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De Zwarte Maan in de horoscoop 
 reader behorend bij workshop 

Als ik mensen in een consult confronteer met de energie van hun Zwarte Maan dan zie ik dat 
ze geraakt worden: ogen (spiegel van de ziel) worden vochtig, er komen tranen, er komt een 
gevoel van herkenning en dankbaarheid. Telkens voor mij ook een moment van ontroering, 
want de ziel van die ander wordt geraakt. Is er iets mooiers? 
De Zwarte Maan is voor mij onlosmakelijk verbonden met vorige levens en gaat dus uit van de 
gedachte dat we steeds weer op aarde terugkomen (incarneren) om nieuwe lessen te leren. 
Het Zwarte Maan kanaal behelst de essentie van het leven, het niveau waarmee we in dit 
leven zijn gestapt en is als zodanig een kernkwaliteit. In al die andere levens heb je al veel 
geleerd en dat vinden we terug in de Zwarte Maan. Het is een kanaal tussen de Zwarte Maan, 
gecorrigeerd en ongecorrigeerd en hoe kleiner de afstand hoe geconcentreerder de werking. 
(max 12,5 graden) Het huis waar dit punt/kanaal (het is geen planeet) staat geeft aan op welk 
gebied die ‘kennis’ zich bevindt. Op de terreinen van dit deel van het leven heb je een hoge 
graad van ‘weten’ en ervaring. Je hebt daar in vorige levens al een kosmisch, 
metafysisch, niveau bereikt en hoeft in dit leven hierover niet veel meer te leren (tenzij er 
andere aanwijzingen in je horoscoop staan). 
Er ligt een kernkwaliteit die bij jou hoort. Het heeft te maken met jouw essentie. 
Als je geboren wordt heb je nog contact met dit deel en je laat, hoe klein je ook bent, zien dat 
je dat hebt. Het wordt echter niet herkend door de omgeving, niet door je ouders, niet op 
school en niet door je vriendjes.  
Als je geluk hebt herkent een opa of een oma het, want deze heeft misschien het contact via 
het zwarte maankanaal al weer tot zijn/haar beschikking. Vaak hoor je: "Ja, mijn oma begreep 
me wel!" 
Het de bedoeling dat deze kosmische kwaliteit niet bevestigd wordt, want je hoeft er (nog) 
niets mee in dit leven, je bent hier om andere dingen te leren (via Noord en Zuidknoop).  
Het gaat toch vaak wel gepaard met verdriet om het niet herkend worden en veel mensen 
herinneren zich dat het gedrag dat hoort bij hun kernkwaliteit werd afgekeurd. Ook hier gaat 
de aardse levensles weer vaak door periodes van stress, pijn en verdriet heen. Als je dit weet 
is het gemakkelijker te dragen. Het waarom wordt dan duidelijk, hoewel het verdriet van de 
herinnering blijft.  
 
Zouden we de lessen leren als er geen pijn zou zijn die ons dwingt een andere kant op te gaan,  

de kant waar de ervaringen liggen voor dit leven, de kans voor de lessen van de ziel? 
 
Het is echter wel zo dat die energie van de kosmos een aantal jaren bij je binnen mag stromen 
en ondanks de afwijzing van de omgeving toch kans krijgt om zich in de genen van je nieuwe 
lichaam te nestelen en een celgeheugen te creëren zodat je er later in je leven toch weer bij 
kan komen. Dit is volgens mij een belangrijk proces en heel mooi gearrangeerd door onze 
grote creator , who ever that may be.  
Het hangt ook in je energieveld, je aura en anderen ervaren het vaak wel, maar weten geen 
raad met die energie, want het is van een hoog kosmisch gehalte. Ze zijn er soms bang voor, 
jaloers, zonder te weten waarom of wat het is. 
Het kanaal gaat dus dicht en bij de meeste mensen gebeurt dat rond het 6e jaar. Je gaat dan 
naar de andere kant die Priapus genoemd wordt en die je leidt naar ervaringen die een 
herhaling lijken van vaardigheden uit vorige levens. Het lijkt of je al die dingen nog eens moet 
doorstaan en inoefenen op aards niveau. Een groot deel van je leven ben je daarmee bezig en 
is erg zinvol omdat je dit later gaat gebruiken en toe gaat voegen aan je Zwarte 
Maankwaliteiten. Het is echter niet zo bevredigend. Je blijft er een gevoel bij houden van : "Er 
is toch meer!", of: 'Het kan toch ook anders?". Toch heb je deze ervaringen nodig en je zult het 
later gaan gebruiken, maar dan wel op een andere, voor jouw unieke, manier. Dat is 
uiteindelijk de bedoeling, een stuk ervaring/kennis die jij tot iets eigens hebt gemaakt, 
toevoegen om jezelf en de mensheid weer een stapje (hoe klein ook) verder te helpen.  

