieuwe maan, de halve maan is
zichtbaar aan de hemel. Yin en yang zijn in balans.
Neem de tijd om zeven dagen terug te kijken en na te gaan of je datgene gedaan hebt wat je graag wilde doen. Plan, wat is blijven liggen,
en graag wilt, voor de komende zeven dagen tot aan de volle maan, in
je agenda.
Een lange tijd geleden spraken drie ouden over vergankelijkheid.
Een van de ouderen zei: "Van degenen die dit jaar op het feest is, wie
weet wie volgend jaar zal ontbreken om het feest bij te wonen."
Een andere oudere zei: "Waar je het over hebt is ver weg. We doen
vanavond onze schoenen en sokken uit en weten niet of we ze morgen
weer aan zullen doen. "
De derde oude zei: "Waar je het over hebt is nog steeds ver weg. Als
we deze adem uitademen, weten we niet of we weer zullen inademen.”
Uit: Taoist Meditation, door Thomas Cleary

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 17 oktober
Apogeum 21.18 404.225 km
Maan in Steenbok  om 1.53 in Waterman 

De maan in het teken Waterman maakt dit tot een leuke dag om
met vrienden af te spreken. Aanleiding voor een feestje en om
te brainstormen, om de week te breken.
De zuidelijke maanknoop doorkruist de baan van de zon, en
geeft een rustdag aan in de natuur. Op 31 oktober, doorkruist
de noordelijke maanknoop de zonnebaan, rond het vierde kwartier.
Maan
Op 16.07
Onder 0.00

Zon in Weegschaal
Op 08.08
0nder 18.41



Harmonie in je tuin. Plant bomen en snelgroeiende struiken aan
de achterkant van je tuin voor bescherming, privacy en ondersteuning. Het is heel belangrijk om rommel op te ruimen. Verwijder uitgebloeide bloemen. De principes van de oosterse kunst
van het plaatsen zijn gebaseerd op de natuur voor harmonie. De
hoeveelheid van het water moet zorgvuldig gepland worden en
in evenwicht zijn met alle elementen van je tuin. Hofjes en patio’s kunnen profiteren van de gunstige qì die klimplanten geven
in je omgeving. Verwijder negatieve qì, zoals boomstronken,
planten of vegetatie die afgestorven is. De plaatsing van stenen
kan yang-energie toevoegen ten opzichte van yin-beplanting.
Beplanting en verharding zijn weer onder te verdelen in yin &
yang.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 18 oktober
Maan in Waterman 
Chakra’s maken deel uit van de meridianen in het lichaam.
Ga rechtop staan met beide voeten naast elkaar. Breng je armen langzaam zijwaarts omhoog en breng je handen samen.
Adem een rustig door. Buig langzaam met een uitademing naar
links, inademend naar het midden en uitademend en naar
rechts. Laat het een vloeiende beweging zijn.
Beiden kanten minimaal drie keer.
Variatie: in de beweging de handen los laten en met je armen
wuiven, heen en weer in één beweging. De romp komt in het
midden en de armen komen zijwaarts naar beneden.
Maan
Op 16.39
Onder 0.49

Zon in Weegschaal
Op 07.22
0nder 19.43



Heiligbeenchakra 2e chakra.
Element: water
Kleur: blauw
Kracht: aantrekkingskracht
Lichaam: heup, binnenkant van de dijen, nieren, blaas, voortplantingsorganen
Fysieke plek: vier vingers onder de navel
Zintuig: tong, smaak
Mantra: ik creëer vreugdevolle ervaringen
Luchtdagen en vooral Waterman zijn ideaal om kleding te luchten.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 19 oktober
Maan in Waterman , afhoudend van 14.27, om 22.22 in Vissen 
Geomanten ontdekten een harmonieuze relatie tussen Hemel en
Aarde en de mens.
Wu Qì ontstond als eerste, het kosmische geluid of oertrilling die
overeenkomt met het ‘OM’.
Wu chi deelde zich in de twee tonen van tai qì, yin en yang die
zich weer deelde in de twaalf tonen, de Lu.

Maan
Op 17.07
Onder 01.52

Het getal twaalf is bekend als twaalf apostelen, twaalf maanden
van het jaar en de twaalf dierenriemtekens. Deze twaalf tonen
beïnvloeden de aarde en alles wat daar leeft in regelmatige trillingen en cycli in uren, dagen, maanden, seizoenen, jaren en millenniums. Het geomantische jaar werd verdeeld in twaalf noten,
zes yin en zes yang. Elk toegewezen aan een van de vijf elementen water, hout, vuur, aarde, metaal. Acupuncturisten ontdekten
de twaalf primaire energie meridianen in het menselijk lichaam,
elk gekoppeld aan een yin -yang polariteit.

Zon in Weegschaal
Op 08.11
0nder 18.37



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 20 oktober
Maan in Vissen 

Een mooie oktoberdag om bij helder weer de planeet Uranus te
bekijken via een telescoop. Deze blauw-groene planeet staat op
het dichtste punt bij de aarde. Uranus bevindt zich nu in het
teken van de Stier. Vanaf 7 november is Uranus weer even terug in het teken Ram; ervaar het verschil met Uranus in Stier
en 7 november in Ram. Uranus gaat begin maart in 2019 definitief naar het teken Stier in.
Maan
Op 17.31
Onder 02.57

In het teken van de Stier is er meer aandacht voor het materiele en een goede fundering, zekerheid. Sinds mei brengt Uranus een revolutie op het gebied van het dierenriemteken Stier.
Plotselinge veranderingen worden niet erg gewaardeerd door
het aardeteken.

Zon in Weegschaal

Streven naar zekerheid en veiligheid is wat Stier wel kan waarderen. Tuinieren, planten en voeding voor alle wereldburgers.

Op 08.13
0nder 18.35

Al het nieuwe implementeren en daadwerkelijk toepassen in het
dagelijks leven.



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zondag 21 oktober
Maan in Vissen 
Een ideale dag om te dagdromen en je fantasie te beleven, een
helder inzicht krijgen in je diepere gevoelens en de betekenis
van je ervaringen begrijpen. Met de maan in het waterteken Vissen sta je open voor invloeden van buitenaf.
Een gevoel voor zelfstandigheid, vrijheid hangt in de lucht. Overleg met anderen met respect en vanuit een gelijkwaardige positie.
De Vissenmaan is gunstig voor een voetbad met aansluitend een
voetmassage. Dit stimuleert de meridianen en heeft een positieve invloed op je gehele lichaam.
Maan
Op 17.52
Onder 4.03

Zon in Weegschaal

De milt, nier en levermeridianen lopen vanaf de tenen omhoog
(yin) langs de binnen- en voorkant van de benen naar de borst.
De maag, blaas, galblaasmeridianen lopen vanaf het hoofd naar
beneden (yang) langs de buiten- en achterkant van de benen
naar de tenen. Behalve de maagmeridiaan, die loopt langs de
voorkant van het lichaam.
Ondanks het licht van de wassende maan is het toch de moeite
waarde om de hemel te observeren voor meteoren vanuit de
Orion.

Op 8.15
0nder 18.33



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Maandag 22 oktober
Maan in Vissen , afhoudend van 01.47, om 8.58 in Ram 

霜降 Shuangjiang

‘Vorst’

Morgen is de herfst op haar hoogtepunt en doet de vorst zijn
intrede.

Maan
Op 18.12
Onder 05.12

Zon in Weegschaal
Op 08.16
0nder 18.31

Mensen kunnen last krijgen van artritis. Ook op jongere leeftijd is het belangrijk om te beweging en de juiste voeding te
gebruiken.
Voorkom of ga overgewicht tegen.
Dagelijks bewegen als wandelen, qìgong-dansen, tai chi en
zwemmen.
Voeg omega 3 toe aan je voeding. Het kookboek van Michael
van Straten geeft je heerlijke suggesties.
En wat onze voorouders ook weten: wees niet zuinig met
warmte, vooral je voeten en rond je middel warm kleden. Zit
niet op koude stenen of metalen bankje. Na natgeregend te
zijn of het koud hebben, trek iets behaaglijks aan. Koude en
vochtigheid stagneert qì in je bloedstroom en meridianen, en
kan vruchtbaarheid belemmeren.
Bezoek je natuur arts bij pijn en ongemak



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 23 oktober
Maan in Vissen , om 1.05 in Ram , afhoudend van 12.12

霜降 Shuangjiang

Maan
Op 18.33
Onder 06.22

‘Vorst’


Zon in Schorpioen
Liefde geneest, haat vernietigd.
Diepe passie

Zon in Weegschaal
Om 13.24
in Schorpioen
Op 08.18
0nder 18.29



Loyaal
Intuïtief
Verlangen

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 24 oktober
Maan in Ram , om 16.34 in Stier 


Volle Maan
Bloed Maan
Oogst Maan
Volle Maan
Om 18.45
Op 18.54
Onder 07.35

Vriendelijke Maan
Reis Maan
Winter Elfjes

Zon in Schorpioen
Op 08.20
0nder 18.27

Herdenken van de doden,
onze voorouders,
het verwerken en loslaten.



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Donderdag 25 oktober
Maan in Stier 

豬

Zwijn - Schorpioen

Pinyin: Zhū
Windrichting: Noord-NoordWest
Uren: 21:00-23:00 uur
Yin-yang; yin
Seizoen: herfst
Maanmaand: november
Maanjaren: 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Yin
Carrière: sociaal
Westers teken: Schorpioen
Planeet: Mars
Dag: donderdag
Steen: topaas
Meridiaan: Sān Jiāo (driewarmer)
Element: Water

Maan
Op 19.19
Onder 08.48

De driewarmer, Sanjiao verbindt de drie lichaamsdelen met
elkaar.
Shang jiao is de bovenste warmer, het gebied van hart en
longen. De bovenste warmer wordt vergeleken met het gebied van ‘mist’ wat de longen bevochtigt.

Zon in Schorpioen
Op 08.22
0nder 18.25

Zhong jiao is de middelste warmer, het gebied van maag en
milt waar voeding wordt getransformeerd en getransporteerd. Het zuivere en onzuivere vermengen zich hier en
wordt als moeras aangeduid.
Xia jiao is de onderste warmer, het gebied nieren, blaas en
darmen. Hier wordt het zuivere van het onzuivere gescheiden en wordt dit gebied aangegeven als het riool.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Vrijdag 26 oktober
Maan in Stier  afhoudend van 16.49, om 21.42 in Tweelingen 

De driewarmer, Sanjiao verbindt de drie lichaamsdelen met elkaar.
Dit orgaansysteem, dat niet in de westerse fysiologie wordt herkend, is verantwoordelijk voor de beweging en transformatie van
verschillende vaste stoffen en vloeistoffen in het hele systeem, alsmede voor de productie en circulatie van voedende energie, Yingqì,
en beschermende energie, Weiqì. Het is een energiesysteem dat
betrokken is bij het reguleren van de functies van andere organen.
Het bestaat uit drie delen, verbonden met een van de drie hoofdholtes van het lichaam: thorax, buik en bekken. Een oude Chinese
medische tekst zegt: 'De bovenste warmer controleert de inname,
de middelste warmer regelt de transformatie, de onderste warmer
controleert eliminatie.'

