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Nymåne og fuldmåne – hvad symboliserer det? 
 

De fleste af os er bekendt med, at de forskellige årstider skyldes jordens 
hældning i forhold til solen. Det gør altså, at vi på den nordlige halvkugle vil 
opleve et halvår, hvor solen kun giver os dagslys i en kort periode hver dag, og 
et halvår hvor vi har dagslys i flere timer. Sommer solhverv, hvor vi fejrer Sankt 
Hans, er kulminationen på en periode med længere og længere dagslys, hvor 
efter vi går imod juletid og vinter solhverv, hvor dagslyset er kortest. Jordens 
bane rundt om solen tager altså ca. 365 dage og svarer til et år. Vores kalender 
følger solen til forskel fra andre kulturer, hvor man har en månekalender eller en 
kombination af sol- og månekalender. Solen er altså velkendt i vores kultur. 
Dette ses også, når vi taler om vores stjernetegn, som de fleste jo kender. Vores 
stjernetegn er i virkeligheden solens placering i et stjernetegn i det øjeblik, vi 
blev født. Det er betydeligt færre, som kender hvilket stjernetegn, månen var 
placeret i, da de blev født.   
 

De fleste er også bekendt med, at månen har sin cyklus. Nogen gange oplever 
vi en imponerende fuldmåne på nattehimlen, andre gange er månen 
tilsyneladende ikke hel. Men det er de færreste, som er i kontakt med månens 
cyklus på ca. 29½ dage (en måned), som er den tid, der går fra fuldmåne til 
fuldmåne. Derfor er det også de færreste, som er bevidst om påvirkningen fra 
nymånen, den efterfølgende tiltagende fase som kulminerer i fuldmånen, 
hvorefter månen er aftagende for at starte en ny fase med nymånen igen.  
 

Månen er i sig selv ikke lysende. Den bliver lyst op af solens stråler. I månens 
bane rundt om solen er der så en fase, hvor den står mellem jorden og solen. 
Man siger, at solen og månen er i konjunktion, og derfor kan vi ikke se månen, 
da den, set fra jorden, ikke bliver lyst op af solen. Dette er nymåne. Ca. 14-15 
dage senere er månen i dens bane nået modsat solen set fra jorden. De står i 
opposition til hinanden, og solens stråler lyser månen helt op. Det er det, vi 
kalder fuldmåne. Hvis vi står et sted med god udsigt til alle sider, så kan vi, på 
en klar dag hvor det er fuldmåne tidsmæssigt tæt ved solnedgang, se solens 
varmende kugle gå ned og så vende os om og i den modsatte retning se 
fuldmånens lysende kugle stå op. Til tider står månen helt nøjagtigt mellem 
jorden og solen, og så er det ikke kun nymåne men også solformørkelse, og til 
andre tider er jorden helt nøjagtigt mellem solen og månen, og så er det ikke kun 
fuldmåne men også måneformørkelse.  
 

Inden for astrologi ser man solen som det maskuline, det som skinner ud, det 
varme, det givende element, vores vilje. Månen er så det feminine, det 
modtagende, kølige, vores følelser, vores underbevidsthed. Den kvindelige 
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menstruations cyklus svarer i tid ca. til månens cyklus. Det er også en 
interessant betragtning, at nogle astrologer mener, at en kvinde har større 
sandsynlighed for at blive gravid, når solens og månens placering på himlen er 
den samme, som den var, da kvinden blev født. Udover den kendte 
menstruationscyklus taler man altså også om en månefasecyklus (også kaldet 
sekundær ægløsning), hvilket kan forklare, hvorfor der sker så mange 
overraskende graviditeter. Dette er også blevet studeret af den tjekkiske læge 
Eugen Jonas, som hævder at ca. 65 % af alle svangerskaber påbegyndes ved 
sekundær ægløsning. Hvis man ønsker en udregning af sin månefasecyklus, så 
kan jeg beregne det ved oplysning af fødselstidspunkt og -sted. 
 