http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/zwartemaan.htm#kernkw#kernkw
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Via de verschillende fasen van de progressieve manen verander je en leer je je lessen die je 
wilde leren. De lessen die weerspiegeld worden in de Knopenas (Noordknoop en Zuidknoop) 
en waar je een groot deel van je leven mee bezig bent, in combinatie met de herhalingen van 
Priapus. Dit is de reden voor jouw aanwezigheid hier. 
Dan, als je voldoende geleerd hebt en de 2e progressieve Nieuwe Maan je in de goede 
richting van de Noordknoop heeft gebracht, dan krijg je weer toegang tot het Zwarte 
maankanaal en wordt het lijntje met de kosmos weer hersteld tot op het niveau van 
bewustzijn. De periode van Pluto kraken (of andere periodes die eenzelfde effect hebben) is 
hierin erg belangrijk. Opruimen van oude zaken die je niet meer nodig hebt, uitfilteren en 
opschonen. Het celgeheugen kan vrij worden en werkt mee om de gehele kosmische kennis 
te integreren. 
Je gaat je missie vervullen. Met de authenticiteit die je ontdekt hebt neem jij je plaats in het 
universum in. Je bent in 'the flow' van je essentie. De kosmos zal je onvoorwaardelijk steunen 
en zaken op je pad leggen die je nodig hebt. Je hoeft je geen zorgen meer te maken en je 
weet dat je bent waar je voor op aarde kwam. Dit geeft je een grote innerlijke rust. Jij neemt 
jouw plaats in en samen met alle anderen die dit ook bereikt hebben draag je je steentje bij 
aan de vooruitgang van onze planeet en de mensen die er op leven. 
Het totaal mag je aan het eind van je leven meenemen naar de andere kant. Je hebt er weer 
een kosmisch diploma (inwijding) bij gekregen. 
 

http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/noordknoop.htm
http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/noordknoop.htm
http://home.planet.nl/~booga300/noordknoop/plutokraak.htm
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DE KERNKWALITEITEN  
Na je 6e jaar verlies je het contact ermee. Het is dus heel goed mogelijk dat je bij onderstaande 

woorden in de eerste kolom geen herkenning vindt.  
Anderen ervaren die kwaliteiten vaak wel, omdat het in je aura hangt. 

Wat steekwoorden 

KERNKWALITEIT: JE ERVAART: 

1e huis: Sterke persoonlijkheid, overtuigingskracht 1e huis: Minderwaardigheidsgevoel, eenzaamheid 

2e huis: Talenten en kwaliteit. Sjamanisme 
2e huis: Faalangst, anderen kunnen het beter, 
onzeker 

3e huis: Totale communicatie, diagnosticeren 3e huis: Onbegrip en onderpresteren 

4e huis:  Basisveiligheid  4e huis:  Onveiligheid, rationeel, carrièrebelust  

5e huis:  Plezierbeleving, creativiteit 
5e huis:  Doen wat  anderen van je verwachten, 
aanpassingsproblemen 

6e huis:  Structuren van dagelijkse dingen,  
contact met de functies van je lichaam 

6e huis:  Je bent contact met je lichaam kwijt, 
vluchten uit de werkelijkheid 

7e huis:  Relaties, kosmisch relateren 
7e huis:  je wordt op jezelf teruggeworpen, veel 
relaties of géén 

8e huis:  Emotioneel beleven, intimiteit 
8e huis:  Gaat waarde hechten aan geld en materiele 
welstand 

9e huis:  Spirituele kijk op doel van het leven, religie 
9e huis:  Verzet je tegen geloof, blijft bij feitjes 
  

10e huis: Maatschappelijke structuren 
10e huis: Verliest je in heel veel verschillende banen, 
ervaart de  'poppenkast' van de maatschappij 

11e huis: Structuren en verhoudingen 
binnen groepen 

11e huis: Zet jezelf centraal, egocentrisme 

12e huis: Contact met de kosmos, de andere kant 
van de sluier, zien van energieën/aura’s e.d. 