Maan
Op 19.47
Onder 18.23

De bovenste warmer harmoniseert de functies van hart en longen,
regelt ademhaling en de verdeling van beschermende energie aan
de buitenzijde van het lichaam.
De middelste warmer de spijsvertering door de functies van maag,
milt en alvleesklier te harmoniseren.
De onderste warmer is verantwoordelijk voor het afscheiden van
het zuivere uit onzuivere stoffen en harmoniseert de functies van
lever, nier, blaas, dikke darm en regelt ook seksuele en voortplantingsfuncties.



Zon in Schorpioen
Op 08.23
0nder 18.23

Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 27 oktober
Maan in in Tweelingen 
Shou Shao Yang San Jiao Jing
Hand Klein Yang Drie Warmer Meridiaan
San Jiao - Drie Warmer
Orgaanklok 21.00-23.00 uur
Element: vuur
De meridiaan ontspringt aan de buitenzijde van je ringvinger, over de hand, tussen de vierde en vijfde metacarpal
botjes langs de buitenzijde van de pols.
Omhoog langs de achterzijde van je voorarm, passeert de
ellepijp en elleboog, verder omhoog langs de bovenarm
naar je schouder. Gaat verder naar je sleutelbeen, voorlangs over de borst en verbindt zich met conceptie vaten.
Eén tak loopt langs het diafragma naar beneden.
De andere tak verloopt vanaf het sleutelbeen en ontmoet
achter in de nek de gouverneurmeridiaan op het punt Da
Zhui (GV14). Vandaar omhoog langs de nek, omcirkelt
achter het oor langs, langs de slaap van het hoofd. Dan,
naar beneden naar de wang en eindigt onder het oog.
Een ander tak komt vanachter het oor, gaat het oor binnen, verschijnt weer voor het oor, spreidt over de wang en
bereikt de buitenooghoek, waar het zich verbind met de
galblaas meridiaan.



Maan
Op 20.22
Onder 11.20

Zon in Schorpioen
Op 08.25
0nder 18.21

Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 28 oktober
Maan in Tweelingen , afhoudend van 05.37

Check je tong in het herfstseizoen. E
en korte screening van de kleuren. Steek je tong kalm en rustig uit
voor ongeveer 10-15 seconden. Je tong te lang uitsteken kan verkleuringen geven.
Bleke tong: kan koude en/of bloedarmoede aangeven.
Rode tong: geeft hitte aan (koorts, ontsteking).
Blauwe tong: geeft koude aan en/of bloedstasis.
Aan de zijde van je tong kunnen tandafdrukken voorkomen, dit
kan vermoeidheid aangeven, teveel zorgen maken, en de milt, net
zoals een trillende tong bij het uitsteken.
Cracks (barstjes) in je tong geeft meestal disharmonie aan in het

Maan
Op 20.06
Onder 11.32

Zon in Schorpioen
Op 07.28
0nder 17.19

spijsverteringssysteem.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 29 oktober
Maan in Tweelingen , om 01.27 in Kreeft 

De maan thuis in haar teken van de Kreeft. Een maan-dag om
thuis te zijn en een beetje rond te rommelen. Emoties liggen aan
de oppervlakte. Kies voor gezonde en zoete voeding als doperwten, dadels, pruimen, perziken en druiven.
Qì (levensadem)oefening
Ga zitten in een prettige houding met beide voeten op de grond.
Doe hierbij je ogen dicht en leg beide handen ter hoogte van je
navel met de vingers naar elkaar toe, en ontspan je. De punt van
je tong leg je tegen de bovenste voortanden aan. Adem langzaam in op vijf tellen tot in je onderbuik. Houd de adem vijf tellen vast in je buik en adem dan weer vijf tellen langzaam uit.
Herhaal deze oefening minstens acht keer en ontspan je.

Maan
Op 21.00
Onder 12.38

Zon in Schorpioen
Op 07.29
0nder 17.17



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Dinsdag 30 oktober
Maan in Kreeft 

‘Indian-summer’ (tussenseizoen) is bekend als een overgangsperiode in de Chinese geneeskunde. De overgang van winter naar lente, lente en zomer, zomer en herfst, herfst naar winter markeren
een periode van achttien dagen. In deze achttien dagen kun je je
aanpassen en meegaan in de veranderingen van het ene seizoen
naar het volgende. Met de veranderende seizoenen verandert de
energie in de natuur, lichaam en geest.
Koester je nieren met retraitedagen om je innerlijke kalmte en
energie te versterken. Download het dagprogramma van de site.
Het voorkomt en helpt bij vermoeidheid, concentratieproblemen,
verzacht angst en kalmeert paniek, duizeligheid, en geheugenproblemen.

Maan
Op 22.04
Onder 13.34
Zon in Schorpioen
Op 07.31
0nder 17.1

Zonnewende
Zomer
Indian-summer

Indian-summer

Equinox- Lente
Herfst - Equinox

Indian-summer

Indian-summer
Winter
Zonnewende



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Woensdag 31 oktober
Perigeum 21.05 370.200 km
Maan in Kreeft  afhoudend van 03.31, om 03.42 in Leeuw 

Vandaag na 17.00 uur is het Samhain, het Keltische nieuwjaarsfeest. Het feest begint tijdens de schemering, het
moment tussen dag en nacht.
Dit is het moment waarop de werelden naar beide zijden
geopend zijn. Het wordt daarom gezien als een tijdstip om
overledenen te herdenken en te respecteren. Rond deze tijd
zijn er meerdere feesten die dit symboliseren zoals Allerheiligen, Allerzielen en Halloween. Symbolisch wordt er voedsel geofferd wat in veel kerken een gebruik is en wat door
kinderen wordt opgehaald.

Maan
Laatste kwartier
om 17.41
Op 23.17
Onder 14.20

Dichtbij nieuwe maan is het heel mooi om de hemel te observeren. Deze nachten, 5 en 6 november zijn er meteoren
te zien die vooral uit de richting van het sterrenbeeld Stier
komen.

Zon in Schorpioen
Op 07.33
0nder 17.13



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 1 november
Allerheiligen
Maan in Leeuw 
In de Chinese geneeswijze zijn de vijf organen verbonden met geesten. Po is verbonden met de maan (yin) en de longen. Drie dagen na
de conceptie gaat Po het lichaam binnen, gelijk aan het moment van
de wassende maan op de derde dag.
Wŭ Shén - Vijf Mentale Entiteiten
Shén (Geest)
Hart
Hún (Astrale Ziel)
Lever
Pò (Stoffelijke Ziel) Longen
Yì (Denken)
Milt
Zhì (Wilskracht)
Nieren
Maan

Po is hoort bij het longorgaan, verbonden aan huilen en verdriet,
vooral in verborgen verdriet kan de pijn diep gaan. Po maakt het
mogelijk om de pijn te voelen op fysiek niveau, het geeft daarmee
de mogelijkheid om uiting te geven aan droefheid en verdriet om te
kunnen huilen. Ook hier vind je de functie van de Long terug om het
mogelijk te maken om geluide voort te brengen. Door te huilen
breng je verdriet naar buiten en laat je de emotie los wat soms flink
kan opluchten en weer ruimte geeft in je borstkast. Terwijl stil en
opgesloten verdriet je benauwdheid geeft, waarin de stroom van
emoties wordt gestopt en qì stagneert.



Op 0.00
Onder 14.58

Zon in Schorpioen
Op 07.35
0nder 17.12

Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 2 november
Maan in Leeuw , afhoudend van 05.32, 0m 6.48 in Maagd 

De maand november is als de avond, de afnemende maanfase,
van loslaten, onthechting van materie en de wereld. Het voorbereiden op de winter waarin je meer naar binnen gekeerd bent.
Lichamelijk het seizoen voor ontspanning en rust, thuis, dicht bij
het warme vuur. De winter er voor je geestelijk welzijn en het wederopbouwen van krachten.
Wu shen, de vijf geesten die verbonden zijn met de vijf organen in
de Chinese geneeswijzen.
Po is de lichamelijke ziel van de Longen. Voor harmonie en rechtvaardigheid.
Shen is de geest of spirit van het Hart. Hemelse qì en zorgt voor
een goede slaap.
Hun is de etherische ziel van de Lever. Geeft verbeeldingskracht
en ‘er voor gaan’!

Maan
Op 02.30
Onder 17.55

Zon in Weegschaal
Op 07.47
Onder 19.08

Yi is de geest van de intentie van de Milt. Integriteit, gedachten en
intenties.
Zhi is de geest van ambitie van de Nieren. Voor levenswijsheid en
meditatie.
Hun en Po werken nauw samen tijdens het leven als een zielenpaar.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 3 november
Maan in Maagd 

Wintervoeding
Vasten, betekent niet snoepen tot de kerstdagen.
Eerste en tweede kerstdagen kun je alles eten zonder veel aan te
komen.
Wintervoeding versterkt je innerlijke kracht en brengt lichaam en
geest in harmonie. De winter is het koudste seizoen. Yin. Warmte
is essentieel om in leven te blijven. Warmte ontvang je uit voeding en rustige bewegingen. Wortelgroenten, gevulde soepen en
stoofschotels. Bewaar overwerk en veel seks tot de lente!
Overpeins en filosofeer over het leven als voeding voor de geest.
“De wijze voeden leven door mee te gaan met de vier seizoenen
en de aanpassing aan kou of hitte, door harmonisatie van vreugde
en woede in een rustige omgeving, door het balanceren van yin
en yang, en wat hard en zacht is. Het losbandige kwaad zal de
man van wijsheid niet kunnen bereiken, en zal hij getuige zijn een
lang leven. "

Maan
Op 1.53
Onder 15.55

Zon in Schorpioen
Op 07.38
0nder 17.08

Huangdi Neijing Suwen



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 4 november
Maan in Maagd , afhoudend van 16.02, om 10.01 in Weegschaal 

Pak jezelf weer bij de oren!
Het masseren van je oren is stimulerend voor body & mind.
Het is een eenvoudige manier om je lichaam te masseren en
circulaties te stimuleren en de kou te verdrijven.
Maak gebruik van je duim en vingers op een rustige manier om
het weefsel niet te beschadigen. Leg je wijsvinger achter je oor
en je middelvinger voor je oor langs, beweeg je hand een aantal keren naar beneden en naar boven.
Pak met wijsvinger en duim de bovenkant van je oor en trek
het drie keer omhoog. Doe hetzelfde met je oorlel. Neem de
buitenrand van je oor tussen duim en wijsvinger en knijp lichtjes van boven naar beneden, langs de rand van je oor.

