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Werken met maantekens

om het beste moment te kiezen 
voor elke grote beslissing
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6 Inleiding
Wil je weten wat jouw maanteken is? Zelfs als je niets 
weet van astrologie, is het goed om te weten in welk 
teken de maan stond toen je werd geboren. Het geeft 
je veel inzicht in je persoonlijkheid en levenspad. Het 
kan misschien zelfs antwoord geven op dingen die je je 
altijd over jezelf hebt afgevraagd.

De zon en de maan zijn de twee belangrijkste hemellichamen voor je 
geboortehoroscoop. De meeste mensen weten al wel wat over hun 
zonneteken (oftewel sterrenbeeld), maar tasten in het duister wat betreft 
hun maanteken. Als je wel je zonneteken maar niet je maanteken weet, zie 
je maar een glimp van een veel groter plaatje. De maan geeft je zoveel 
informatie over jezelf, je gewoonten, je instincten en de levensgebieden 
waarop je je het prettigst voelt. Dat verklaart ook waarom je zonneteken 
soms niet alles over je lijkt te vertellen. Zo ben je misschien geboren in het 
zonneteken Kreeft, maar ben je emotioneel veel kalmer dan de meeste 
Kreeften. Waarom? Misschien stond je maan in het afstandelijke teken 
Waterman of het gereserveerde teken Steenbok. Aha! Opeens wordt het 
allemaal veel logischer.

Dit boek vertelt je niet alleen over je geboortemaan, maar helpt je ook te 
begrijpen welke eff ecten de maan heeft als die elke maand door alle 
tekens van de dierenriem trekt. Door de maan op deze manier te volgen, 
zul je de stemmingen en emoties die elke dag brengt beter begrijpen. Je 
zult tevens ontdekken op welke momenten je het best in actie kunt komen 
en op welke momenten het verstandiger is om nog even te wachten. Dit 
boek laat je zien hoe je alles kunt plannen voor een optimaal resultaat – of 
je nu wilt weten welk moment geschikt is om een grote investering te 
doen, om te onderhandelen, een nieuwe relatie aan te gaan, te solliciteren, 
het uit te praten met iemand, een nieuw huisdier te nemen, je garderobe 
aan te vullen, bloemen te planten of iets anders te doen in je drukke leven.

Het enige wat je moet weten is je geboortedatum. Met behulp van de 
maantekencalculator in dit boek kun je berekenen in welk teken de maan 
stond tijdens je geboorte. Als je je maanteken weet, is het alsof je de 

sleutel hebt gekregen voor een speciaal astrologisch slot, omdat het 
zoveel vertelt over je emoties en de dingen in het leven waarmee je je het 
meest vertrouwd voelt. Met die kennis zul je de machtige combinatie van 
je zonne en maanteken begrijpen en ook hoe je maanteken zich verhoudt 
tot de andere elf maantekens. Vooral dat laatste zou nog weleens een 
verrassing kunnen zijn!

Mensen volgen al duizenden jaren het pad dat de maan elke maand door 
de hemel afl egt. Bewijs daarvan vinden we bijvoorbeeld in grote cirkels 
van stenen, zoals in het Britse Stonehenge, waarvan we denken dat het 
een reusachtige kalender is die niet alleen volle en nieuwe maan aangeeft, 
maar ook eclipsen. Wereldwijd zijn er nog steeds traditionele kalenders 
gebaseerd op de relatie tussen de zon en de maan. Een voorbeeld is de 
traditionele Chinese kalender, waarin het Chinese Nieuwjaar altijd begint 
als de nieuwe maan in Waterman staat. Als je eerste paasdag graag een 
paar chocoladeeieren eet, is het goed om te weten dat ook dit feest is 
gebaseerd op de zon en maan, omdat Pasen niet op een vaste datum valt, 
maar op de eerste zondag nadat de volle maan in Weegschaal heeft 
gestaan.

Zoals je op de volgende bladzijden zult ontdekken, beïnvloedt de maan
cyclus ons zowel biologisch als emotioneel. Je merkt al snel dat zelfs in 
onze technologische tijd, waarin wetenschap soms almachtig lijkt, de 
mysterieuze en prachtige maan nog steeds veel invloed heeft op ons, niet 
alleen op ons karakter, maar ook op de manier waarop ons dagelijks leven 
zich afspeelt.
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Natuurlijk noemt niemand tegenwoordig de maan meer 
een ‘gatenkaas’, maar wat weten we nou echt van de 
maan? Wil je graag weten wat er in astronomische zin 
gebeurt bij nieuwe en volle maan of vraag je je af of de 
maan echt het leven op aarde kan beïnvloeden, lees 
dan dit hoofdstuk. De informatie leert je anders naar de 
maan te kijken, laat je inzien hoeveel kracht de maan 
heeft. En die kennis komt van pas als je in de rest van 
dit boek met de maan leert werken.

Hoeveel weet je over de maan? Omdat we hem zo vaak 
aan de hemel zien staan, lijkt hij niet bijzonder. In dit 
deel vind je wat astronomische basiskennis over onze 
fantastische maan.

DE BEWEGINGEN 
VAN DE MAAN

Moonpower_001-176_NL.indd   9Moonpower_001-176_NL.indd   9 26-05-20   10:3526-05-20   10:35



10 Maanfeiten
Voor we het gaan hebben over de astrologische eff ecten 
die de maan op ons leven heeft, moeten we het hemel
lichaam in astrologische zin begrijpen.

Het ontstaan van de maan
De maan is de enige satelliet van de aarde en draait dus in een constante 
baan om onze planeet. Wetenschappers denken dat de maan 4,5 miljard 
jaar geleden is ontstaan, maar hoe is nog onduidelijk. Een van de 
bekendste recente theorieën, voor het eerst geopperd in de jaren 1970, 
wordt de ‘Grote Smak’theorie genoemd. De hypothese ontleent haar 
naam aan de enorme botsing waarop ze gebaseerd is. Volgens deze 
theorie ontstond de maan toen er een planeet, kleiner dan de aarde, tegen 
een andere planeet opbotste die waarschijnlijk twee tot drie keer groter 
was dan Mars nu. Die botsing veroorzaakte een ongeloofl ijke hoeveelheid 
gruis, dat in de ruimte bleef hangen. Uiteindelijk klonterde het gruis 
samen tot wat nu onze maan is. Toch kunnen we er nog lang niet alle 
wetenschappelijke vragen over de maan mee beantwoorden, zoals waarom 
zijn kern zo klein is.

We denken dat de vele kraters op de maan het gevolg zijn van meteoriet
inslagen. We noemen deze kraters ‘mares’, naar het Latijnse woord voor 
‘zee’, omdat de oude astronomen zoals Galileo dachten dat ze zeeën zagen. 
Maar vergis je niet: er is geen bewijs dat er water op de maan is. En 
evenmin is er bewijs van enig leven op het maanoppervlak. Dat is ook 
geen grote verrassing als je bedenkt dat de maan geen atmosfeer heeft. 
Weliswaar kwamen er door botsingen met andere ruimtelichamen zoals 
asteroïden en kometen gaswolken vrij, maar de zo ontstane atmosfeer was 
slechts tijdelijk. Omdat de maan zo’n geringe zwaartekracht heeft, kon hij 
de gassen niet vasthouden, waardoor ze wegdreven. Ook de aarde had te 
maken met veel botsingen met asteroïden, maar kon de gassen dankzij 
zijn grote aantrekkingskracht wel vasthouden.
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