12e huis: Vaak het gevoel: ben ik nou gek? 
Eenzaamheid, hard werken 
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De Zwarte Maan-positie van de Spiritueel Astroloog (S.A) en hulpverleners  
Uit: ‘Het individuele scheppingsproces’ van Monique Leurink 

 

De Zwarte Maan is het zwaartepunt van de horoscoop. In de eerste levenshelft is het een 
ondergesneeuwde en nog verborgen schat en ligt de focus op de overkant: Priapus. Wanneer tegen de 
tweede levenshelft voeling wordt verkregen met de Zwarte Maan dan wordt het een bron van waaruit de 
eigen unieke scheppingskracht naar buiten gaat spuiten. Om dit scheppingspunt draait de hele 
horoscoop. Hier ligt de ware gedrevenheid, de drang tot nieuwe schepping, voortkomend uit het punt 
waarbij de ziel en de kosmos samenkomen. Daarom zal de S.A.1 niet anders kunnen dan consulten 
geven vanuit deze bron; daar ligt zijn ware kracht.  

 

1. Met de Zwarte Maan in het eerste veld2 zal de S.A. vanuit heel eigen beginselen consulten 
geven. Hij zal de cliënt terug voeren naar zijn eigen oorspronkelijkheid en autonomie en hem 
wijzen op de mogelijkheid om zélf te beschikken over zijn eigen leven.  

2. De S.A. met de Zwarte Maan in het tweede veld zal de cliënt naar de aarde trekken en een 
stevig onderbouwd fundament geven door licht te laten schijnen op de individuele basiswaarden 
van zijn bestaan. Deze S.A. is de nuchterste en meest pragmatische onder de astrologen. En 
wars van gezweef. 

3. De S.A. met de Zwarte Maan in het derde veld ziet in één oogopslag de situatie van de cliënt en 
zal zijn levenssituatie zonder omhaal en op scherpe wijze belichten. Deze astroloog moet 
contact krijgen met zijn eigen scheppingskracht in het op een heel eigen wijze overbrengen van 
het consult naar de cliënt. Want zijn kracht ligt in de overdracht, een unieke wijze van  
communiceren die hij zelf moet gaan ontdekken.  

4. In het vierde veld zal de S.A. consulten geven vanuit een verzorgende houding en de cliënt 
emotioneel willen verankeren. Deze astroloog zal de nadruk leggen op de emotionele 
basisbehoeften en innerlijke zekerheid.  

5. Met de Zwarte Maan in het vijfde veld ziet de S.A. waar de wezenlijke kracht ligt van de cliënt en 
zal hem brengen naar zijn authenticiteit, creativiteit en hem wijzen op het feit dat hij zélf de 
regisseur is van zijn eigen leven. De kracht van deze astroloog ligt in inspireren en motiveren.  

6. De S.A. met de Zwarte Maan in het zesde veld heeft een gave om een heldere analyse te geven 
van de horoscoop en zal vooral gericht zijn op het mee willen geven van praktische handvatten 
voor de vraagstellingen waar de cliënt mee kwam.  

7. In het zevende veld is de S.A. natuurlijk de top-communicator en zoekt naar wegen om tot 
waarachtig contact te komen met de cliënt. Daarom staat de eerste fase van het consult dikwijls 
in het teken van aftasten en afstemmen op weg naar het zuiverste contact. Naast de astroloog 
met de Zwarte Maan in het derde veld is er geen astroloog die zo goed kan luisteren als deze!  

8. De S.A. met de Zwarte Maan in het achtste veld kan niet anders dan consulten geven vanuit een 
psychologische invalshoek. Deze astroloog doorziet met röntgenogen de psychologische  
status quo van de cliënt en ziet haarscherp de zwakke plek waar de cliënt door zijn eigen mand 
valt en zal het proces om hierover bewustzijn te genereren nooit forceren.  

