1.3

ZON RAM
MAAN TWEELINGEN

VUUR | LUCHT

Een slimme, pittige spirit

J

e bent een vurig en veelzijdig,
ondernemend, sportief, communicatief,
levendig, belangstellend, direct en gevat,
gewiekst, jeugdig en enthousiast, dapper
en nieuwsgierig, assertief, sociaal, handig,
luchtig en lenig type.
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KRACHT

Actie en uitwisseling staan centraal in je bestaan.
Je brein werkt pijlsnel en je doet niets liever dan
de ideeën en informatie die je krijgt onmiddellijk
delen met je omgeving. Je bent een echte koploper,
iemand van woorden én daden. Slim, behendig en
met de beste intenties weet je allerlei zaakjes voor
elkaar te boksen. Het leven wemelt voor jou van
de uitdagingen en wedstrijdjes. Verbaal weet je
anderen direct in te pakken of – als het moet – te
overrompelen. Maar al ben je razendsnel, je houdt
scherp zicht op alle details. Laat jou maar jongleren
met cijfers, letters en je ledematen. Moeiteloos hou
je meerdere balletjes tegelijk in de lucht. Je bent
actief, opgewekt, soepel en je hebt een enorme
veerkracht. Vol enthousiasme leef je in het hier
en nu. Je bent getalenteerd en niet voor één gat
gevangen. Of je behendigheid nu in je brein zit,
of zich waarmaakt in de handel, journalistiek, als
topsporter, rapper, danser, drummer, cartoonist
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of game expert, je verveelt je geen seconde.
Afwisseling en beweging zijn levensbehoeften, net
als gezelligheid en spontane reacties oproepen in je
omgeving.
Om je energieke spirit zo zinvol mogelijk uit de
verf te laten komen, is het belangrijk dat je doelen
stelt en die nastreeft. Je bent er ambitieus genoeg
voor. Het is een feit dat je beter bent in ideeën
aanzwengelen en projecten opzetten dan in de
uitwerking en afronding ervan. Anderen overtuigen
kun je uitstekend, want je bent contactueel en
praat als Brugman. Mensen met elkaar verbinden
en samenwerking versterken je zelfvertrouwen,
dan krijg je meer voor elkaar. Je bent sociaal en je
tempo is up, zowel in motoriek, als in aandacht en in
reacties. Omdat je veel oppikt en een talenknobbel
hebt, kun je jezelf overal verstaanbaar maken. Voor
dialecten en amusante imitaties draai je je hand niet
om. De praktijk van alledag is je leerschool en je
bent de ideale vertegenwoordiger of het manusjevan-alles. Je levensvreugde werkt aanstekelijk en
al wil je soms het onmogelijke, met je bezieling
kom je een heel eind. Je vitaliteit, vriendelijke,
openhartige, optimistische houding en eindeloze
stroom anekdotes, maken je een sprankelende
aanwezigheid die hoge ogen gooit als het om trucjes,
behendigheid en snelheid gaat. Zolang je kennis
kunt veroveren en anderen in je kielzog meekrijgt,
op weg naar nieuwe wegen en mogelijkheden, ben
je helemaal in je element. Het leven is niet voor niets
één en al energie.
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VALKUIL

Veelzijdigheid en onrust zijn een enorme handicap
als het om evenwichtig functioneren gaat. Je
wispelturigheid kan ontaarden in nerveus, snel
geïrriteerd, bazig hypergedrag en inherent negatief
gedrag. Je hebt het hart op de tong, wat opschudding
kan veroorzaken. Denk na voor je praat en stappen
zet, trek weloverwogen conclusies en bewaar
toevertrouwde geheimen. Gebrek aan concentratie
en doorzettingsvermogen maken je voor duurzaam
succes afhankelijk van medemensen. Beslissingen
wil je steevast bespreken, maar luisteren is niet je
sterkste kant. Moet je iets in je eentje uitpluizen,
dan ben je te snel afgeleid. Je temperament werkt
egoïsme, besluiteloosheid en oppervlakkigheid in
de hand, zowel op emotioneel als op intellectueel
niveau. Je barst van enthousiasme, maar hebt weinig
geduld voor studie, training, overleg, onderbouwing
of de noodzakelijke voorbereidingen. Gebakken lucht
levert geen brood op de plank. Losse eindjes aan
elkaar knopen en stiltes overbruggen is je specialiteit,
maar aanrommelen en oeverloos zwammen leiden
meestal tot niets. Wanneer je al te zelfingenomen
op je praatstoel zit, kan dat ontaarden in smoesjes,
blufbabbels, of rare roddels. Al kun je veel, doe
niet alleen dingen die je gemakkelijk afgaan. Met
geduld en diepgang verrijk je het bestaan én dat
van je geliefden. Maak tijd om langer bij anderen
stil te staan. Dan zul je ontdekken dat niemand je
onderhoudende aanwezigheid wil missen.

