Maandag 

Dinsdag 

Mei 2019

Woensdag 
1
Dag van de arbeid
zon ↑ 6.10 ↓ 21.04
maan ↑ 5.29 ↓ 17.00
Maan in Vissen   ,
om 12.24 in Ram   

6

Begin Ramadan

7

8

Donderdag 
2

zon ↑ 6.08 ↓ 21.06
maan ↑ 5.47 ↓ 18.08
Maan in Ram   

9

Vrijdag 
3
zon ↑ 6.07 ↓ 21.08
maan ↑ 6.05 ↓ 19.19
Maan in Ram   ,
stille maan om 10.47,
om 22.18 in Stier   

10
zon ↑ 5.54 ↓ 21.19
maan ↑ 10.26 ↓ 2.09
Maan in Kreeft   ,
stille maan om 4.06,
om 15.14 in Leeuw  

Zaterdag 
4

Dodenherdenking NL
Oude Maan

Zondag 
5
Bevrijdingsdag NL
Nieuwe maan om 0.47

zon ↑ 6.05 ↓ 21.09
maan ↑ 6.25 ↓ 20.30
Maan in Stier   

zon ↑ 6.03 ↓ 21.11
maan ↑ 6.47 ↓ 21.44
Maan in Stier    ,
stille maan om 12.22

11

12

zon ↑ 5.53 ↓ 21.21
maan ↑ 11.40 ↓ 2.55
Maan in Leeuw   

Moederdag
Eerste kwartier om 3.13
zon ↑ 5.51 ↓ 21.23
maan ↑ 12.58 ↓ 3.31
Maan in Leeuw   ,
stille maan om 14.24,
om 18.22 in Maagd   

18

19

zon ↑ 6.00 ↓ 21.14
maan ↑ 7.47 ↓ -.Maan in Tweelingen 

zon ↑ 5.58 ↓ 21.16
maan ↑ 8.29 ↓ 0.09
Maan in Tweelingen  
, stille maan om 1.50,
om 11.07 in Kreeft   

zon ↑ 5.56 ↓ 21.18
maan ↑ 9.22 ↓ 1.14
Maan in Kreeft   / om
8.00,
 om 20.50

13

14

15

16

zon ↑ 5.50 ↓ 21.24
maan ↑ 14.19 ↓ 4.00
Perigeum 23.54 369.015
km om 0.00
Maan in Maagd   

zon ↑ 5.48 ↓ 21.26
maan ↑ 15.40 ↓ 4.25
Maan in Maagd   ,
stille maan om 19.19,
om 20.51 in Weegschaal


zon ↑ 5.46 ↓ 21.27
maan ↑ 17.01 ↓ 4.47
Maan in Weegschaal   

zon ↑ 5.45 ↓ 21.29
maan ↑ 18.21 ↓ 5.09
Maan in Weegschaal   ,
stille maan om 10.39, om
23.26 in Schorpioen   

zon ↑ 5.43 ↓ 21.30
maan ↑ 19.41 ↓ 5.31
Maan in Schorpioen  

zon ↑ 5.42 ↓ 21.32 maan
↑ 20.59 ↓ 5.55
Maan in Schorpioen   ,
stille maan om 23.11

zon ↑ 5.41 ↓ 21.33
maan ↑ 22.14 ↓ 6.23

20

21

22

23

24

25

26

zon ↑ 6.01 ↓ 21.13
maan ↑ 7.14 ↓ 22.58
Maan in Stier   , om
5.40 in Tweelingen   

zon ↑ 5.39 ↓ 21.35
maan ↑ 23.23 ↓ 6.56
Maan in oogschutter,
stille maan om 19.05

27

Zon in Tweelingen om
10.00
小滿 Xiăomăn –
Graan is Vol  Jaspis
zon ↑ 5.38 ↓ 21.36
maan ↑ -.- ↓ 7.37
Maan in Boogschutter 
 , om 9.56 in
Steenbok   