9. Met de Zwarte Maan in het negende veld heeft de S.A. het talent om veel informatie die vanuit 
de horoscoop en het gesprek naar voren komt, te comprimeren en met een paar woorden de 
spijker op zijn kop te slaan. Deze astroloog heeft de gave om op kernachtige wijze de 
samenhang van de horoscoop naar één punt te brengen. Zo wordt de cliënt met meesterlijke 
eenvoud van mentale zijweggetjes op de hoofdweg gezet.  

10. De Zwarte Maan in het tiende veld is een uitstekende stand voor de astroloog die zich wil richten 
op vormgeving in de bedrijfsvoering. Zijn kracht ligt in organisatie, timing en structuur. Hij zal zich 
richten op de enige en juiste mantel die past om de ziel van een bedrijf.  

                                                
1 S.A. staat voor spiritueel astroloog  
2 met 'veld' wordt bedoeld het huis en het teken  
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11. Het sociale intelligentiequotiënt van de S.A. met de Zwarte Maan in het elfde veld is niet alleen 
hoog maar vooral zuiver. Zijn blik is gericht op het feit dat deze wereld beter en mooier  
kan zijn. In het licht daarvan geeft deze einzelganger en super social worker consulten op 
volkomen gelijkwaardig niveau en zal trachten de cliënt bewust te maken van de kern van zijn  
wezenlijke mens-zijn. Opdat dit bijdraagt aan die betere wereld.  

12. De S.A. met de Zwarte Maan in het twaalfde veld zal de horoscoop holistisch benaderen. Het 
abstractieniveau zal hoog zijn, zo ook de speciale spiritueel/geestelijke invalshoek van  
waaruit consulten gegeven worden. Deze astroloog heeft een groot relativeringsvermogen en 
kan de cliënt helpen om zijn situatie in een bevrijdend perspectief te zetten.  

 

_________________________________ 
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Planeten in verbinding met Zwarte Maan 

Bij het sluiten van de Zwarte Maan rond je 6e jaar (kan ook eerder of later) gaan de planeten 
die er in de buurt staan (zelfde huis en teken) mee en het contact daarmee wordt ook 
grotendeels verbroken. Dat heeft veel gevolgen want het huis waar deze planeten huisheer 
van zijn worden ook deels aan je aandacht onttrokken. Op deze gebieden, levensthema’s, zie 
je dat de ontwikkeling anders gaat verlopen. Ik heb nogal eens gezien dat er 
communicatieproblemen waren als Mercurius ermee verbonden was en regelmatig waren er 
vormen van autisme een verschijnsel. Autisme wordt vaak in verband gebracht met de Zwarte 
Maan. 

Bijzonder is het wanneer de Zwarte Maan conjunct staat met de Zuidknoop. Ik zet het verhaal 
hieronder, omdat dit belangrijk is. 

Uit: ‘De zwarte maan’ van Bastiaan van Wingerden 

 

De conjunctie van de zuidelijke Maansknoop met de Zwarte maan duidt op iets dat 
misgegaan is in recente vorige levens. Er was een strijd als gevolg van de zwarte 
maan, je oerbewustzijn, dat ontkend werd. In dit leven vonden de gidsen het 
noodzakelijk voor je om dat weer mee te maken.  
Als iemand een conjunctie van de zuidelijke Maansknoop met de zwarte maan in de 
horoscoop heeft staan, dan is er een probleem met het gronden van zijn ego. 
Een kind met de zuidelijke Maansknoop conjunct de zwarte maan begint, net zoals 
ieder kind, met de invulling van zijn levensopdracht (de noordelijke Maansknoop). 
Tegelijkertijd staat de zwarte maan open en het kind geeft expressie aan zijn referentie 
van zijn kosmische intuïtie. In de eerste levensjaren zo ongeveer bij het 6e jaar dooft 
de referentie naar het kosmische bewustzijn van de zwarte maan uit. Dan begint het 
kopieergedrag van Priapus. Zolang de 1e progressieve nieuwe Maan nog niet is 
geweest, heeft het kind daar geen last van, want de kracht van de noordelijke 
Maansknoop overruled Priapus. Dus het kind blijft gewoon zijn levensbestemming 
invullen zoals dat gaat. 
Na de 1e progressieve nieuwe Maan raak je teleurgesteld in de vervulling van je 
levensopdracht en je trekt je uit survival overwegingen terug op de zuidelijke 
Maansknoop. Echter de zuidelijke Maansknoop staat conjunct de zwarte maan en daar 
heb je geen toegang toe, omdat het kanaal gesloten is. Je komt in een soort vacuüm 
terecht. Het gronden van je ego lukt niet. Iedere keer als de inhoud van de zuidelijke 
Maansknoop manifest wordt (en dus ook de zwarte maan), wordt dat door je omgeving, 
de cultuur, ontkend. Het gevolg is een soort patstelling, waar geen woorden voor zijn. 
Met de zuidelijke Maansknoop conjunct De zwarte maan ontken je je zelfhandhaving. 
Zolang de zwarte maan gesloten is, kom je met de zuidelijke Maansknoop conjunct De 
zwarte maan niet uit de verf.  
 