Månens energi er værens energi. Månen er naturligvis altid hel og til stede, men 
vi ser det kun, når den modtager lys fra solen. Nymånen er så der, hvor den set 
fra jorden ikke modtager lys, der hvor vi ikke kan se den. Det er starten på en ny 
fase, hvor noget, som vi endnu ikke kan se, kan starte op. Nogle følelser, som vi 
endnu ikke er bevidst om, kan stige op til vores bevidsthed, og i fuldmånen kan 
vi blive fuldt bevidste om dem. Vi kan få lys på dem og se og mærke dem klart. 
Hvis vi bliver bevidste om månens faser, så vil vi lettere komme i kontakt med 
vores bagvedliggende værens energi. Vi vil lettere kunne modnes og udvikles 
følelsesmæssigt.  
 

Hvordan arbejder vi mere bevidst med månefaserne? For det første så skal vi 
kende dem. Bare det, at give månen opmærksomhed og følge dens udvikling på 
himlen, vil gøre, at vi kommer mere i kontakt med de skjulte energier i os selv. 
Hvis det er muligt, så er det også godt at følge dens cyklus, således at vi 
forsøger at starte noget nyt op ved nymåne og fuldføre noget ved fuldmåne. Det 
kan naturligvis ikke altid lade sig gøre, men hvor vi har et valg, så kan det være 
en hjælp at lade sig lede af månen. F.eks. kan det være lettere at flytte i 
nærheden af nymåne, frem for at gøre det ved fuldmåne, hvor følelserne er på 
sit højeste. Vi kan også meditere på månens faser. Det kan f.eks. gøres ved at 
komme i kontakt med det nye, som er på vej frem ved nymåne, mærke hvordan 
det udvikler sig under den tiltagende måne, være bevidst om kulminationen ved 
fuldmåne, og i den sidste fase være opmærksom på hvordan det stabiliserer sig 
og bliver en naturlig del af os under den aftagende måne. Nymåne og fuldmåne 
kan påvirke os meget forskelligt fra fase til fase afhængigt af, hvordan den 
påvirker planeterne i vores personlige horoskop.  
 

Oversigt over nymåne og fuldmåne kan man finde flere steder på nettet bl.a. 
her: http://www.kalender-365.dk/manen/manepositioner.html og her: 
http://www.visdomsnettet.dk/a-149/ 
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En solformørkelse sker altid på en nymåne og en måneformørkelse altid på en 
fuldmåne. Det er ikke sikkert, at vi kan se formørkelserne fra Danmark, men det 
ændrer ikke på, at de vil påvirke os. En formørkelse gør, at vi kommer i kontakt 
med noget mørkt, dvs. noget som har været ukendt og ubevidst. Jo mere vi er i 
kontakt med os selv og vores dybder, jo mere vil vi kunne bruge formørkelserne 
konstruktivt. Det kan være en mulighed for os til at bringe en mørk ikke-erkendt 
side af os selv op i lyset, således at vi kan være med og bruge den konstruktivt, i 
stedet for at den belaster os, uden at vi forstår hvorfor. På globalt plan vil 
formørkelser også ofte bringe voldsomme, uhæmmede kræfter op til overfladen. 
Det har vi senest kunne se i forbindelse med formørkelserne d. 7. og 21. feb. 
2008, hvor der har været mange ildspåsættelser i Danmark, og hvor skæbnens 
ironi viste hele sit register, ved at der var eksplosioner og ildspåsættelser i nogle 
sol(!)centre i dagene omkring d. 21. feb. Hvis man ser det symbolsk, så er 
solcentre nogle kunstige sole (=kunstig, oppustet maskulin energi) og 
ildspåsættelser er handlekraft som bliver brugt uhæmmet og meningsløst. 
Formørkelserne har altså sat lys på en ubalanceret maskulin energi, og 
reaktionen har været, at den maskuline energi har handlet sin frustration og 
desperation ud i stedet for at komme ind og mærke årsagen til ubalancen. Men 
måske vil der nu, hvor vi har haft fuldmånens kulmination, og ilden har lagt sig, 
være en mulighed for at lære af, hvad der er sket og møde det mere 
afbalanceret i fremtiden?   
 

 
 

 
 

 