MAANMEDITATIE

Ben ik toegankelijk, leergierig en meegaand, zonder
mezelf op te dringen?

MATCHTYPE

Een ondernemend, impulsief type als jij is overal
als de kippen bij. Dynamisch en gevat, spat
de levenslust van je af, stralend een stoet fans
tegemoet. Interactie is het hoogste goed in jouw
bestaan. Woorden, daden en doorlopend sparren
met anderen, achter elk rollend balletje aan. Daten
is daarom echt jouw ding: lekker dollen, scrollen,
swipen en liken. Kijken wie er een match zal
blijken! Met plezier leer je ze kennen, maar wie
gaat duurzaam tevreden stemmen? Qua Ware
kan het alle kanten op. Met een zorgzame, kalme,
begrijpende ziel kun je gemakkelijk door één deur.
Maar een bruisend, praatgraag evenbeeld voorkomt
wel sleur. Wellicht zal ooit een tegenpool je hartslag
stelen, wanneer je hebt ontdekt dat een mens
allereerst zichzelf niet moet vervelen.

MATCHES

Zonmatch
Maanmatch
Spiegelmatch
Magicmatch

1 met 5
1.3 met 5.7
1.3 met 7.8 3.1
1.3 met 4.6
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STERREN MET EEN 1.3 MAANKARAKTER

INT•	Bette Davis, Doris Day, Spencer Tracy, Haydn,
Omar Sharif, Rachmaninov, Marilyn Ferguson,
Ewan McGregor, Sir Alec Guinness, Jackie
Chan, Herbie Hancock
NL•	Wubbo Ockels, Gerrit Komrij, Jan Keizer, Yorick
van Wageningen, Waldemar Torenstra, Roeland
Fernhout

MAANADVIES

Wees serieus gericht op heuglijke vooruitzichten.
Geef spontane ideeën de kans om te groeien.
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1.4

ZON RAM
MAAN KREEFT

VUUR | WATER

Aandachtig en krachtig

J

e bent een enthousiast, krachtig en
zachtaardig, dapper, individualistisch
en zorgzaam, fantasierijk, romantisch,
beschermend, fijnzinnig, assertief en
sensitief, idealistisch, betrokken, tactisch,
nostalgisch en visionair type.

24

KRACHT

Enerzijds stap je moedig, direct en dapper op de
buitenwereld af, anderzijds ben je bedachtzaam,
voorzichtig, verlegen en zoek je aansluiting. Al ga je
allereerst uit van jezelf, je hebt ook een aangename
fijngevoeligheid waardoor je rekening houdt met
anderen. Je bent ondernemend, maar wel zo dat
je eerst afstemt op je omgeving door de antennes
van je intuïtie uit te schuiven. Omgaan met levende
wezens, van diverse pluimages en leeftijden, gaat je
uitstekend af. Je ontfermt je met liefde over mens en
dier en je staat vooraan als het gaat om zwakkeren
helpen. Je hebt op subtiele wijze feeling voor sferen,
psychologische onderstromen en menselijke wensen.
Daarbij heb je een artistiek oog dat affiniteit met
muziek, ontwerp, decoratie, fotografie, toneel, film
of andere schone kunsten geeft. Jezelf presenteren
kost je, ondanks je introverte inborst, weinig moeite.
Medemensen sluiten zich gemakkelijk bij je aan,
want je bescheidenheid, sympathie en veelzijdigheid
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zijn overtuigend, net als je organisatorische
kwaliteiten. Avontuurlijk ben je ook, maar als het
eropaan komt, ga je liever niet te ver van huis, want
je bent verknocht aan je intimi.
Anderen peilen, begrijpen en helpen zit in je
bloed. Psychologische vraagstukken fascineren
je, waarschijnlijk omdat je zelf zo raadselachtig in
elkaar steekt. De impact van emoties en de manier
waarop mensen zich wortelen en veiligheid zoeken
is vertrouwd terrein. Je verstaat de kunst om tot
de verbeelding van anderen te spreken en hen te
bemoedigen. Creatieve zelfexpressie is de sleutel
voor je welzijn. Beelden en sfeer zijn je gereedschap.
Je stimuleert mensen om buiten de vertrouwde
paden te treden en zichzelf te ontdekken. Liefdevol
raak je gevoelige snaren die aanzetten tot
doordenken en motivaties aanwakkeren. Je laat
mensen reageren en reflecteren en geniet op jouw
beurt van hun waardering. Intimi en aanmoediging
zijn als een eerste levensbehoefte en onmisbaar
voor je zelfvertrouwen. In de liefde zoek je weliswaar
spanning, ruimte en romantiek, maar de kans
dat je trouw blijft aan je jeugdliefde is groot. In je
fantasie trek je wellicht de wijde wereld rond en
zet je steeds weer nieuwe harten in vuur en vlam.
Maar de simpele, sentimentele geneugten, zoals
verbondenheid, een geschiedenis delen en subtiele,
onderhuidse signalen uitwisselen, dat is waar je
werkelijk naar snakt. Al met al ben je onafhankelijk
en aanhankelijk tegelijk. Alleen zijn maakt je
rusteloos, dus is een stabiel, gezellig privéleven
wezenlijk voor je. Van daaruit kun je de hele wereld
aan.
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VALKUIL