Als je geboren bent met de zuidelijke Maansknoop conjunct de zwarte maan dan leef je 
in de schaduw van anderen. Je durft niet te vertrouwen op wat je in vorige levens hebt 
geleerd (de zuidelijke Maansknoop). De rode draad van je keuzes en beslissingen in je 
leven neem je niet zelf. Je kunt niet op jezelf te vertrouwen, want dan gaat de zwarte 
maan open en dat wordt niet begrepen. Dus dat houd je voor je. Maar in het 
tegenoverliggende punt, Priapus conjunct de noordelijke Maansknoop, heb je ook geen 
vertrouwen, want daar was je na de 1e progressieve nieuwe Maan in teleurgesteld. 
Daar zit en soort tegenzin, Dus daar blokkeer je ook. Wat overblijft, is pure onzekerheid 
en mismoedigheid. Dat is des te pijnlijker want de Maansknopen regeren over 
existentiële en essentiële levensvraagstukken. Er bestaan eigenlijk geen woorden om 
deze zijnstoestand, die minimaal vijftien jaar duurt, uit te drukken. Het is een nare 
periode. Natuurlijk handhaaf je jezelf wel. Je gaat niet dood, maar de manier waarop je 
je handhaaft, heb je absoluut niet in de hand. Dus de kans dat je tijdens de 
groundingsfase een hoogvlieger wordt is nihil. De kans dat je als een verpieterd 
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vogeltje in de marge je weg vindt is veel groter. Je gehoorzaamt namelijk blind, als een 
robot, aan je omgeving, aan wat de officiële norm is, En dat ben je niet zelf. Dus je gaat 
nooit op je strepen staan, als je daar formeel recht op hebt. Je laat nooit het achterste 
van je tong zien, want je weet maar nooit wat voor iets ergs er dan gebeurt. Dus als je 
voor verrassingen komt te staan, ben je daar niet tegen opgewassen.  
 
Als mensen met de conjunctie van de zwarte maan met de zuidelijke Maansknoop later 
terugkijken op de periode tussen de 1e progressieve nieuwe en volle Maan, dan is het 
net alsof er een stuk uit hun leven weggepoetst is, alsof alles voor niets is geweest. Je 
ego is niet sterk genoeg om het kosmische principe van de zwarte maan te dragen, 
maar er is geen alternatief. Dus die mensen proberen zo goed mogelijk te doen wat er 
van hun verwacht wordt en wat in hun omgeving als normaal wordt beschouwd, maar 
het wordt niet gezien. Het is alsof ze vergeten worden.  
Als de 1e progressieve volle Maan is geweest, dan gaat het aandachtsveld weer 
langzaam naar de noordelijke Maansknoop. Echter, het ego moet genoeg gegrond zijn 
om toegang te krijgen tot het spirituele veld van de noordelijke Maansknoop. Gegrond 
in de zin dat er een persoonlijkheid is, die zich niet door het minste of geringste van 
streek laat brengen. Als je iedere keer in de war raakt door mensen die je overrulen, 
dan heb je geen tijd voor spiritualiteit. Dan ben je voortdurend aan het beredderen. 
Met de zwarte maan conjunct de zuidelijke Maansknoop is je ego niet gegrond bij de 
1e progressieve volle Maan, want je ego heeft niet de kans gekregen om zich te 
gronden. Je ego moet nog beginnen zich te gronden. Vijftien jaar ontkend worden gaat 
je niet in je koude kleren zitten. Dus de overstap naar de noordelijke Maansknoop kan 
in het begin nog niet gemaakt worden. Je moet eerst stevigheid krijgen. Maar je hebt 
kans dat je vanaf de 1e progressieve volle Maan een begin al maakt om jezelf 
stevigheid te geven. De moeilijkheid is dat het kanaal of helemaal open staat of 
helemaal dicht is. Er is geen tussenweg. Als je kanaal vervuild is, dan is het eigenlijk 
dicht. Je kunt niet oefenen met een kanaal dat een beetje open staat. Dus er kan van 
een langzaam leerproces geen sprake zijn, alleen maar van een leerproces van veel 
vallen en opstaan. Dat is een niet te onderschatten taak. Dat is heel pijnlijk. Het 
betekent dat als deze mensen hun ego willen gronden, ze zich er werkelijk in moeten 
bijten, want ze hebben de neiging om er voor weg te lopen.  
 
