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Workshop
Spirituele Astrologie:

Zwarte Maan



- Inleiding
- Astronomie van de Zwarte Maan 
- Symboliek Zwarte Maan
- Heerserschap
- Gecorrigeerde en ongecorrigeerde Zwarte Maan
- Het proces van de Zwarte Maan
- Kernwoorden en duiding Zwarte Maan
- Kernwoorden en duiding Priapus
- De boeken over de Zwarte Maan



- De zwartelichtenastrologie is in Nederland 
geïntroduceerd door George Bode

- De Zwarte Maan is het punt waar de maan in haar baan 
om de aarde het verste van de aarde afstaat

- De Zwarte Maan wordt ook wel Lilith genoemd: dit is in 
mijn ogen niet correct. De naam Lilith wordt ook gebruikt 
voor een asteroïde, de donkere maan Lilith en door 
sommige astrologen wordt de vaste ster Algol ook wel 
Lilith genoemd

- De zwartelichtenastrologie wordt ook wel structurele 
astrologie genoemd.
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De zwartemaanzone
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De zwartemaanzone

- De zwartemaanzone kan van 1’ tot maximaal ongeveer 
12° tot bijna 13° groot zijn

- Hierdoor kan zwartemaanzone in 2 tekens of in 2 huizen 
terechtkomen.
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De Zwarte Maan en Priapus
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De Zwarte Maan

- De ongecorrigeerde Zwarte Maan beweegt altijd 
direct

- De gecorrigeerde Zwarte Maan kan retrograde 
bewegen

- Doorloopt in ongeveer 9 maanden een 
dierenriemteken en in 9 jaar de gehele dierenriem

- De zone waar de maan in haar baan om de aarde het 
verste van de aarde afstaat (apogeum) en bijgevolg 
het langzaamste beweegt.



Symboliek Zwarte Maan

- De baan van de maan wordt bepaald door de aarde: 
er is geen vrije beweging van de maan

- De maan volgt elke keer dezelfde weg en staat 
symbool voor het blijven herhalen van bepaalde 
patronen

- De maan staat symbool voor ingesleten patronen: een 
automatische reactie of reactief gedrag

- De maan staat symbool voor de moeder, gezin, 
thuisbasis en familie.



Symboliek Zwarte Maan

- De zone van de Zwarte Maan is de maan het verste 
van de aarde af: hier is de maan het minst maan en wil 
er eigenlijk uit

- Hier heeft de maan geen vormkracht (hier kan energie 
niet materialiseren)

- Op dit punt spiegel je de omgeving niet, in 
tegenstelling tot de gewone maan

- In de horoscoop symboliseert het de zone waar je 
omgeving de minste invloed op je heeft. Sterker nog: 
dit is het punt waar je vanuit de omgeving ‘actief’ 
afwijzing ervaart 

- Je hebt op dit punt geen voorbeelden in je omgeving: 
hier ben je oorspronkelijk, vind geen aanpassing plaats



Symboliek Zwarte Maan

- Op dit punt ga je de leegte in: je kunt niet terugvallen 
op bestaande vormen 

- Hier is de maan, de moeder, de veilige beschermende 
functie van de maan afwezig

- Je krijgt hier geen referentiekader
- De opgave is hier je eigen weg te gaan en je eigen 

intuïtie te volgen.



Symboliek Zwarte Maan

- De Zwarte Maan is de opening naar de ziel: vanuit de 
persoonlijkheid kun je dit niet sturen

- Het is de energie van de ziel die door je heen stroomt 
als de persoonlijkheid de leegte kan toe laten en 
ervaren

- Het is het overgeven aan en vertrouwen op je eigen 
intuïtie en innerlijke wijsheid.



Heerserschap

- De Zwarte Maan is volgens structurele astrologen 
heerser van Steenbok en Leeuw.

- Priapus is dan heerser van Kreeft en Waterman
- Niet alle astrologen die werken met de Zwarte Lichten 

volgen deze heerschappijen van de tekens.



Priapus

- Het punt waar de maan het dichtste bij de 
aarde staat en als gevolg hiervan het snelste 
beweegt

- Hier is de werking van de maan het sterkste
- Hier pas je je gemakkelijk aan en vind je 

makkelijk vorm
- Je kopiëert hier gedrag en vind er een 

constante herhaling plaats.
God van de 
mannelijke 

vruchtbaarheid



Priapus

- Hierdoor ontwikkel je op dit punt ook vaardigheid op de 
persoonlijkheidslaag

- Door de constante herhaling kan hier verzadiging optreden 
en uiteindelijk een sleur

- Je komt vast te zitten in de stof en de herhaling, waardoor 
er geen groei meer is

- De weg van de Priapus (het bekende) naar de Zwarte Maan 
het onbekende, zwarte gat en de overgave aan je intuïtie, 
de ziel.



