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Workshop
Spirituele Astrologie:

Zwarte Zon



- Astronomie van de Zwarte Zon 
- Symboliek Zwarte Zon en Diamant
- Het proces van de Zwarte Zon
- Duiding Zwarte Zon en Diamant



Ellips en leeg brandpunt 

A = aphelium, het punt waar de Zon de grootste afstand tot de aarde heeft
B = het lege brandpunt van de ellips
C = het centrum van het terro-solaire systeem,

waar de kleine en grote as van de ellips elkaar kruisen
D = het bezette brandpunt van de ellips; de aarde
E = perihelium, het punt waar de Zon de kleinste afstand tot de aarde heeft
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De Zwarte Zon

- De Zwarte Zon is dus het punt waar de zon het verste 
van de aarde afstaat

- De Zwarte Zon staat afgelopen tientallen jaren op 
12°/13° Kreeft

- Overbrugt ongeveer 1° per 300 jaar, dus ongeveer 20’ 
per eeuw

- Doorloopt in ongeveer 9200 jaar een teken.



Symboliek Zwarte Zon

- Op het punt van de Zwarte Zon wil de Zon symbolisch 
weg van de aarde

- Hier is de Zon ster onder de sterren en wil ze naar de 
kosmos terug

- Hier is de Zon het minst Zon en meer een ster
- Hier heeft het ego (de Zon = centraliteit) de neiging 

om zich over te geven aan de bron (het geheel, 
gelijkwaardigheid)

- Hierdoor laat je het ik in het huis van de Zwarte Zon 
meer los.



Symboliek Zwarte Zon

- George Bode noemt de Zwarte Zon de ‘oersoep’: het 
ongedefinieerde goddelijke dat door ieder van ons stroomt

- De Zwarte Zon is het kanaal met dit goddelijke en in het huis 
van de Zwarte Zon stroomt dit onbevangen door je heen

- Hier ben je ontvankelijk voor de kosmische energie
- Dit kanaal blijft in tegenstelling tot de Zwarte Maan open en 

daarmee de goddelijke liefde en het kosmische weten
- Zwart Maan is de innerlijke kosmische wijsheid, De Zwarte 

Zon is de innerlijke kosmische liefde
- Het is het punt waar je de eenheid ervaart
- Het is het tijdsbeeld dat je uit de vorm van de Priapus haalt.



Afwezigheid vaderprincipe

- De Zon staat ook symbool voor de vader en op het 
punt van de Zwarte Zon is de vader geen voorbeeld of 
afwezig 

- Hier vind geen conditionering plaats en dien je zelf je 
eigen weg te vinden 

- Hier ervaar je geen leiding en richting hoe je met de 
maatschappij om gaat

- Hier sta je open en ga je met vallen en opstaan je 
eigen weg

- Hier wordt je ik of ego niet bevestigd, maar kan de 
kosmische energie door je heen stromen in zijn 
veelheid aan mogelijkheden (massaliteit)

- Hier blijven we een met de omgeving en de kosmos.



De diamant

- Hier staat de Zon het dichtste bij de aarde: hier ben je 
bewust van je zelf en het tot uitdrukking brengen van wat 
voor jou belangrijk is

- Hier kristalliseert de ongedefinieerde energie van het 
goddelijke zich uit op jouw persoonlijke manier

- De waarde van de Diamant is dat je hier je eigen weg kunt 
gaan en dit ook hier in het aardse leven tot uitdrukking kunt 
brengen

- Het slijpen van de Diamant doe je met de processen op de 
andere punten in de horoscoop, zoals Pluto, Saturnus, 
Zwarte Maan en de secundaire nieuwe en volle maan.



De diamant

- De diamant is de kostbaarste steen hier op aarde, de meest 
harde materie en ontstaat door druk. Het is kleurloos en 
doorschijnend: hier ben je een met de omgeving.

- Het is het punt waar de kosmische liefde en goddelijke 
energie in het bewustzijn worden toegelaten

- Het is jouw meest eigen waarden en waar jij het meest 
eigen tot uitdrukking kunt brengen

- George Bode: De Diamant vertegenwoordigt namelijk het 
bewustzijnsniveau dat hand in hand gaat met de uniciteit 
van de Zwarte Maan



Het zwartelichtenproces

- → C

C → D

D → E



Duiding Zwarte Zon

Richtlijnen voor duiding:
1 Het huis waar de Zwarte Zon staat wordt onbevangen (of naïef) en open 

benaderd
2 Het is het gebied waar je meestroomt en geen neiging hebt tot verdringing of 

wegduwen. Het contact met de omgeving is hier maximaal
2 Hier is het vaderprincipe afwezig en ben je niet aangepast en dien je zelf je eigen 

weg en vorm te vinden
3 Het is een kanaal naar de ziel, maar met een geheel ander proces dan de Zwarte 

Maan: geen afwijzing en weigering, maar om open je eigen weg zien te vinden 
op basis van de instroom van de goddelijke energie

4 Hier wordt de individualiteit doorbroken en de verbinding met het grote geheel 
(mensheid) ervaren. Het is en bron van grote vitaliteit.



Duiding Diamant

Richtlijnen voor duiding:
1 In het huis waar de Diamant staat kun je uiteindelijk schitteren als je het proces 

van de zwartelichten toelaat
2 In het huis waar de Diamant staat heeft men een sterke maar verborgen ambitie. 

Het is het punt van verbinding en contact met jouw ziel en spiritualiteit
3 Op de levensgebieden die het huis aangeeft wordt gestreefd naar een zo hoog 

mogelijke perfectie
4 De diamant komt vaak pas later in het leven goed tot ontwikkeling.
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Tot de volgende video!
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