Het gronden van het ego is voor mensen met de zuidelijke Maansknoop conjunct De 
zwarte maan een proces, dat pas in een stroomversnelling kan komen na de 1e 
progressieve volle Maan. Als het in een stroomversnelling komt, kan het bij het kraken 
van Pluto heel snel gaan. Dat wil zeggen er vinden een paar radicale transformaties 
plaats die je op een hoger plan brengen.  
Tijdens en na het vierkant van transit Pluto vierkant Pluto wordt het ego voor het blok 
gezet om te transformeren. Pas daarna kan de zwarte maan helemaal open gaan. 
Maar dan krijg je het probleem, dat er in dit geval twee tegenovergestelde spirituele 
principes met elkaar verenigd moeten worden: de Noordelijke Maansknoop en de 
zwarte maan die immers jn oppositie met elkaar staan. Ook hier is er weer een extra 
moeilijkheid, want dat betekent eigenlijk een totale verlichting. Dat is iets meer dan 
alleen de zwarte maan laten stromen en maar zien waar je uitkomt. Bijvoorbeeld heb je 
De zwarte maan in het 5e huis en de noordelijke Maansknoop in het 11e huis, dan wil 
je niet als een ster bewonderd worden, want je wil op voet van gelijkheid 
samenwerken.  
Als iemand erin slaagt om de twee tegengestelde spirituele principes met elkaar te 
verbinden, dan ligt zo iemand lichtjaren voor op de mensheid. Daar is de mensheid 
eigenlijk nog niet echt klaar voor. Dat is het grote probleem. Veel mensen met deze 
stand kraken Pluto helemaal nooit. Dat gaan aan ze voorbij. Ze blijven in hun 
onzekerheid hangen. Maar als je Pluto wel kraakt sta je in ene keer in het leven in al 
zijn volheid. 
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Voor jonge mensen met deze conjunctie is dit een nogal somber verhaal. Het is ook 
niet de bedoeling dat je dit verhaal rauw en onverbloemd weergeeft. Als je niet weet 
hoe het uit te leggen, doe het dan maar niet. Het gaat erom iemand te ondersteunen. 
Mensen met de zuidelijke Maansknoop conjunct De zwarte maan hebben veel 
coaching nodig. Je kunt hun ook steunen met andere astrologische technieken. Er zijn 
er velen. Het gaat erom waar de persoon tijdens het consult op dat moment mee bezig 
is. Als astroloog doe je er goed aan hun te steunen in het gronden van hun ego. Dat 
betekent dat je deze mensen veel baat kunnen hebben bij een traditionele uitleg van 
de astrologie.  
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De relatie Zwarte Maan en Noordknoop 
een filosofie 

Vanuit de ‘andere kant van de sluier’, de kosmos, neem je mee wat je in diverse levens al 
geleerd hebt op het hoogste niveau. Dat ligt besloten in je Zwarte Maan. Dit hoef je dus in dit 
leven niet meer te leren, maar je hebt het wel, tijdelijk, nodig om je (r)entree te maken op deze 
aarde en in deze tijd. Het even teren op wat je al weet en de lijn met de andere kant nog even 
vast te houden, maar het door jou geleerde wordt door je omgeving niet herkend, je wordt er 
niet in bevestigd en je laat het los. Het zit ondertussen wel in je celgeheugen en in je aura, 
zodat je het later weer tot je beschikking kan krijgen. Het Zwarte Maan kanaal sluit zich rond je 
6e levensjaar. 