28

17

Volle maan om 23.12

Laatste kwartier om 18.35

zon ↑ 5.37 ↓ 21.38
maan ↑ 0.23 ↓ 8.24
Maan in Steenbok   
 om 21.12

29

zon ↑ 5.35 ↓ 21.39
maan ↑ 1.14 ↓ 9.20
Maan in Steenbok   ,
stille maan om 0.22, om
19.49 in Waterman   

30

zon ↑ 5.34 ↓ 21.40
maan ↑ 1.55 ↓ 10.21
Maan in Waterman  

31

Hemelvaart

zon ↑ 5.31 ↓ 21.44
maan ↑ 3.16 ↓ 13.37
Maan in Vissen   

zon ↑ 5.30 ↓ 21.46
maan ↑ 3.35 ↓ 14.44
Maan in Vissen   ,
stille maan om 2.54,
om 20.32 in Ram   

Maan in Schorpioen   ,
om 3.21 in Boogschutter 

zon ↑ 5.29 ↓ 21.47
maan ↑ 3.53 ↓ 15.52
Maan in Ram   

zon ↑ 5.28 ↓ 21.48
maan ↑ 4.11 ↓ 17.00
Maan in Ram   ,
stille maan om 13.21

zon ↑ 5.27 ↓ 21.49
maan ↑ 4.29 ↓ 18.11
Maan in Ram   ,
om 6.43 in Stier   

zon ↑ 5.32 ↓ 21.43
maan ↑ 2.53 ↓ 12.31
zon ↑ 5.33 ↓ 21.42
Apogeum 15.28 404.133
maan ↑ 2.27 ↓ 11.25
km om 15.28
Maan in Waterman   , Maan in Waterman   ,
stille maan om 14.51
om 8.08 in Vissen   

RUSTIG AAN DAGEN
In de rustig aan dagen kalender zijn de dagen
gemarkeerd met de kleur blauw. In extreme tijden
van hitte of koude kun je een of twee dagen
eerder al rustiger aan doen.

 Bloemdagen zijn gunstig om bloemplanten te
verzorgen, een bos in huis te plaatsen of bloemen
cadeau te geven.
 Bladdagen zijn gunstig voor het zaaien of
planten van bladplanten.
 Worteldagen zijn gunstig om ondergronds
groeiende planten en groenten te zaaien of
planten.
 Vruchtbomen verzorgen tijdens de vruchtdagen,
vruchten plukken, kopen of opslaan.
Wat goed en weldadig is voor het lichaam kan
toegepast worden in die dagen wanneer de maan
in het dierenriemteken staat wat overeenkomt met
de lichaamszone. Qìgong, meditatie, massage,
tuina, shiatsu, acupressuur, baden en voetbad.
Plan geen operaties op de vier maanfasen en
wanneer de zon van teken wisselt. Spoedoperaties
uitgezonderd.
Wat goed is voor de lichaamszone en de maan in
het overeenkomstige dierenriemteken staat werkt
gunstig. Bij wassende maan neemt het lichaam
alle goede voedingsstoffen beter op en bij
afnemende maan helpen reinigende
voeding/kruiden en oefeningen goed.
Snoepen? Alleen wanneer de maan in het teken
Stier of Weegschaal staat. Bij afnemende maan is
het goed om het lichaam te reinigen en te
ontgiften en niet te snoepen, afvallen gaat dan ook
makkelijker. Vasten betekent alleen datgene eten
wat goed voor je is. Ontbijt tussen 7.00-9.00 uur
en gebruik je laatste maaltijd voor 19.00 uur.
  rustdagen in de natuur.

Apogeum, de maan bereikt haar maximale afstand
tot de aarde. Perigeum, de maan bereikt haar
minimale afstand tot de aarde.
DE VIERENTWINTIG JIÉQÌ.