Maan
Op 03.12
Onder 16.18

Rond de massage af door met je handpalm over het oor te
wrijven. Voorzichtig bij baby’s, die hebben nog tere oortjes.
Je kunt kinderen leren om het zelf te doen.
Zon in Schorpioen
Op 07.40
0nder 17.06



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Maandag 5 november
Maan in Weegschaal 

Na zonsondergang kun je rond 17:00 uur de planeten Mercurius
en Jupiter nog even bewonderen.
De donkere en onzichtbare maan, geeft het einde van een cyclus
en een nieuw begin aan.
Mediteer anders dit jaar, mediteer door datgene te doen waar je
passie ligt. Mediteren is helemaal opgaan in datgene wat je
graag doet, waar je hart ligt. Ontwerp zelf een ritueel waarin je
je voorbereidt, mentaal en fysiek, op datgene wat je wilt realiseren.
Wanneer het mogelijk is, binnen drie uur na de donkere maan.
Schijf je wensen op, ook wat spontaan in je opkomt. Kies met je
hart datgene wat je het meest aanspreekt, kies maximaal drie
wensen/projecten.
Herhaal je ritueel elke nieuwe maan. Elke nieuwe maan staat in
een ander dierenriemteken en in een ander ‘Huis’ in je geboortehoroscoop. Dit maakt het individueel en persoonlijk



Maan
Op 04.29,
Onder 16.40

Zon in Schorpioen
Op 07.42
0nder 17.04

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Dinsdag 6 november
Maan in Weegschaal , afhoudend van 09.19, om 14.02 in Schorpioen 

‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta, stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen zoals massage, acupressuur een voetbad.
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Maan
Oude Maan
Op 05.47
Onder 17.03

Zon in Schorpioen
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Op 07.44
0nder 17.03

Ag: apogeum: maan verste punt vanaf de aarde
Pg: perigeum: maan dichtste punt bij de aarde

Geen gunstige dagen voor operaties



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Woensdag 7 november
Maan in Schorpioen 

立冬 Lìdōng. De winter begint.
Maan
Donkere Maan
om17.03
Op 07.02
Onder 17.27



Zon in Schorpioen

Vermogen om op te ruimen wat niet langer bij je past.

Op 07.46
0nder 17.01

Donker maan in Schorpioen

Creativiteit ruimte geven om alles te ervaren en te beleven en
grenzen te verleggen
Transformatie door jezelf te kennen, angst te laten gaan en je
talenten te herkennen.
Fysiek
werkt dit teken op de dikke darm en geslachtsorganen.
Liefde overwint wantrouwen en jaloezie wat ruimte geeft voor
het reinigingsproces.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 8 november
Maan in Schorpioen , afhoudend van 11.42, om 20.00 in Boogschutter 

Acupressuurpunten
Door het verloop van meridianen te bestuderen wordt je bewuster
van je lichaam en lichaamsfuncties. Bepaalde punten zijn te gebruiken om meridiaan en bijbehorende orgaan te versterken of te verminderen. Wrijven is een van de remedies die wij vaak onbewust
toepassen.

Maan
Op 80.16,
Onder 17.54

Zon in Schorpioen

Plaats de vingertoppen lichtjes op de huid, langs de meridiaan en
volg de meridiaan vanaf de pink tot in de oksel. Ervaar wat je voelt
onder je vingertoppen.
Het nagelbedje van je pink kun je licht masseren tussen je duim en
wijsvinger, twee minuten masseren stimuleert de hartmeridiaan. Je
kunt dit doen terwijl je ergens staat te wachten, wanneer je opgewonden bent heeft de massage een kalmerend effect.
In een meditatie kun je het verloop van de meridiaan in gedachten
volgen en positief stimuleren.

Op 07.47
0nder 16.59



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 9 november
Maan in Boogschutter 

Vijf elementen en tijdstippen van de dag:
Water- is nacht, slaap
Hout – ochtend energie, nieuwe projecten opstarten
Vuur – midden van de dag, pauze
Aarde – middag, projecten afronden
Maan
Op 09.28
Onder 18.25

Zon in Schorpioen
Op 07.49
0nder 16.57



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Metaal – namiddag en avond, afronden en nagenieten
De winter is een periode waarin het extreem
koud kan worden, yin. Koude vertraagt in het
winterseizoen.
De temperatuur is niet de enige factor bij koud
weer dat invloed kan hebben op je stofwisseling.

Zaterdag 10 november
Maan in Boogschutter  afhoudend van 2.58,
Qìgong
Het winterseizoen is verbonden met het element Water en de
nier- en blaasmeridiaan.
Dagelijkse nier-qigong oefening versterkt meridiaan en orgaan.

Maan
Op 10.33
Onder 19.03

Zon in Schorpioen
Op 07.51
0nder 16.56



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Sta met ontspannen gewrichten, vooral de knieën losjes gebogen. Leg je tong tegen je gehemelte en adem rustig door je
neus. Adem zachtjes zonder geluid.
Richt je geest naar het centrum van je lichaam, wat vier vingers onder de navel ligt en Dan Tian genoemd wordt, je energiecentrum, waar leven ontstaat.
Wrijf je handpalmen krachtig langs elkaar zodat je handen
warm worden van de energie. Buig licht naar voren en leg je
warme handen op je onderrug, net boven de broekband. Voel
de warmte van je handen in je rug en nieren overgaan. Wrijf
met je handen in cirkels over het gebied zolang als prettig
voelt. Maak losse vuisten en klop zachtjes op hetzelfde gebied,
niet langer dan een halve minuut.

Zondag 11 november
Sint Maarten
Wapenstilstand B
Maan in Boogschutter , afhoudend van 4.56 in Steenbok 

Wuwei
‘Niet actief handelen tegen de stroom in’
Volg je eigen pad
Gelaatsanalyse
‘je oorspronkelijke gelaat’

Maan
Op 11.33
Onder 19.47

Zon in Schorpioen,
Op 07.53
0nder 16.54



Mián xiang, gelaatsanalyse is een onderdeel van de Traditionele Chinese geneeskunde en werd lang geleden ontwikkeld en toegepast door artsen om vrouwen te onderzoeken zonder hen aan te raken. Nu actueel in gebruik
om een geschikte partner te vinden voor het huwelijk,
zakelijk, en voor zelfkennis.
De verschillende delen van je gezicht zijn de spiegel van
je karakter en je gezondheid. Je gezicht is het microsysteem van je lichaam en elk deel reflecteert een orgaan of
deel. Rimpels geven meer informatie aan over voeding,
ademhaling, vermoeidheid en energie.

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Maandag 12 november
Maan in Steenbok 

Steenbok is een dier dat vast ter been is. Het zijn kuddedieren,
behalve ouderen, die kunnen goed voor zichzelf zorgen. Steenbok wordt gezien als een eenling in hart en nieren, met een
introvert karakter. De Steenbok vindt veiligheid in rotsen en
hoogtes. Langzaam maar zeker klimmen ze de berg op. Vergelijk dit met succes in het leven en het sterke karakter. Kenmerken van Steenbok zijn: vasthoudend, behoudend, vindingrijk, gedisciplineerd, wijs, ambitieus, voorzichtig en constant.
Maan
Op 12.23
Onder 20.38

Aardetekens zoals Steenbokmaan kunnen overspannen raken
door materiële zorgen. Vooral geld en veiligheid spelen een
belangrijke rol. Ook mensen of dieren die deze dagen onder je
verantwoordelijkheid vallen kunnen een hele zorg zijn.

Zon in Schorpioen
Op 07.54
0nder 16.53



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 13 november
Maan in Steenbok , afhoudend van 07.32, om 16.45 in Waterman 

Een rustig-aan-dag onder de Steenbokmaan. Steenbok
als aardeteken vertraagt de energie en het is goed om
hierin mee te gaan. Je kunt rustig de tijd nemen om dingen zorgvuldig voor te bereiden.

Maan
Op 13.06
Onder 21.35

Zon in Schorpioen

Steenbok is meer gericht op traditionele en duurzame
dingen. De functie is belangrijker dan hoe iets eruitziet.
Als je kunt vinden wat je nodig hebt is een beetje rommel ook niet erg. Heb je eenmaal een inrichting gekozen
dan wil je die niet graag meer veranderen, of het moet
echt niet werken. Je maakt ook ruimte in huis voor spullen van je werk. Oude dingen die al lang in de familie zijn
gooi je niet graag weg, vooral niet als ze nog bruikbaar
zijn. Vertel je geliefde of anderen dat je vandaag tijd
voor jezelf nodig hebt. Het zal zeker geaccepteerd worden. Kleuren als bruin en crème passen bij dit maanteken. Wandelen is nu gunstig voor je beendergestel.

Op 07.56
0nder 16.51



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 14 november
Apogeum 16.58 404.340 km
Maan in Waterman 

Waterman is een gunstig teken om nieuwe kennis op te doen. Zoek
de informatie die je nodig hebt voor een bepaald onderwerp.

Maan
Op 13.41
Onder 22.36

Zon in Schorpioen
Op 07.58
0nder 16.50

Het luchtteken Waterman is een gunstige dag om te lezen, te studeren en wetenschappelijk onderzoek te doen. Heb je een ‘klus’ die
je verveelt dan verergert dat vandaag nog meer. Probeer er anders
tegenaan te kijken om de ‘klus te klaren’, wat enig doorzettingsvermogen en discipline vereist. Een tevreden gevoel is je beloning.
Help anderen waar mogelijk maar ga discussies uit de weg. Je kunt
wat afstandelijk en gesloten overkomen, wees echter vriendelijk en
behulpzaam, dat vergemakkelijkt de samenwerking.
Wil je even alleen zijn, hang een bordje op je deur.