Je boodschappenmandje met al jouw kennis laat je dus maar even staan. 
Je bent hier om andere dingen te doen en te leren. Hiervoor heb je je Noordknoop 
meegekregen, die aangeeft wat je in dit leven wil gaan leren, dat zijn de lessen in de ‘stof’ in 
het hier en nu op de plek waar je geboren bent. 
Ook hier begin je eerst weer te experimenteren met wat je al weet, maar je hebt nog geen 
grond onder je voeten op deze aarde en je hebt nog niet de gereedschappen om er wat mee 
te doen, dus word je hierin ook niet bevestigd. Je moet je nog helemaal eigen maken in deze 
tijd, cultuur en plaats.  Daarvoor ga je naar de Zuidknoopenergie, die vertrouwd is en waar je 
nog wat dingen uit je rugzakje kunt afhandelen. Je gaat daarin wortelen, zodat je vanuit een 
goede basis naar de top kan gaan groeien. Een grote boom verdient een stevig stel wortels. 
Meestal na de 2e progressieve Nieuw Maan en na de diverse processen die in de horoscoop 
staan (oa het kraken van Pluto) heb je voldoende in huis om je Noordknoop te laten uitgroeien 
naar een niveau van de 5e dimensie. Je mag dit ‘wijsheid’ noemen. 

Als dat gelukt is, pak je je boodschappenmandje weer op 
Je voegt er de kennis die je via de Noordknoop geleerd hebt erbij en je kan het contact met de 
andere kant van de sluier weer herstellen. Het Zwarte Maankanaal gaat langzaam weer open. 
Je krijgt weer contact met de andere kant van de sluier. Vaak gaat dat gepaard met wat we 
hier paranormale gaven noemen, maar dat lijkt een woord uit de vorige eeuw. Ik heb het liever 
over ‘schouwen’, het woord dat Pim van Lommel3 gebruikt als hij het heeft over de 
waarnemingen van mensen die klinisch dood zijn. 
Deze wijsheid mag je nog even rondstrooien op deze wereld en je kunt de mensheid verrijken 
alvorens je met je aangevulde boodschappenmandje weer teruggaat naar de ‘andere kant van 
de sluier’.  
Het huis waar de Zwarte Maan staat geeft informatie over jouw kernkwaliteiten die je hebt 
meegenomen uit de andere levens. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Pim van Lommel ‘Eindeloos bewustzijn’ 

leven leven leven 
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Wanneer het Zwarte Maan kanaal open gaat (is). 

 
Uit (zelf)observatie en door vragen probeer ik te achterhalen welke signalen we krijgen als het 
Zwarte Maan kanaal open gaat: 
 

 (Weer) verlangen naar heelheid. 

 Je gaat voelen wat ‘zuiver’ is. Goed, fout of zuiver. 

 Openbreken van helderhorendheid, helderziendheid of andere vormen van signalen uit 
de kosmos. Veelal hoor ik over het symptoom van kippenvel, een rilling door je lijf, over 
je huid, als je iets vertelt dat ‘waar’ is. 

 Je leert ook waar deze signalen op duiden en ze worden steeds duidelijker. 

 Je hebt Priapus tot je kwaliteit gemaakt, omgevormd tot iets dat uniek vanuit jou zelf 
komt met dat wat je in de Priapusfase geleerd hebt. 

 Je leert weer op jezelf te vertrouwen. Je bevonden overtuigingen komen duidelijk over 
omdat ze puur en authentiek zijn. 

 Je geeft de ander niet de schuld, maar pakt voor alles zelf de verantwoordelijkheid 

 Ik zoek er niet naar, het vindt mij. Je kunt bijna ‘spelen’ met de kosmos. Een mooie 
uitdrukking vind ik: ‘The road mooves to you’.  