Van nature ben je onrustig, lichtgeraakt en onzeker,
dus balans is voor jou een uitdaging. De keerzijde
van je pure spontaniteit is dat je naïef, onvolwassen
en al te onschuldig kunt reageren. En al ben je
zelfstandig en eigengereid, je zoekt intimiteit en
geborgenheid. Wil je erbij horen of je onderscheiden,
is de hamvraag. Kritiek is pijnlijk voor je en blijft
hangen. Je kunt defensief en overgevoelig reageren.
Ook kun je soms grillig, humeurig, egocentrisch
en instabiel zijn. Onbewust kwets je anderen
soms met je gedrevenheid en ellebogenwerk. Je
zelfbeeld is gekleurd. Al wil je authentiek zijn, je
identificeert jezelf sterk met familie of vrienden.
Je hebt voorbeelden en vertrouwdheid nodig. Al
ben je nog zo begaan met de mensheid, je eigen
welzijn gaat altijd voor. Een spannende gok waag je
alleen wanneer de kust veilig is en je gegarandeerd
kunt winnen. Je eigen natje, droogje en spulletjes
zijn heilig. Gepassioneerd de wereld bestormen,
dat doe je liefst knus, met de caravan. Bij gebrek
aan waardering, wanneer je ideeën niet worden
bejubeld, kun je bitter en vol zelfbeklag in een
depressie duiken. Al ben je trots van aard, neem
jezelf niet te serieus. Probeer veiligheid en avontuur
te combineren. De creatieve energie die dan vrijkomt
is als een spinnende motor. Dan ben je helemaal in je
element en zondermeer goud waard.

MAANMEDITATIE

Durf ik spontaan enthousiasme en plezier uit te
dragen?

MATCHTYPE

Een sympathiek, actief sensitief type is een zegen.
Jou komen mensen graag thuis tegen. Zorgzaam,
maar niet verstikkend. Eigengereid, competitief,
edoch niet aldoor ikkig. Als fervent familiemens is
de wens die je inpompt dat eenieder voor zichzelf
opkomt, binnen liefdevolle grenzen. Naar de Ware
zoek je graag in de buurt. Veel daten is doorlopend
egostrelen, maar jouw streven is geestverwantschap
delen. In je gedroomde comfortzone zie je blind
vertrouwen, op grond van een diepgaand verbond,
een stevig fundament opbouwen. Een match voelt
aan hoe jij de buitenwereld moet beleven, daarin
vrij zult gaan en staan, soms niet thuis kunt geven.
Dat is niet te temmen, maar alras opgewekt kom je
terugrennen om je clan vurig te verwennen. Huisjebeestje-boom, no place like home sweet home.

MATCHES

Zonmatch
Maanmatch
Spiegelmatch
Magicmatch

1 met 5
1.4 met 5.8
1.4 met 7.9 4.1
1.4 met 4.7
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STERREN MET EEN 1.4 MAANKARAKTER

INT•	Heath Ledger, Erica Jong, Aretha Franklin,
Terence Hill, Emma Thompson, Charles
Beaudelaire, Kofi Annan, Marguerite Duras,
Paris Jackson, Chaka Kahn
NL•	Kluun, Patricia Paaij, Tim Krabbé, Nadja
Hüpscher, Guus Meeuwis

MAANADVIES

Toon levensvreugde, spontaniteit en gastvrijheid.
Ook als je het voortouw neemt, let op de rode draad.
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