Gecorrigeerd en ongecorrigeerd

- De (ongecorrigeerde) Zwarte Maan is het lege 
brandpunt

- De gecorrigeerde Zwarte Maan is het apogeum (het 
punt op de maanbaan waar de maan het verst van de 
aarde af is



Gecorrigeerd en ongecorrigeerd

- Het verschil in duiding en uitwerking is het grootst als 
er een grote afstand is tussen de gecorrigeerde en 
ongecorrigeerde Zwarte Maan

- De niet-gecorrigeerde Zwarte Maan is passief en 
statisch en de gecorrigeerde Zwarte Maan is actief en 
dynamisch. 



Gecorrigeerd en ongecorrigeerd

- De (ongecorrigeerde) Zwarte Maan werkt meer van 
binnen uit, hier kunnen wij contact maken met ons 
intuïtief innerlijk weten

- De gecorrigeerde Zwarte Maan staat daarentegen 
meer in contact met de buitenwereld. Dit is het punt 
waar de weigering ervaren wordt en waardoor men, 
of zich gaat aanpassen aan de normen en waarden 
van de cultuur waarin men geboren is, of men weigert 
deze cultuur en zondert zich er van af.



Volgorde

- Eerst de gecorrigeerde Zwarte Maan en dan de 
ongecorrigeerde: de aanpassing gaat vooraf aan de 
leegte

- Eerste de ongecorrigeerde Zwarte Maan en dan de 
gecorrigeerde Zwarte Maan: de leegte leidt tot 
aanpassing



Ongecorrigeerd Zwarte Maan

- De (ongecorrigeerde) Zwarte Maan is het lege 
brandpunt

- Hier is er geen correctie of aantrekkingskracht van de 
Zon (persoonlijkheid?)

- De ongecorrigeerde Zwarte Maan is minder zichtbaar
- Op de ongecorrigeerde Zwarte Maan is er de leegte en 

is er geen vorm: hier ervaar je ongemak, anders zijn en 
niet weet hoe te handelen

- Dit gevoel is niet te herleiden tot iets concreets in het 
aardse leven

- Als je de leegte van de Zwarte Maan er durft te laten 
zijn dan kom je in contact met jouw ziel, met jouw 
intuïtieve weten, de wijsheid van jouw ziel.



Gecorrigeerde Zwarte Maan

- De gecorrigeerde Zwarte Maan is het apogeum: het 
punt op de maanbaan waar de maan het verst van de 
aarde af is

- Hier wordt de maan gecorrigeerd door de Zon 
(persoonlijkheid?)

- Op het apogeum, gecorrigeerde Zwarte Maan, is de 
weigering van het aardse dagelijkse leven het sterkst 
en direct

- Hier ben je anders en weiger je mee te gaan met je 
sociale omgeving.



Gecorrigeerde Zwarte Maan

- De buitenwereld begrijpt deze kwaliteit niet en de 
persoon met de Zwarte Maankwaliteit begrijpt de 
weigering niet 

- Vervolgens kom je dan in de leegte van de 
ongecorrigeerde Zwarte Maan.



Het proces van de Zwarte Maan

Het is een proces, vandaar verschillende symbolieken in 
de diverse fasen van dit proces:
1. Als klein kind voor de aanpassing
2. Als kind/volwassene in de aanpassing
3. Als volwassene weg van de aanpassing
4. Als volwassene na de aanpassing



Niveaus in de horoscoop

Persoonlijkheidsniveau
s t/m S + 1

Ziel Zielsniveau
k -D s

Onbewuste niveau
S D F G H



Het  proces van de Zwarte Maan

In eerste instantie nog volledig in verbinding:
- Ben je in het Zwarte Maan gebied heel open, 

authentiek en oorspronkelijk
- Het is jouw zielsenergie die via de Zwarte maan tot 

uitdrukking wordt gebracht
- Hier kijk je door de vorm heen en heb je een verhoogd 

‘zicht’ of weten.



Het  proces van de Zwarte Maan

Aanpassing aan het aardse leven en uit verbinding:
- Bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid gaat het 

kind zich aanpassen aan de sociale omgeving en 
ervaart kwetsbaarheid ten aanzien van zichzelf en 
authentiek zijn

- Je bouwt een persoonlijke verdediging op om jezelf te 
beschermen voor pijn en afwijzing

- Op het punt van de Zwarte Maan ontbreekt dit 
verdedigingsmechanisme

- Het punt waar jij anders bent, alleen staat en andere 
keuzes maakt dan je sociale omgeving

- Dit voelt onbegrepen, onbehaaglijk en afgewezen



Het  proces van de Zwarte Maan

Aanpassing aan het aardse leven en uit verbinding:
- Je wordt geweigerd en jij weigert op dit punt de 

omgeving
- Angst en pijn worden geïnternaliseerd
- Weigering aan de primaire sociale omgeving, omdat 

dit als moeilijk, problematisch of traumatisch wordt 
ervaren

- Hier heb je afwijzing, pijn en onbegrip ervaren
- Je bent hier authentiek en anders dan je sociale 

omgeving.