NIET STOREN
Tijdens Watermandagen ben je meer op het mentale gefocust. Het
zijn gunstige dagen voor studie. Onafhankelijkheid, vrijheid en het
recht om te leven zoals je wilt is nu heel belangrijk voor je. Laat
elkaar vrij in het doen en laten, terwijl je toch samen bent.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 15 november
Koningsdag België
Maan in Waterman afhoudend van 20.05

Guacamole

Maan
Eerste kwartier
om 15.55
Op 14.10
Onder 23.40

Zon in Schorpioen
Op 08.00
0nder 16.48



Twee rijpe avocado’s,
drie eetlepels zure room,
twee eetlepels citroen, vier sjalotjes,
vijf takjes peterselie,
vier teentjes knoflook,
een tomaatje,
een halve theelepel cayennepeper,
zwarte peper en tamari naar smaak.
Lekker op geroosterd brood.
Roer de twee pepers en de citroen door de zure room. Pers de
knoflook uit, snijd de peterselie en sjalotjes klein en meng dit
door elkaar. Snijd de tomaat en avocado in kleine stukjes.
Voeg de twee mengsel bij elkaar en stamp het geheel tot een
fijne mousse. Breng het op smaak met de tamari en serveer
het op geroosterd brood of toastjes. Lekker smullen!

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 16 november
Maan in Waterman , om 05.42 in Vissen 
De planeet Mars gaat over in het waterteken Vissen en staat dicht
bij de maan. Het onzichtbare voel je heel goed aan en stimuleert
je tot nieuwe inzichten en anders handelen. Ook de pijn en
vreugde bij anderen voel je alsof het vanuit jezelf komt.

Maan
Op 14.34,
Onder 0.00

Een voetmassage is weldadig na een week hard werken. Maak er
een spelletje van door elkaars voeten te masseren met een verkwikkende olie. Masseer voorzichtig de tenen een voor een door
ze zachtjes rond te draaien. Werk met de knokkels van je vuist
langs de onderkant van de voet, van boven naar beneden. Of
neem een grote teil met warm water en olie en ga er gezellig met
z’n allen, met de voeten in het water, omheen zitten.
Advent is een vastentijd die vergeten lijkt. Het is een gunstige
periode voor lichaam en geest, en om rust en regeneratie te herontdekken. Tot het kerstfeest vasten betekent voor lichaam en
geest rust, reiniging en ontgiften en alleen dat eten wat goed
voor je is. Wat goed is voor je, weet alleen jij.

Zon in Schorpioen
Op 08.01
0nder 16.47



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zaterdag 17 november
Maan in Vissen 
Tijdens wassende maan heeft alcohol een sterkere uitwerking.
Vooral het teken Vissen is hier heel gevoelig voor. Let er ook bij
medicijnen op niet te veel in te nemen omdat je lichaam er nu
heel gevoelig voor is.
De planeet Venus loopt weer vooruit en de planeet Mercurius
gaat vanaf morgen retrograde (terug lopen).

Maan
Op 14.56
Onder 0.46

Het dierenriemteken Vissen beïnvloed je voeten. Drie yin- meridianen, namelijk die van de nier, milt en lever, en drie yangmeridianen, die van de galblaas, blaas en maag, lopen vanaf de
voeten en hebben punten op de tenen. Dit maakt je lichaam
gevoelig voor een goede behandeling van je voeten. Een voetbad of voetmassage kan hoofdpijn verlichten. In ieder geval
geeft een voetbad je lichaam en geest al een heel weldadig gevoel. Het advies is dan ook om in het winterseizoen elke avond
van een voetbad te genieten. Je kunt hier etherische olie aan
toevoegen om je welzijn een extra stimulans te geven.

Zon in Schorpioen
Op 08.03
0nder 16.46



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zondag 18 november
Maan in Vissen  afhoudend van 09.04, om 16.57 in Ram 

Reserveer tijdig een afspraak bij je kapper, niet vandaag dus!
Zelfs de mensen die er niets in zagen, gingen naar verloop van
tijd overstag. Test het zelf eens.
Een behandeling en knipbeurt onder de Leeuwmaan geeft je de
manen als van een leeuw. Thuis je haar wassen geeft ook beter
resultaat, je hoeft dus niet per se naar de kapper.

Maan
Op 15.17
Onder 01.53

Zon in Schorpioen
Op 08.05
0nder 16.44



Onder de Maagdmaan zit praktisch elke haar op haar plek en kan
het wat stijfjes overkomen. Je haar laten knippen of wassen onder de Vissenmaan valt je haar stijl naar beneden. Verder is je
fysieke conditie duidelijk zichtbaar in je huid en haar. Naar de
kapper tijdens een griepje of je menstruatie geven niet het gewenste resultaat.
Liefde komt uit jezelf. Juist, of zelfs wanneer je alleen bent is er
pure liefde. Het begint bij liefde voor jezelf. Open je hart, voor
jezelf en voor anderen. Sta elke nieuwe ochtend op en open je
armen zo wijd als je kunt. Spreid je armen en omvat het allemaal. In het begin lach je misschien om jezelf, dat geeft niet,
het komt uit je hart. Dagen later ervaar je dat je opgemerkt
wordt door het ‘grote universum’. Je wordt overstroomd met
liefde en je straalt van geluk!

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Maandag 19 november
Maan in Ram 
De maan beweegt rond de aarde in 27,5 dag. Tijdens deze
beweging brengt de maan gemiddeld tweeënhalve dag door
in elk dierenriemteken. Ram staat aan het begin van de dierenriem en Vissen sluit deze af.

Maan
Op 15.37
Onder 03.02

Zon in Schorpioen

Het teken Ram wordt gesymboliseerd door de ram met de
twee horens. De Ram is als eerste gekomen om de mannelijke vruchtbaarheid, agressie en moed te vertegenwoordigen. Een ramshoorn maakt deel uit van de hoorn des overvloed, wat het symbool is van overvloed. In de geschiedenis
waren rammen het symbool van leiderschap en pioniers.
Rammen benaderen het leven met het hoofd vooruit. Kenmerken van Ram zijn: actief, het initiëren, toonaangevend,
onafhankelijk, ongeduldig, strijdlustig, energiek, baanbrekend, naïef en assertief.
Kortlopende projecten geven ook het snelste resultaat onder
de Rammaan.

Op 08.06
0nder 16.43



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Dinsdag 20 november
Maan in Ram , afhoudend van 16.45

Het dierenriemteken Ram beïnvloedt het hoofd, je
ogen, gehoor en hersenen. Verse lucht is belangrijk
om alert te blijven. Vroeg in de ochtend ramen en
deuren openzetten brengt frisse lucht in huis en kantoor. Tussen de middag een wandeling in de buitenlucht geeft je weer een stimulans.

Maan
Op 15.57
Onder 04.13

Een hoofdmassage is heerlĳk om vermoeide ogen te
ontspannen. Zet de vingers op de wenkbrauwen en
masseer met een cirkelbeweging naar de neus toe.
Maak deze beweging achttien keer.
Plaats daarna de vingers op de slapen, masseer met
een cirkelende beweging dit gebied. Masseer stevig,
maar niet zo dat het pĳn doet. Je kunt deze massage
elke ochtend en avond doen en voor en na intensieve
inspanning van de ogen.
Een oogkompres ontspant de ogen; even tien minuten
uitgestrekt op de bank, is al voldoende.

Zon in Schorpioen
Op 08.08
0nder 16.42



Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Woensdag 21 november
Maan in Ram , om 0.44 in Stier  afhoudend van 12.54

Onder de Stiermaan is je gevoel voor schoonheid bijna een vanzelfsprekendheid. Je herkent de schoonheid in de dingen om je
heen. Wandel door je omgeving, thuis of op je werk, en herken
wat van jou is en observeer wat misplaatst lijkt te zijn. Misschien
een andere plek of een ander doel daarvoor opzoeken?
Onder de Stiermaan kun je vasthoudend en koppig zijn. Stier is
een aards (yin) teken wat niet van plotselinge veranderingen
houdt.

Maan
Op 16.19
Onder 05.27

Zon in Schorpioen

Een gunstig slaapritme voor aardetekens is naar bed gaan als de
zon ondergaat en wakker worden als de zon opkomt. Als je vroeg
naar bed gaat kun je een gezellig boek lezen of gewoon heerlijk
ontspannen genieten van de rust. Verander eventueel je slaapkamer in een weldadige ruimte waar je graag komt.
De Stier is volhardend, staat met beide benen op de grond, is stabiel, koppig, bezitterig, welvarend, betrouwbaar, lichamelijk en
zintuiglijk ingesteld. O, en snoepen hoort er ook bij. De volgende
‘snoepdagen’ zijn er onder de Weegschaalmaan.

Op 08.10
0nder 16.41



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 22 november
Maan in Stier 

Zon in Boogschutter



Maan
Op 16.46
Onder 06.42
Zon in Schorpioen
In Boogschutter om
10.03

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel, hoop!

Op 08.11
0nder 16.39

Optimisme
Ruimte en vrijheid
Rechtvaardigheid

Fysiek
Bloed en bloedvaten, lever, heupen en dijen



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 23 november
Maan in Stier  om 05.12 in Tweelingen 

Volle maan in Tweelingen


VORSTMAAN

Volle Maan
Om 6.39
Op 17.18
Onder 18.00

BEVERMAAN
JAGERSMAAN

Zon in Boogschutter
Op 08.13
0nder 16.38

Veel feesten zijn vrolijk en uitbundig
wanneer ze rond volle maan gevierd worden.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Zaterdag 24 november
Maan in Tweelingen 
Galblaas
Rat - Waterman
Orgaanklok 23.00 – 01.00 uur
Je galblaas ondersteunt je op mentaal gebied bij het maken van
keuzes en geeft je moed ze uit te voeren.
Harmonie
Je bent flexibel in geest en lichaam.
Dansen.
Keuzes maken.
Dieet
niet teveel en vette voeding.

Maan
Op 17.59
Onder 09.16

Emotie
Door boosheid te onderdrukken ontstaat er hitte in je lichaam. Op
de lange duur kan dit gevoelens van irritaties geven, hoofdpijn of
een bittere smaak in je mond.

Zon in Boogschutter
Op 08.15
0nder 16.37

Acupressuur
In je nek, onderaan de schedel vindt twee kuiltjes waarin je het
punt Feng Chi 20 kunt vinden. Plaats je middelvinger of duim
links en rechts op dit punt en druk er stevig op, zonder dat het
pijn doet.
Jian Jing (GB21) verlicht pijn, nekstijfheid, schouderspanning en
hoofdpijn. Dit punt vind je als je met je middelvinger langs je
nekspier naar beneden gaat, en uit komt op het punt waar je bhbandje of hemd ligt. Met lichte druk voelt het als een kuiltje aan.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Zondag 25 november
Maan in Tweelingen , afhoudend van 02.03, om 7.39 in Kreeft 
Voor het zetten van thee, zijn er trucjes die aangeven, dat het
theewater de juiste temperatuur heeft.
De smaak van je thee komt optimaal tot haar recht. Het theewater
heeft haar eigen naam en omschrijving met het water op de ‘juiste’ temperatuur. De grootte van de belletjes in het water geven de
temperatuur aan. Gekookt in een steelpannetje is het zichtbaar
voor het oog.
Garnalenogen, laten de eerste kleine belletjes zien;
70° C. - 80 °C.
Perfect voor een aantal delicate groene
theesoorten

Maan
Op 18.50
Onder 10.28

Krabogen, de belletjes zijn nu iets groter;
80° C. - 85° C. Geschikt voor Chinese groene thee,
groene oolongs en witte thee.
Visogen, grotere waterbelletjes; 85° C. - 90° C.
Gunstig voor sommige groene en witte thee, zoals Gunpowder en
Bai Mu Dan.

