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maan trekt vóór de zon en Jupiter langs 

08-11-2018, middernacht 

 

Nieuwe maan trok vandaag vóór de zon en Jupiter langs. Mercurius begint aan zijn retrograde 

periode. 

Aanname: 

Maan trekt voor de zon langs: maan is het tegenovergestelde van de zon en werkt storend op  het 

leven brengende licht.  De maan schrijft ons karma in de ethersfeer van de aarde. Nu doet ze dat ten 

koste van onze levensbron, de zon. Dit storende effect moet opgelost worden. Hierbij is onze wijze 

koning Jupiter verdwenen. Jupiter wordt door het zonlicht overstraalt en zijn werking verdwijnt 

daardoor. Wij moeten nu zelf deze kracht oproepen! Voor de één lukt dat makkelijker dan voor de 

ander, naarmate je die kwaliteit in je hebt. Heb je veel Jupiterkwaliteit, dan zul je des te steviger je 

karma aanpakken. Heb je weinig Jupiterkwaliteit in je, dan zul je flink moeten werken om deze tijd 

orde in je leven te houden. Zonder wijze koning (Jupiter) is het sowieso lastig om problemen op te 

lossen, tenzij je zelf deze kwaliteiten bezit. Dan zul je alleen maar meer stralen in deze onrustige 

tijden.  

Vragen om de zielerelaties te ontdekken: 

1. Was er een probleem, vraagstuk dat steeds bleef, niet opgelost raakte? (maan voor de zon 

en Jupiter overstraald door de zon) 

2. Wat was de relatie met diegene die het probleem/onderdeel van het probleem was (bijv. 

Zoon, dochter, echtgenoot, collega e.d.)  

3. Wat was de relatie met diegene waarmee je samenwerkte? Of was je alleen?  

4. Wat was de stemming en hoe verliep deze gaandeweg? 
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De stemming was weer zo individueel dat ik er een opsomming van geef: 

• Uitbundig, vrolijk 

• Sterk en overwinning 

• Vastberaden naar licht wanhopig. 

• Verward en uiteindelijk irritatie 

• concurrentie 

• Geschrokken, boos, gefrustreerd en verdrietig, gevoel van leegte 

• Dankbare blijdschap 

• Van vrolijk naar stress, ruzie en ergernis 

 

Conclusie; 

• Stemming wederom helemaal individueel 

• Relatie met diegene die samenwerkte was ook individueel. Geen bepaalde relatie zoals 

collega of partner kwam procentueel opvallend hoger uit. 

• Opvallend, bijna overheersend was dat er een probleem opgelost moest worden dat steeds 

maar bleef. Dit zou op de nieuwe maan en Jupiter die overstraald wordt kunnen duiden.  

 

 

Peter Evers 

St Maarten 2018 
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