Het proces naar de Zwarte Maan

Weer terug in verbinding met je authenticiteit:
- De vormen en vaardigheden van de Priapus inzetten 

om het authentieke en intuïtieve weten weer op te 
pakken

- Je kwetsuren, pijn, anders zijn en angst onder ogen 
zien, contact mee te maken, hierdoor heen te gaan en 
ondanks deze pijn en angst hierin te stappen

- Je intuïtieve weten toelaten, jouw eigen kijk en visie er 
mogen laten zijn en het op jouw unieke manier doen

- Hier kun je niet anders dan je eigen weg te volgen en 
niet zoals het hoort, of wat in de boeken staat of hoe 
dit is aangeleerd



Het proces naar de Zwarte Maan

- Je intuïtieve weten toelaten, jouw eigen kijk en visie er 
mogen laten zijn en het op jouw unieke manier doen

- Je hebt hier een ‘verhoogd’ zicht en kijkt voorbij de 
vorm

- Op de Zwarte Maan ben je in verbinding met jouw ziel 
en innerlijke wijsheid en hier vind je passie en 
bezieling

- Op de Zwarte Maan wordt je diep, werkelijk, geraakt: 
het is de essentie

- Het brengt je terug om jouw eigen wijsheid en intuïtie 
te vertrouwen en daar in te stappen en te gaan staan



Symboliek Zwarte Maan

Je hoogste zielskwaliteit, je uniciteit, het verhoogde inzicht,
het kanaal met de ziel, je grootste vermogen, goddelijke 
kiemkracht, onontkoombare drang tot schepping, 
maagdelijke geest, doe je het op jouw unieke manier, 
onbenut potentieel, kosmische identiteit, innerlijk weten, 
je essentie, je broncode, het (innerlijke) kosmische kind, 
het creatieve zelf, je creatief potentieel

Weigering, geen referentiekader vanuit het gezin of de 
sociale omgeving, ontoegankelijkheid, leegte, melancholie, 
depressie, reductie, verdwijning, niet-worden, raadsel, 
uitzondering, exclusiviteit, het zwarte gat



Duiding Zwarte Maan

Richtlijnen voor duiding:
1. Het levensgebied (huis) waar de zwarte Maan staat 

kristalliseert nauwelijks uit. Het is het gebied waar je 
kernkwaliteit ligt, maar dat al snel wordt geweigerd en niet 
wordt gevormd of waar op den duur een afwijkende (of 
buitenproportionele) ontwikkeling kan plaatsvinden

2. Bekijk de gehele huizencyclus; de zwarte Maan zal de gehele 
cyclus beïnvloeden

3. Het huis geeft een soort fascinatie, bezieling en passie maar 
in het begin van het leven kan men er niet goed mee omgaan

4. Op dit gebied ontstaat een grote introvertheid
5. Op dit gebied heb je een verhoogd zicht en kijk je door de 

aardse vorm heen



Symboliek Priapus

- Materialisatie is hier het sterkst
- Proces: in begin van je leven is het de overlevingsstrategie. 

Later: vaardigheden die je hebt ontwikkelt als 
persoonlijkheid

- Vaardigheden (voedingsbodem) die je kunt gebruiken om 
vorm te geven aan jouw Zwarte Maan, dit gaat als vanzelf 
door de vaardigheid die je hebt ontwikkelt

- Het levensgebied waar je dingen herhaalt zoals aangeleerd 
of hoe het hoort, routine, sleur, geen bezieling en nieuwe 
schepping, de erfzonde: het voortdurend gevangen zijn in 
de herhaling en in de stof



Duiding Priapus

1. Het teken en huis waar de Priapus staat wordt vaak 
herhaald en continue benadrukt. Hier ontstaat een 
oppervlakkigheid en een gemiddeld niveau.

2. Door de herhaling en het zwakke bewustzijn, stagneert hier 
de groei of ontwikkeling van het bewustzijn.

3. Het huis van de Priapus geeft vaak een extraverte houding, 
doordat zaken hier makkelijk verlopen en er een grote 
bereidheid is tot handelen. Bovendien is het moeilijk om 
zich af te sluiten voor de impulsen van buitenaf op dit 
gebied

4. Dit gebied wordt veelal aan het begin van het leven tot 
ontwikkeling gebracht omdat hier alles makkelijk verloopt. 
Hier ontwikkel je vaardigheid op de persoonlijkheidslaag



Duiding Priapus

5. Het is het gebied waar de persona (maskergedrag; 
aanpassing aan de buitenwereld) en de schaduw sterk 
actief is.



Boeken Zwarte Maan

- Het individuele Scheppingsproces van Monique Leurink
- Spirituele Astrologie van Carla Kerklaan
- Zwarte zon, Zwarte maan, Drakenkop van George Bode
- De Zwarte Maan van Bastiaan van Wingerden

Bestellen kan op: www.hajefa.nl
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Tot de volgende video!
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