Zon in Boogschutter
Op 08.16
0nder 16.36

De streng van parels, nu zie je de eerste rollende bubbeltjes;
90° C. - 95° C.
Dit water is goed voor Darjeelings, zwarte thee en donkere oolongs.
Razende torren 95° C. - 100° C., voor de pu-erh.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Donderdag 26 november
Perigeum 13.11 366.622
Maan in Kreeft 

鼠 Rat - Boogschutter

Shǔ

Windrichting: noord
Uren: 23:00-01:00
Yin-yang: yang
Seizoen: winter
Maanmaand: december
Maanjaar: 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009 en 2021.

Carrière: financiën, politiek,
Westers teken: Boogschutter
Planeet: Jupiter
Dag: zaterdag
Steen: maansteen
Meridiaan: galblaas
Element: water

Het Chinese maanjaar start rond eind januari en eindigt rond dat
tijdstip op nieuwe maan. Ben je in januari geboren dan is het
goed om te kijken op welke datum het nieuwe jaar begon.
Caligrafie is een schilderkunst van beweging en meditatie, te
vergelijken met Qìgong. In China is het plaatsen van de juiste
afbeelding in de juiste positie van het huis belangrijk om de
energie van de omgeving te verbeteren. Een afbeelding kan qì
verstoren.

Maan
Op 19.53
Onder 11.30

Zon in Boogschutter
Op 08.18
0nder 16.35

Yang zijn verticale schilderijen en vormen.
Yin zijn horizontale schilderijen en vormen.



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Dinsdag 27 november
Maan in Kreeft  afhoudend van 05.16, om 09.36 in Leeuw 
Zu Shao Yang Dan Jing
Voet Klein Yang Galblaas Meridiaan
Meridiaanklok 23.00 – 1.00 uur
Volg met je vingers het verloop van de meridiaan. De galblaasmeridiaan komt vanuit je buitenooghoek, naar de slaap, krult en
spreid zich voor en achter het oor. Een tak vanachter het oor via
het oor naar buitenooghoek richting onderkaak, terug omhoog
naar de wang, weer naar beneden naar de kaak onder het oor verder naar beneden langs de nek.
Een tak verloopt achter het oor naar de schouder, richting je sleutelbeenholte aan de voorzijde van de schouder. Een tak loopt via
de borst door het diafragma, maakt verbinding met de lever en de
galblaas. De galblaas meridiaan loopt verder naar beneden en
meer aan de oppervlakte via de maag, rond de genitaliën, naar
binnen langs het heupgewricht.

Maan
Op 21.05
Onder 12.21
Zon in Boogschutter
Op 08.19
0nder16.34

Een tak vanuit de okselvouw spreidt zich over de borst en de buik.
De takken komen samen op het heupgewricht, gaan langs de buitenzijde van je been naar je vierde teen. Een kleine tak loopt over
de voet naar de distale zijde van de grote teen.



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Woensdag 28 november
Maan in Leeuw 

Winter – Water – Noord – Zwart
In het noorden bevinden zich de bergen met eeuwige
sneeuw, met daarachter donkere en koude zeeën die
de zoute smaak voortbrengen. Al deze condities zijn
verbonden met de qì van de nieren en maken het mogelijk
om sterke gezonde beenderen en merg te ontwikkelen.
De nieren worden geassocieerd met de oren, de kleur
zwart en wijsheid
Maan
Op 22.22
Onder 13.02

Als angst en vrees de nieren aantasten, dan zal logischerwijs rationeel denken dit kunnen overwinnen.
Koude zal het bloed afremmen en stagneren, droogte zal
dit temperen. Excessief zout kan het bloed aantasten, maar
zoet kan dit neutraliseren.

Zon in Boogschutter
Op 08.21
0nder 16.34



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 29 november
Maan in Leeuw , afhoudend van 09.16, om 12.09 in Maagd

Galblaas-meridiaan
PIONIER
Ontwikkel
Ondernemend, bescheiden, begripvol, creatief.
Transformatie
Keuze maken.
Verminder
Besluiteloosheid, hulpeloosheid, ergernissen.
Symptomen
Oog- en oorklachten
Heupen
Knie
hoofdpijn

Maan
Op 23.41
Onder 13.35

Oefeningen
Galblaasmeridiaan strekken. Reik met je vingertoppen richting je
tenen. Na een week ervaar je al resultaat.
Oogoefeningen

Zon in Boogschutter
Op 08.22
0nder 16.33

Voeding en etherische olie
Vijf dagen ’s morgens twee dessertlepels olijfolie gevolgd door
twee dessertlepels citroen.
Etherische olie: rozemarijn en bergamot.



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Vrijdag 30 november
Maan in Maagd

De afnemende maan en onder de Maagdmaan is gunstig voor het
inkoken en wecken van groenten en fruit die je wilt bewaren,
voor het bakken van brood, ramen en glaswerk schoonmaken of
(kelder)planken schoonmaken voor groenten opslag, maar ook
voor het verwijderen van schimmel met azijn, schoenen poetsen,
kleding reinigen, invriezen van groenten en fruit, kruidenverwerking, opslag en bottelen in glazen en het drogen van fruit, groenten en kruiden. Voor de feestmaand is het ook goed om de koelkast schoon te maken.
Met het teken Maagd is er energie voor schoon maken en opruimen. Een goed tijdstip om je schoenen te poetsen zodat ze weer
langer mee gaan.
Ordenen en opruimen gaan je nu heel makkelijk af, je bent kritisch genoeg om te weten wat geen nut meer heeft en om alles
op de juiste plek op te bergen.

Maan
Laatste kwartier
om 01.20
Op 00.00
Onder 14.01
Zon in Boogschutter
Op 08.24
0nder 16.32



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 1 december
Maan in Maagd , afhoudend van 15.34, om 15.50 in Weegschaal 

心

Xīn -Hart

Uit:
Pure and centered brush strokes cultivate a pure and peaceful heart.
Kalligrafie is een artistieke discipline.
Tegelijkertijd, is het een van de vele paden om het leven te voeden.
Kalligrafie kan de geest voeden, een proces dat op zijn beurt de werking van de geest kan verfijnen en daardoor de invloed van negatieve
mentale-emotionele impulsen verminderen over de werking van het
fysieke lichaam te voeden.
De beoefening van de kalligrafie voedt zowel lichaam en geest, door
ervoor te zorgen dat kalligrafen in de fysieke vorm en de geest een
worden. Immers, het proces is het verenigen van het lichaam met
een hart dat ware gezondheid en langere levensduur brengt. Kalligrafie is een perfecte manifestatie van de eenheid van lichaam en geest.
Het lichaam is altijd "de verblijfplaats van de geest." Voeding van het
fysieke lichaam wordt bereikt door beweging, beweging is wat goed is
voor de fysieke vorm.

Maan Yuè
Op 0.59
Onder 14.24

Zon in Boogschutter
Op 06.51
0nder 20.27

Vertaald door Heiner Fruehauf

月
Maan Yuè



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zondag 2 december
Eerste Advent
Maan in Weegschaal , afhoudend van 9.31

Tips om gezond te blijven deze winter:









Was regelmatig je handen.
Studies hebben aangetoond dat een van de belangrijkste redenen van verkoudheid en griep in de winter is dat we binnen zijn en dichter bij elkaar in deze koude dagen. Bescherm jezelf door het wassen
van je handen en je gezicht niet aan te raken.
Zorg voor voldoende slaap. De Nei Ching, een oude
Chinese klassieker, geeft het advies om vroeg te
gaan slapen en laat op te staan. Hiermee bescherm
je yangqì voor het warmhouden van je lichaam.
Voor het slapen gaan een zo heet mogelijk voetbad.
Niet overwerken en minder seks, wel knuffelen tussen 19.00-21.00 uur ☺
Stress verminderen.
Vind een manier om te ontspannen door het dagelijks toepassen van qìgong, yoga, meditatie en elke
andere manier waarbij je ontspant. Niet een keer in
de week maar elke dag.



Maan
Op 02.16
Onder 14.46

Zon in Boogschutter
Op 08.27
0nder 16.31

Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Maandag 3 december
Maan in Weegschaal  om 20.15 in Schorpioen 
De maan spiraalt om de aarde voor de twaalf dierenriemtekens Ram,
Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen,
Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen langs.
Wandelen of dansen stimuleert je heupen onder de Weegschaalmaan.
Massage en beweging voor de andere lichaamsdelen op de dagen van
het betreffende teken. Geen gunstige dagen voor operaties in het betreffende teken. Wel voor zachte behandelingen zoals massage, qìgong, yoga, wandelen, acupressuur, shiatsu, tuin en een voetbad.
Ram beïnvloed het hoofd: hoofdpijn, sinusitis en bovenkaak.
Stier

keel en onderkaak: keelpijn, stijve nek.

Tweelingen

long, schouders, armen en handen: koude handen, slijm in
de longen, bronchitis.

Kreeft

borst, lever, galblaas, maag: spijsverteringssysteem, wa-

Maan
Op 3.32
Onder 15.08

terzucht.
Leeuw

hart, rug, bloedsomloop: glaucoom, rugpijn.

Maagd

spijsverteringsorganen, milt: opgezette buik, constipatie,

Op 08.28
0nder 16.30

diarree.
Weegschaal

heupen, nieren, blaas: zweetvoeten, nieren.

Schorpioen

geslachtsorganen: menstruatie.

Zon in Boogschutter

Boogschutter heupen, dijbenen: galblaas, onderrug.
Steenbok

gewrichten, beenderen, knie, huid: zwakke botten.

Waterman

aderen, onderbenen: spataderen, zwakke enkels.

