Stel dat u bieten in de grond hebt zitten: een biet te nemen voor wat hij is,
binnen zijn beperkte grenzen, is onzinnig zodra die biet voor zijn groei mis-

Weet je deel van

Rekening houden met zon, maan en

schien afhankelijk is van ontelbare
omstandigheden die helemaal niet op
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de aarde, maar in de kosmische omgeving van de aarde te vinden zijn. En zo
wordt vandaag de dag veel verklaard,
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zo wordt in het praktische leven veel
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lender van Maria Thun. Ze schrijft: “In die

andere ontwikkelingsfase: Vuur met
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vruchten, aarde met wortels, lucht met
bloemen en water met bladeren.
Op menselijk niveau kunnen die elementen geassocieerd worden met verschillende soorten gewaarwordingen: Vuur
met impuls of passie; Aarde met geaardheid, functionaliteit, stabiliteit; Lucht met
het intellect, maar ook met spraakzaam
of zelfs vluchtig zijn; en Water met gevoeligheid, empathie en mysterie.
Het kan een zeer geruststellend – of
angstaanjagend – idee zijn dat veel van
de emoties of problemen die we ervaren
niet alleen van ons zijn, maar ook kunnen worden beïnvloed, overdreven of
zelfs veroorzaakt door externe krachten.
Dergelijke krachten kunnen de terugloop
van een planeet of de fase van de maan
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een groter geheel
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ter. “Het graan in oktober kwam mooi vol en
snel op. Dat is de maand wanneer de meeste
boeren ook rogge zaaien. Die vlotte opkomst
is geen goed teken! Het gewas heeft de ontwikkeling van de wortels niet gehad.”
Door de ontwikkeling van de planten te volgen ontdekte hij, dat niet alleen de volle

zijn. Maar uiteindelijk oefenen onze buren,

maan invloed heeft op de kracht en ontkie-
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ming van het zaad. Het maakt ook uit of de

stress en het voedsel dat we eten grote

maan laag of hoog staat. Een lage maan is

invloed op ons uit, waardoor onze gevoe-

veel minder krachtig en te vergelijken met
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de winterzon. Een hoge maan is te vergelij-
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ken met een zomerzon en heeft veel meer
invloed. Ook ontdekte hij de invloed van de
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planeten Mercurius en Venus. Die planeten
stimuleren, of stagneren de groei.

marjoleinvanderloo.

Zijn bevindingen werkte hij uit in een ka-
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lender waarin deze ritmes van maan en
planeten opgenomen zijn. Maar voor hem
is het niet zozeer van belang dat mensen
aan de hand van een planetenkaart aan de

Hoe zou het zijn als we die
kosmische invloed weer zelf
gaan opzoeken en inzetten?

slag gaan met zaaien. Het is belangrijk om
zelf weer het contact met het grote geheel
te vinden. Hij zaaide zijn goldcorn, een oud
graanras, een keer op zo’n muggendag in

Soms heb je een dag in de winter dat alle

december. “Dat werd het allermooiste en al-

muggen dansen en de vogels plotseling flui-

lerbeste gewas dat ik ooit zag.”

tend actief zijn. Gerhard Jannink is iemand
die zulke momenten graag afwacht om te
zaaien. “Het duurt dan wel een maand voordat het zaad kiemt, maar je krijgt een superkrachtig gewas.”
Hij zaaide een keer honderd dagen achter
elkaar een beetje rogge. Het vroeg gezaaide
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graan was goed. Daarna werd het slechter,
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tot bijna geen opbrengst. En daarna weer be-
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