Leven resoneert met de natuur.
Jié betekent knoop, gewricht of gebied, qì
betekent energie of levenskracht,
Rustig aan betekent meer pauzes nemen en je
siësta (bureaudip) niet overslaan! Je dagelijkse
bezigheden doen op een kalme en ontspannen
manier. Het is heel gezond om in de
wintermaanden rond 21.00 uur naar bed te gaan.
Slaap geeft je lichaam tijd om te herstellen en je
geest (hart) om tot rust te komen. De
vierentwintig zonfestivals geven de natuurlijke
veranderingen aan van warm naar koud en van
koud naar warm. De stand van de zon geeft het
begin van een nieuwe jiéqì aan. Veranderingen in
de natuur beïnvloeden gewrichten van schouders,
ellenbogen, polsen, heupen, knieën, enkels,
wervelkolom en meridianen.
De in de kalender vermelde edelstenen en planeten zijn
verbonden met de rugwervels (Hildgard von Bingen).

Lente begint, Lìchūn, 立春
Regen water, Yǔshuǐ, 雨水
Insecten ontwaken Jīnzhé, 惊蛰
Lente equinox, Chūnfēn, 春分
Helder en licht, Qīngmíng, 清明
Regen voor Graan regen, Gǔyǔ, 谷雨
De zes zonfestivals van de zomer
Zomer begint, Lìxià, 立夏
Graan is vol, Xiǎomǎn, 小满
Graan is rijp, Mángzhǒng, 芒种
Zomerzonnewende, Xiàzhì, 夏至
Lichte hitte, Xiǎoshǔ, 小暑)
Grote hitte, Dàshǔ, 大暑)
Herfst begint, Lìqīu, 立秋
Matige hitte, Chúshǔ, 处暑
Witte dauw, Báilù, 白露

Herfst equinox, Qīufēn, 秋分
Koude dauw, Hánlù, 寒露
Vorst daalt, Shuāngjiàng, 霜降
De zon zes festivals van de winter
Winter begint, Lìdōng, 立冬
Lichte sneeuw, Xiǎoxuě, 小雪
Grote sneeuw, Dàxuě, 大雪
Winterzonnewende, Dōngzhì, 冬至
Beetje koud, Xiǎohán 小寒
Grote koude, Dàhán, 大寒
Kennis werd mondeling overgebracht en met dit
liedje leer je de zonfestivals uit je hoofd. Met
behulp van google-vertaal kan je naar de uitspraak
luisteren of zelfs vertalen.

節氣歌; pinyin: jiéqìgē
春雨驚春清穀天 chūn yǔ jīng chūn qīng gǔ tiān,
夏滿芒夏暑相連 xià mǎn máng xià shǔ xiāng lián,
秋處露秋寒霜降 qiū chù lù qiū hán shuāng jiàng,
冬雪雪冬小大寒 dōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán.
每月兩節不變更 měi yuè liǎng jié bù biàn gēng,
最多相差一兩天 zùi duō xiāng chā yī liǎng tiān
上半年來六、廿一 shàng bàn nián lái liù, niàn yī
下半年是八、廿三 xià bàn nián shì bā, niàn sān
DE ZEVEN WEEKDAGEN EN PLANETEN
PLANEET
 Zon
Maan
Mars
 Mercurius
 Jupiter
 Venus
 Saturnus

DAG
ELEMENT RICHTING
zondag
Vuur
Zuid jezelf zijn
maandag
Water
Noord koester
dinsdag
Vuur
Zuid beweeg
woensdag
Water
Noord deel
donderdag
Hout
Oost heel
vrijdag
Metaal West liefde
zaterdag- Aarde - SW NW SW N transformatie

Zondag: volg je hart, zelfvertrouwen,
Maandag: koester jezelf en anderen.
Mars-dag: fysiek actief, moed en vastberadenheid.
Mercurius-dag: studie, lezen en onderzoek.
Jupiter-dag: filosoferen, grenzen verleggen en
verkennen, socialiseren.
Venus-dag: geniet van de schoonheid in de wereld en in
elkaar.
Saturnus-dag: concentratie, geduld, doorzettingsvermogen.

2019
ONTWAKEN IN HET MAANLICHT