Vissen

tenen, voeten: koude voeten, verslaving.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Dinsdag 4 december
Maan in Schorpioen 

December winterfeesten en innerlijke overpeinzingen.
‘Rustig-aan-dagen’ zijn gekleurd en goed voor rust, siësta,
stilte, meditatie, qìgong. Gunstig voor zachte behandelingen
zoals massage, acupressuur en een voetbad.
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Pg: perigeum, maan is het dichtst bij de aarde
Ag: apogeum, maan op het verste punt vanaf de aarde



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Woensdag 5 december
Sinterklaas
Maan in Schorpioen , afhoudend van 22.52

Maan
Op 06.00
Onder 15.55
Zon in Boogschutter
Op 08.31
0nder 16.29

Door de Verenigde Naties is 5 december uitgeroepen tot de
'Internationale Vrijwilligersdag' (International Volunteer Day). Een door de vrijwilligersorganisaties van de Verenigde Naties ingestelde dag om wereldwijd het vrijwilligerswerk
respect te tonen en te promoten. Sinds 1986.
Vrijdag 7 december wordt in Nederland aandacht gegeven aan de vrijwilligersdag.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Donderdag 6 december
Sint Nicolaas
Maan in Schorpioen , om 0.49 in Boogschutter 

Om dit jaar af te sluiten herinneringen van de afgelopen zomer op
te halen. Ervaar de leuke en minder leuke dingen en laat ze als
los zand weer door je vingers los.
Het ritueel van ‘De twaalf dagen en dertien nachten’ gerekend
vanaf eerste kerstdag hebben speciale krachten.
Chaos en vuil trekken slechte energie aan en veroorzaken sombere gevoelservaringen.
Tussen de Kerstnachten en Nieuwjaar kun je beter niet wassen.
Dromen komen uit. Droom je voor middernacht? Dan komt je
droom in de eerste helft van de betreffende maand uit. Droom je
na middernacht? Dan komt je droom in de tweede helft van die
maand uit.

Oude Maan
Op 07.12
Onder 16.24

Zon in Boogschutter

Geneeskrachtige kruiden bezitten deze nachten sterke energie en
werken versterkt op je lichaam.

Op 08.32
0nder 16.29

Het weer heeft ook zijn invloed op de komende maanden in het
nieuwe jaar. Zo voorspeelt veel wind een bewogen jaar.
Is er veel mist beloofd dat oude dingen opnieuw schoongemaakt
worden en voorspeld een regenachtig jaar aan.
Licht en helder weer betekent een warm en droog jaar en goede
tijden aan.
Veel ijsbloemen op de ramen, vorst en sneeuw op de bomen beloven een winstgevend jaar.



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Vrijdag 7 december
Maan in Boogschutter , afhoudend van 08.21

Donkere maan in Boogschutter

Donkere Maan
Om 08.21
Op 8.19
Onder 16.59


Filosoof
Optimist
Doelgericht
Leven in de open lucht.

Zon in Boogschutter
Op 08.33
Onder 16.28

Transformatie door doelgericht je grenzen te verleggen en
daar naar te handelen.

Fysiek beïnvloed Boogschutter je heupen en onderrug.



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zaterdag 8 december
Maan in Boogschutter , om 13.02 in Steenbok 

Kerstdagen, zijn dagen waar veel mensen naar de steden trekken om kadootjes te kopen, en natuurlijk ook voor de gezellige
sfeer, de mooi versierde straten en etalages. Drie steden die op
dit gebied de moeite van een bezoek waard zijn, en we beginnen bij;

Maan
Op 09.22
Onder 17.40

Zon in Boogschutter

Valkenburg in Nederland,
CNN heeft Valkenburg benoemd als een van de beste plekken
ter wereld om de kerst te vieren. Valkenburg is sowieso een
stad met romantische straatjes wat door de kerstverlichting
nog eens wordt versterkt en je de indruk geeft dat je een reis
in het verleden maakt. En natuurlijk zijn er de grotten waar je
mooi kunt winkelen in de talloze kerstkraampjes wat het nog
sprookjesachtiger maakt dan normaal. Valkenburg heeft ook de
grootste kerstmarkt in Europa, en ieder jaar trekt er een prachtige parade door de straten. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat deze historische stad rond Kerst vele toeristen trekt.

Op 08.34
0nder 16.28



Boogschutter

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: bovenbenen
Orgaansysteem: zintuigen
Wassende maan

Zondag 9 december
Tweede Advent
Maan in Steenbok 

De tweede advent is jouw dag, de dag om je bewust te zijn van je
zelf en van die ander, jij en die ander, yin en yang, de zon en de
maan, het vrouwelijke en het manlijke.
Het element Water, wat gevoel symboliseert.
Brand deze dag twee kaarsen.

Maan
Op 10.16
Onder 18.28

Tot 20 december kan je de indrukken van de voorbije herfst door
je heen laten gaan. Geniet van het voorbije seizoen en wat je hebt
geleerd. Laat dan alles los wat je ervaren hebt en maak ruimte
voor de nieuwe ervaringen.

Kerst in New York
Zon in Boogschutter
Op 08.36
0nder 16.28



Woningen worden uitbundig versierd met kerstverlichting en allerlei
kerstatributen, het zijn miljoenen lichtjes in diverse kleuren. De
bekende gigantische kerstboom op Rockefeller Center trekt jaarlijks duizenden toeristen, en miljoenen mensen kijken live op tv
wanneer de de boom wordt verlicht. Naast deze boom wordt ook
een enorme ijsbaan aangelegd, waar je dan tussen de enorme gebouwen kunt schaatsen. Overal in de stad staan koortjes die kerstliedjes zingen. De gigantische winkels en warenhuizen hebben hun
pui en ramen verandert in sprookjesachtige kerst thema’s, deze
zijn na sluitingstijd nog het mooist, en dan is er het ultieme moment voor window shopping. Overigens wordt de stad al vanaf begin december omgetoverd tot een kerstsprookje, en de kerstboom
........... blijft tot 7 januari staan.

Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Maandag 10 december
Maan in Steenbok , afhoudend om 21.38

Maan
Op 11.03
Onder 19.23

Feestdagen en lekker eten is een begrip. Voor diegenen die
om gezondheidsredenen of gewoon hun slanke taille willen
behouden, is deze maand zeker een uitdaging. Dit hoeft echter niet zo te zijn, omdat lekker eten niet een uitslag van je
weegschaal naar het te veel pondjes hoeft te betekenen. Probeer eens wat meer vis in plaats van vlees en meer groenten
te eten. Stoom of bak je eten in arachideolie.
Doe meer met kruiden en smaak, oosterse kruiden. In Azië
hebben mensen niet veel last van overgewicht. O, ja ze eten
ook minder proteïnen, zuivel en eten vrijwel geen brood.
Jammer dat ook in Azië de westerse eetgewoonten zijn overgenomen, en de gefrituurde fastfood nu ook bij velen op het
dagelijks menu staat.

Zon in Boogschutter
Op 08.37
0nder 16.28



Steenbok

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: botten en knieën, gewrichten en huid
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Dinsdag 11 december
Maan in Steenbok , om 0.41 in Waterman 

Kerst in Antwerpen
Kerst in Antwerpen werd op zaterdag 10 december om 17:00 uur
ingeluid met een groots openingsfeest.

Maan
Op 11.41
Onder 20.22

Zon in Boogschutter
Op 08.38
0nder 16.28

Tijdens de decembermaand lijkt het alsof je in Antwerpen in een
andere wereld komt. Ook deze prachtige Vlaamse stad is in deze
periode erg in trek bij toeristen. Vooral de Kerstmarkt die sinds
enkele jaren is verplaatst naar de Grote Markt, de Suikerij, de
Handshoenmarkt en het Steenplein in de binnenstad zijn een publiekstrekker.
De ijspiste die voorheen op de Grote Markt stond is verplaatst
naar het Steenplein, waar je heerlijk kunt schaatsen met uitzicht
op de Schelde. Ook de versiering is prachtig en overal zijn klassieke kerstkraampjes en natuurlijk de gezellige winter-terassen.
Geniet van heerlijk winterse gerechten en Glühwein, terwijl je
kijkt naar dans- en zangoptredens. Er is veel uitverkoop en overal is er wel iets te beleven. Het is een prachtige stad en zeer geschikt voor een stedentrip tijdens Kerstmis. Antwerpen hoort met
zekerheid bij de top 10 mooiste kerststeden ter wereld.
Doorbloedingsstoornissen zijn niet direct zichtbaar of merkbaar
zijn. Wanneer je zittend werk doet, weinig beweegt, rookt en de
concentratie van energie plaatsvind in je hoofd en in je zenuwen
in plaats van lichamelijke beweging, dan is de kans op vaatvernauwing groot. De definitie van Waterman is “ik weet”, en dit
met betrekking tot je gezondheid is het dus goed om voorzorgmaatregen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Woensdag 12 december
Apogeum 13.27 405.176 km
Maan in Waterman , afhoudend van 19.13
Italiaanse Kerstcake

Maan
Op 12.12
Onder 21.26

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zon in Boogschutter
Op 08.39
0nder 16.27

✓
✓
✓
✓

Ingrediënten:
75 g pitloze rozijnen
2 el Marsala
350 g bloem
2 tl bicarbonate of soda
150 g heldere honing
150 g fijne kristalsuiker
40 g boter
3 el water
1 el anijszaad of venkelzaadjes
1 tl kaneel
375 g cox appels, grof geraspt
200 g amandelen, grof gehakt
50 g pijnboompitten
75 g pure chocolade, grof
gehakt
75 g walnoten, grof gehakt
gekonfijte sinaasappelschil,
grof gehakt

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 tl kaneel
375 g cox appels, grof geraspt
200 g amandelen, grof gehakt
50 g pijnboompitten
75 g pure chocolade, grof gehakt
75 g walnoten, grof gehakt
gekonfijte sinaasappelschil, grof
gehakt

Suggesties versiering:
✓ 4 el abrikozenjam om de koek te
glaceren
✓ halve pecannoten
✓ geglaceerde kersen
✓ hele amandelen
✓ - gekonfijte vruchten

Bereiden van de Italiaanse kerstcake:
1. Laat de rozijnen 20 minuten weken in de marsala en verwarm ondertussen de oven voor op 180' C boven- en onderwarmte. Beboter een springvorm van 24 cm en bekleed de bodem met bakpapier.
2. Doe de bloem, bicarbonate in een grote kom. Verhit de honing, suiker,
boter en het water in een pan tot de suiker opgelost is. Doe er de anijs-of
venkelzaadjes (niet te voorzichtig zijn hiermee) en de kaneel door en roer
door het bloemmengsel in de kom.
3. Meng alle ingrediënten en vergeet de in Marsala geweekte rozijnen niet
en doe het beslag in de vorm. Bak de taart 45- 60 minuten en bedek de
laatste 15 minuten eventueel losjes met folie, zodat de taart niet te donker
wordt.
4. Laat de cake afkoelen. Verhit de abrikozenjam in een pannetje en glaceer de cake om hem te laten glanzen en kleverig te maken, zodat de versierselen blijven plakken. Leg er zoveel op dat je de bovenkant van de cake niet meer ziet en kwast de noten en vruchten met de rest van de warme jam, zodat alles schittert en glanst.



Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Donderdag 13 december
Maan in Waterman , om 13.41 in Vissen 

Maan
Op 12.39
Onder 22.30

Zon in Schorpioen
Op 07.11
0nder 20.00



Het winterseizoen is de periode van stilte, bezinning en feesten. De
natuur trekt zich diep terug in de bodem en in de kern. Als een
schijnbaar onbeweeglijk zaad wachtend op de warmte en de eerste
tekenen van licht. De winter lijkt dor en dood terwijl in de diepte zich
een transformatie voltrekt, voor het oog onzichtbaar maar voelbaar.
Hoop en een stille verwachting bewegen als een lichte trilling. In de
koude winter wordt alles in leven gehouden door warmte, teruggetrokken in huizen en holen. Dieren in een diepe winterslaap. Warme
voeding en kruidige wijnen houden mensen in leven en in beweging
tot de lente weer aanbreekt. De natuur die zich voorbereidde in de
winter barst dan los in de lente.

Waterman

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: onderbenen en aderen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Vrijdag 14 december

Er is meer gevoeligheid en heftige emoties kunnen plotseling opkomen. Je verbeelding speelt een sterke rol en is kleurrijk. Gebruik deze energie in je creativiteit.
Sluit je ogen onder de Vissenmaan. Laat de wereld gaan en laat
je drijven in het niets, yin, leegte, stilte, vrede en harmonie.
Voor de kerst het huis versieren is een oud gebruik om de terugkomst van het Licht te vieren. De maretak of mistletoe is een
belangrijk onderdeel van de kerstversiering. Staat er iemand onder de maretak dan mag je ongevraagd kussen.

Maan
Op 13.01
Onder 23.36

Zon in Boogschutter
Op 08.41
0nder 16.28



De maretak in de stal beschermt dieren tegen boze geesten.

De maan in het waterteken Vissen. Extra aandacht voor je
onderlichaam of specifieker, je onderbenen en voeten.
Sluit je dag af met een voetmassage en een voetbad. Voor sommige echt een eyeopener hoe weldadig dit voor je onderdanen is.

Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zaterdag 15 december
Maan in Vissen  afhoudend van 07.26

Maan
Eerste kwartier
om 12.49
Op 13.22
Onder 00.00

Het Constant Draaiende Dharma Wiel is een meditatie vol kleuren.
Het is een netwerk van opeenvolgende draaiende ballen. De ballen
zijn de zes ware kleuren wit, rood, geel, groen, blauw en zwart.
Visualiseer ze in een groot wiel met de witte bal bovenaan, dan de
rode, gele, groene, blauwe en zwarte. Als dat lukt laat de zes ballen dan tegen de klok in linksom draaien. In een later stadium kan
je bij elke kleur de woorden Om - wit, Ma - rood, Ni - geel, Pad groen, Me - blauw en Hum - zwart in gedachten nemen of neuriën:
Om-Ma-Ni-Pad-Me-Hum.

Zon in Boogschutter
Op 07.55
0nder 19.55



Vissen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: voeten en tenen
Orgaansysteem: zenuwstelstel
Wassende maan

Zondag 16 december
Derde Advent
Maan in Vissen , om 1.45 in Ram ,

De derde advent is de dag van het bewustzijn van de drie-eenheid,
het samenzijn, wij, en het element Vuur wat beweging symboliseert

Maan
Op 13.41
Onder 0.43

Zon in Boogschutter,
Op 8.42
0nder 16.28



Op 10 december heb ik al wat geschreven over eten met de feestdagen. Voor sommigen een moeilijke opgave, daarom hier enkele handige tips.



Zorg dat je voor het grote feestmaal al wat hebt gedronken en
gegeten, zoals een glas (niet koud) water, speltbroodje met
sla, augurk en plakje geitenkaas.



Let op de borden, wanneer je een groot bord hebt, schep je
automatisch ook meer op.



Begin met gezond, dus eerst de soep en/of salade.



Eet langzaam, en geniet van je eten. Door te snel te eten komt
er te veel lucht in je maag, die een opgeblazen gevoel kan geven.



Zorg ook vóór, tijdens en na de feestdag voor voldoende beweging.



Drink minimaal één uur voor en één uur na het eten een glas
water op kamertemperatuur, of een beker puh-er thee, wat de
spijsvertering ten goede komt.

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Maandag 17 december
Maan in Ram 

Twee monniken die op reis waren, kwamen bij een rivier aan. Daar
was een vrouw die wilde oversteken. Omdat ze bang was voor de
stroming in de rivier vroeg ze of de monniken haar naar de overkant
wilden helpen. De jongste monnik aarzelde. De oudste zette haar op
zijn schouders, waadde door de rivier en zette haar neer op de oever
aan de overkant van de rivier. De vrouw bedankte hem en vertrok. De
monniken vervolgden hun reis. De oudste stapte rustig door en genoot van het mooie landschap. De jongste was in zichzelf gekeerd en
Maan
Op 14.00
Onder 1..52

broedde op iets. Na twee uur te hebben gelopen, verbrak de jongste
het zwijgen en zei wat hem dwars zat: "Broeder, wij hebben geleerd
dat we contact met vrouwen moeten vermijden, maar jij pakte haar
op je schouders en droeg haar! "Broeder", antwoordde de oudste
monnik, "Ik heb haar neergezet aan de overkant, terwijl jij haar nog

Zon in Boogschutter
Op 08.43
0nder 16.28



steeds bij je draagt."

Ram

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hoofd, neus, ogen, bovengebit
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Dinsdag 18 december
Maan in Ram , afhoudend van 03.27, om 10.37 in Stier 
Kerstliederen
Al in de tiende eeuw was het een christelijke traditie om met de
kerstdagen kerstliederen te zingen. Ieder volk heeft zo zijn eigen
kerstliederen ontwikkeld.
Duits – Weinachtslieder,
Frans – Noëls,
Engels – Carols
Spaans – Villancios en laude.
Maan
Op 14.21,
Onder 03.02

Het meest bekende kerstlied is wel ‘STILLE NACHT, HEILIGE NACHT’.
Minder bekend is dat dit lied in 1818 op een middag door een Oostenrijkse kapelaan genaamd Joseph Mohr en een onderwijzer Frans
Guber werd gecomponeerd omdat de kerkorgel stuk was. Beide heren hebben dit wereldbekende lied eigenlijk snel op een achtermiddag ‘even’ geschreven.

Zon in Boogschutter
Op 07.19
0nder 19.48



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Woensdag 19 december
Maan in Stier 
Liefde is
De Ene is Liefde
Liefde is eindeloos
Liefde is Alles
Liefde is warm
Maan
Op 14.45
Onder 04.15

Liefde is Licht
Liefde vergeeft
Liefde vergeet

Zon in Boogschutter
Op 08.43
0nder 16.29

Liefde heelt
Liefde overwint
Liefde is belangeloos
Liefde is harmonie



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Donderdag 20 december
Maan in Stier , afhoudend van 1.42, om 15.36 in Tweelingen 

Winterzonnewende
Taoïstische maanoefening op dagen dat de maanpoort open is
voor onsterfelijke energie. Ga in een prettige houding zitten en
ontspan het gebied tussen je ogen. Glimlach met je mond iets
Maan
Op 15.13
Onder 05.32

open. Adem in en ervaar je 3e oog en je mond. Je mond vult
zich met salvia (speeksel). Adem in, maar slik de salvia niet
door. Adem de rode kleur van de maan in en breng qì (gedachten) naar je perineum. Sluit je ogen en visualiseer de gele kleur
van honing. Zie jezelf zitten, overgoten in het gele maanlicht.

Zon in Boogschutter
Op 08.45
0nder 16.29

Het gele licht straalt door je lichaam tot aan je voeten en weer
terug richting de maan, het paleis van universele Yin. Visualiseer een halo om je heen met de vijf kleuren van de maan. Het
halo daalt vanaf je hoofd, langzaam naar je voeten. Breng de
vijf kleuren dichter bij elkaar en volg ze richting je kruin omhoog. In het centrum van deze kleuren verschijnt de honingachtige kleur geel. Adem de kleuren in je mond en vermeng de
kleuren met je tong door de salvia. Slik de salvia dan krachtig
in, richting je navel. Ga met je bewustzijn naar je navel en ervaar een warme energie.



Stier

Dagkwaliteit: koud
Element: aarde
Voeding: zout
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: hals, ondergebit
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Wassende maan

Vrijdag 21 december
Maan in Tweelingen 

Zon in Steenbok



Maan
Op 15.49
Onder 06.49

Zon in Boogschutter,
om 23.24 in Steenbok
Op 08.46
0nder 16.29

Zeebok
Transformatie
door het zichtbare met het onzichtbare te combineren.



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassende maan

Zaterdag 22 december
Maan in Tweelingen , afhoudend van 6.41, om 17.29 in Kreeft 



Volle Maan
Om 18.50
Op 16.35
Onder 08.05

Zon in Steenbok

Thuis

Maan van de langste nacht

Op 08.46
0nder 16.30



Tweelingen

Dagkwaliteit: lucht, licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: hand, arm, schouder, longen
Orgaansysteem: lymfeklieren
Wassendemaan

Zondag 23 december
Vierde Advent
Maan in Kreeft 

De vierde advent is de dag van het oneindige.
De tienduizenden dingen die ontstaan. De twaalf heilige dagen. Op deze dagen ga je na wat je allemaal gedaan hebt. Op
welke manier zag je de wereld het afgelopen jaar, heb je gedaan wat je wilde doen? Heb je dit jaar nieuwe mensen ontmoet en welke personen zijn helemaal uit je gezichtsveld verdwenen?
De dag en nacht van 24 op 25 december reflecteert de maand
januari 2018. Schrijf je gedachten en dingen die je opvallen
van deze dag op en observeer je dromen en schrijf ze op.

Maan
Op 17.35
Onder 09.15

‘Het Twaalf Dagen Ritueel van Bewustwording’. Dit is een oud
gebruik wat begint op eerste kerstdag en eindigt op zes januari 2019. De maanfasen maken een jaar van de zon niet sluitend. Elk jaar zijn er dagen ‘over’.
Zon in Steenbok

De wereld ‘zweeft’ en opent zich.
Het is een periode van bezinning waarin je geen dagelijkse
bezigheden moet doen. Breng je deze twaalf dagen door op de
automatische piloot dan zie je dit terugkomen in de volgende
maand(en). Belangrijk is dat je deze dagen ontspannen en
positief doorbrengt. Werkzaamheden die je moet doen; doe
die bewust en blijmoedig. Het betekent niet dat je niets mag
doen, maar dat wanneer je dit doet dit in een positieve stemming is. Bedenkt dat schoonmaken ook het reinigen van je
omgeving is, een omgeving waarin je je lekker wilt voelen en
er van wilt genieten.

Op 8.47
0nder 16.31

Elke dag van deze twaalf dagen wordt weerspiegeld in een van
de maanden van 2019. Schrijf op hoe je dag is en vergelijk dit
met de corresponderende maanden van volgend jaar



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen, lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Maandag 24 december
Perigeum 10.53 361.059 km
Maan in Kreeft  afhoudend van 09.37, om 18.00 in Leeuw 
牛 Os – Steenbok Niú
Windrichting: noord-noordoost
Uren: 01.00 tot 03.00 uur
Yin-yang: yin
Seizoen: winter
Maanmaand: 22 december
t/m 20 januari
Jaar: 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997,
2009 en 2021

Carrière: financiën en politiek
Westers teken: Steenbok
Planeet: Saturnus
Dag: zaterdag
Steen: maansteen
Meridiaan: lever
Element: hout

Maan
Op 18.45
Onder 10.13

Zon in Steenbok

Kleur de vier engelen op eerste kerstdag.

Op 08.47
0nder 16.31

Uriël, engel van het noorden en het element aarde.
Gabriel, engel van het westen en het element water.
Raphael, engel van het oosten en het element lucht
Michael, engel van het zuiden en het element vuur



Kreeft

Dagkwaliteit: water
Element Water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel: borst, longen,
lever, galblaas
Orgaansysteem: zenuwstelsel
Afnemende maan

Dinsdag 25 december
1e Kerstdag
Maan in Leeuw  afhoudend van 22.37

Niemand kent de kerstman persoonlijk, er gaan veel verhalen rond. Volgens sommigen is het de Joelman, anderen noemen hem Wodan, of Odin en anderen Heilige Nicolaas. Een oud verhaal vertelt dat Odin negen dagen en
nachten aan een boom heeft gehangen. Deze boom heeft
ook een naam en dat is Yggdrasil, dat betekent ‘Ikdrager’. Odin ontving van de ‘god van de hangenden’
geestelijke wijsheid en licht zodat hij runen kon snijden.

De dag en nacht van 25 op 26 december voorspelt de
maand februari van 2019. Mediteren en luister naar je
innerlijke stem. Van binnen voel je waar je hart naar uit
gaat. Je geest kan soms zoekend zijn en heeft het tijd
nodig. Schrijf je gedachten en dingen die je opvallen van
deze dag op en observeer je dromen en schrijf ze op.

Volle Maan
Om 4.54
Op 20.08
Onder 07.29

Zon in Weegschaal
Op 07.31
0nder 19.32



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Woensdag 26 december
2e Kerstdag
Maan in Leeuw  om 18.51 in Maagd 

Chocolademelk met marshmallows
Maak chocolademelk zoals je gewend bent.
Doe de marshmallows in de beker en giet er de warme chocolademelk overheen.
Heerlijk bij geroosterd brood met zelfgemaakte jam.
De dag en nacht van 26 op 27 december, voorspelt de
maand maart van het nieuwe jaar. Beschrijf je wensen en
doelen voor het nieuwe jaar en de lente. Beschrijf je droom
in geur en kleur, op je laptop en maak er een mooie (collage) presentatie van.

Maan
Op 21.26
Onder 11.37
Zon in Steenbok
Op 08.48
0nder 16.33



Leeuw

Dagkwaliteit: warm
Element: vuur
Voeding: eiwit
Plantdeel: vrucht
Lichaamsdeel: hart, rug, aders
Orgaansysteem: zintuigen
Afnemende maan

Donderdag 27 december
Maan in Maagd 
Yin in yin, het winterseizoen.
Yin is donker, koud, koestert, is ontvankelijk en stil.
Drink zwarte thee om je lichaam te verwarmen.
De langste nacht is voorbij. Het licht komt weer terug met de fluisterende
belofte van een nieuwe lente. Warmte en licht worden sterker. Mensen
halen opgelucht en diep adem.
Maak gebruik de magie van de winter en de afnemende maanfase om je
los te maken van dingen, zaken, gedrag wat niet meer bij je past. Onder
de Maagdmaan kun je een begin maken met het reinigen en opruimen
van je woonplek. Begin met de ruimte die belangrijk is.
De woonkamer voor mooie sociale contacten.
De slaapkamer voor je relatie.
De keuken voor voeding waar je van geniet.

Maan
Op 22.46
Onder 12.06

Zon in Steenbok

Voordeur en hal voor nieuwe mensen en ervaringen in je leven.

Op 08.48
0nder 16.33

De nacht van 27 op 28 december voorspelt de maand april. De dag van
het loslaten van oude gedragspatronen. Welke gedragsveranderingen wil
je voor je zelf? Schrijf je gedachten en dingen die je opvallen van deze
dag op en observeer je dromen en schrijf ze op.



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Vrijdag 28 december
Maan in Maagd , afhoudend van 15.34, om 15.50 in Weegschaal 

‘Bericht van boven’ 2008.
Vandaag zijn wij de baas. Wij mogen bepalen wat de grote mensen
doen. Wij mogen zeggen wat er gegeten wordt. Dat hoort zo op ons
feest, Onnozele Kinderen.
Eigenlijk zijn dat vrolijke gebruiken bij zo'n grimmig gebeuren. Alle kinderen beneden de twee jaar in koelen bloede afgemaakt door het leger.
Dat is op zich al waanzinnig. Maar de reden is nog gekker. De koning
was bang - ja, u hoort het goed: BANG! - dat de Messias geboren zou
zijn, de persoon op wie ons volk al honderden jaren zat te wachten.
Degene die namens God van onze wereld een paradijs zou maken. Hij
was bang dat die inderdaad geboren zou zijn. ' 'En heel Jeruzalem met
hem!' Nou u weer. Onvoorstelbaar eigenlijk. Hoewel, gaat de wereld die
u bewoont, zoveel zuiniger met kinderen om? O ja, ik begrijp het: wat
kunt u er aan doen dat er in Afrika oorlogskinderen rondlopen met de
gruwelijkste wapens? www.heiligennet.

Maan
Op 0.00
Onder 12.31

Zon in Steenbok
Op 08.48
0nder 16.34

http://www.heiligen.net/heiligen/12/28/12-28-0001onnozele.php

De dag en nacht van 28 op29 december voorspelt de maand mei. Denk
vandaag na over vriendschap. Ben je een goede vriend? Heb je goede
vrienden? Welke vrienden heb je verwaarloosd? Schrijf je gedachten en
dingen die je opvallen van deze dag op en observeer je dromen en
schrijf ze op.
Traditioneel werden de twaalf kerstdagen gevierd van 25 december tot
6 januari en op 6 januari werden de Drie Wijzen uit het Oosten herdacht.
Boxing day is een Engelse traditie. Op tweede kerstdag worden allerlei
giften die in een box verzameld waren uitgedeeld aan mensen die weinig of niets hebben. Tweede kerstdag is een dag waarop familie samen
een lichte brunch delen en bij redelijk weer een frisse neus haalt in de
natuur



Maagd

Dagkwaliteit: koud
Voeding: zout
Element: aarde
Plantdeel: wortel
Lichaamsdeel: milt en maag
Orgaansysteem: bloedcirculatie
Afnemende maan

Zaterdag 29 december
Maan in Weegschaal 
LEVER-meridiaan
Ontwikkel
Vrolijk, gelukkig, tevreden, assertief en flexibel.
Transformatie
Geduld overwint boosheid.
Verminder
Wraakgevoelens, tegendraads zijn, geërgerd.
Symptomen
Stijve nek, migraine, menstruatieproblemen.

Maan
Laatste kwartier
om 10.35
Op 0.05
Onder 12.53

Oefeningen
Lichaam los schudden.
Oogoefeningen
Levermeridiaan strekken en meditatie.
Masseren van vingers en tenen.

Zon in Steenbok

Voeding
Gegen (kudzu-wingerd) helpt bij stijve nek en vermindert trek in
alcohol. Geen vette voeding.

Op 08.48
0nder 16.35

Vijf dagen kuur na de feestdagen: een eetlepel olijfolie en daaropvolgend een eetlepel citroensap.
De dag en nacht van 29 op 30 december voorspelt de maand juni.
Wat wil je in het oude jaar achterlaten, loslaten? Schrijf je gedachten en ervaringen die je opvallen van deze dag op, observeer
je dromen en schrijf ze op.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Zondag 30 december
Maan in Weegschaal  afhoudend van 11.13

Zu Jue Yin Gan Jing
Voet klein Yin lever meridiaan
01.00-03.00
Volg de meridiaan met je vingertoppen.
De levermeridiaan ontspringt vanuit de grote teen, en loopt
over de wreef, 1 cun (= 3,33 cm) voor de enkel langs, omhoog
langs de binnenzijde van de knie en binnendij omhoog, circuleert rond de genitaliën en via de onderbuik omhoog, maakt
contact met de maag en de lever, omhoog via het diafragma
langs de ribben omhoog langs de keel, over de wang naar de
ogen en via het voorhoofd naar de kruin waar de levermeridiaan de gouverneur meridiaan.

Zon in Steenbok

Bij acupressuur of massage etherische olie: pepermunt, lavendel en sinaasappel.

Op 08.48
0nder 16.36

Maan
Op 01.22
Onder 13.15

De dag en nacht van 30 op 31 december voorspelt de maand
Juli in het nieuwe jaar. Bereid je vanavond voor door een bad
te nemen om al het oude weg te wassen. Droom of dagdroom
je visioenen voor het nieuwe jaar. Schrijf je gedachten en dingen die je opvallen van deze dag op en observeer je dromen
en schrijf ze op.



Weegschaal

Dagkwaliteit: lucht en licht
Element: lucht
Voeding: vet
Plantdeel: bloem
Lichaamsdeel: heupen, nieren blaas
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

Maandag 31 december
Oudjaar
Maan in Weegschaal  om 02.24 in Schorpioen 

Gelukkig nieuwjaar!
Lokkich nijjier
Bonne année
Szczęśliwego Nowego Roku

Maan
Op 02.36
Onder 13.37
Zon in Boogschutter
Op 08.48
0nder 16.37

新年快樂
Sretna Nova godina
Frohes neues Jahr
Bliadhna Mhath Ùr
De dag en nacht van 31 op 1 januari
voorspelt de maand augustus.
Dat belooft wat!!



Schorpioen

Dagkwaliteit: water
Element: water
Voeding: koolhydraten
Plantdeel: blad
Lichaamsdeel:
Orgaansysteem: lymfeklieren
Afnemende maan