 Durven het creatief oneens te zijn met anderen (zoals collega Huguette dit noemt) en 
goed te luisteren, zonder je antwoord/verweer al klaar te hebben 

 Je weet wanneer je informatie van ‘buiten’ komt. (het wetend veld, het non-lokaal 
bewustzijn) 

 Langzaam kun je ‘schouwen’, waarnemen zonder je zintuigen te gebruiken, maar 
alleen wanneer dit binnen de context van het leven valt. Niet als ‘kunstje’. 

 Je kunt het ‘toeval’ toelaten en herkennen. Er worden cadeautjes op je pad gelegd, zo 
voelt het. 

 ….. 
 
 
 
Zie ook: het artikel dat in eerste instantie via VZLA is verspreid en nu achterin deze reader 
staat. 
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Mijn verhaal  
Tineke Boogaarts 
Zwarte Maan in 2e huis in Ram, conjunct mijn Noordknoop.  

   
Het is wat moeilijk om bij mij de Zwarte maan en Noordknoop los van elkaar te zien.  
Ik neem aan de ene kant een kernkwaliteit (Zwarte Maan) van het 2e huis mee en heb ook een 
leer en zielendoel in dit huis (Noordknoop). Ik zie dit als een soort puntjes op de i zetten, de 
laatste examens van een eindexamen of met aardse termen: promoveren.  
Bastiaan van Wingerden denkt dat je vele levens met de Zwarte Maan in eenzelfde huis 
geboren wordt. (misschien steeds met de knoop in een ander huis, zodat er een totaal weten 
ontstaat?)  
   
Als ik in de diverse boeken lees over deze punten in het tweede huis dan heb ik vooral 
herkenning in het thema talenten. (minder in de ‘natuur’ en/of de materiele invulling, ik ben in 
een grote stad opgegroeid)  
Als kind wilde ik blijkbaar mijn talenten al neerzetten, want ik wilde héél graag naar school (al 
op mijn 3e jaar, want, zoals ik blijkbaar vertelde: ‘dan had ik ook vakantie….net als mijn broer’) 
en ik riep heel vaak: ‘Ik verveel mij zo!’ waarop mijn moede steevast zei: ‘Ik wou dat ik dat kon 
zeggen!’ Er werd op dit gebied dus weinig aangedragen, ik moest het zelf maar uitzoeken. Ik 
speelde veel in mijn eentje. Mijn broer, ja daarvoor vonden ze het wel belangrijk dat hij het 
goed deed op school en zijn talenten ontwikkelde, maar naar mij werd niet geluisterd, het ging 
met mij toch wel goed op school. Ik was de beste van de klas, maar had altijd het gevoel dat 
anderen het beter deden. Ik pikte ook de lesstof van mijn broer die twee klassen hoger zat op, 
want daar lag misschien wel de erkenning. Een ander (oa mijn broer) was altijd beter dan ik, 

dacht ik. Zo beleefde ik dat, aangewakkerd door minachtende opmerkingen, vooral 
door mijn vader. 
De faalangst, die zo bij Zwarte Maan in 2 hoort, voel ik nog vaak: altijd het idee dat anderen 
het beter kunnen, terwijl ik mijn sporen op diverse terreinen toch al aardig verdiend heb.  
De gevarieerdheid in talenten is iets dat voor mij herkenbaar werd toen ik met de astrologie 
bezig ging. Ik had mij altijd wat versnipperd gevoeld, van kleuterleidster tot buschauffeur, van 
journaliste tot voetreflexologe, van computerdeskundige tot astrologe en dan nog allerlei 
andere dingen. Het paste eigenlijk niet in één persoon en ik liet dan ook nooit mijn gehele 
scala aan mensen zien, ze zouden me vast gek vinden.  
Een gebeurtenis rond mijn 6e jaar staat mij nog helder voor de geest en heeft niets met 
talenten te maken maar wel met een ander aspect van het 2e huis, nl lichamelijk contact en 
veiligheid. Er werd mij toen te kennen gegeven dat ik te groot was om nog op schoot te zitten. 
Vanaf dat moment heb ik lijfelijk contact gemeden, want dan was je niet ‘groot’. Ik ging mij 
spiegelen aan het gedrag van anderen (8e huis). Mogelijk is daar het kanaal dicht gegaan.  
Rond mijn 34ste (in de fase van de 1e progressieve Volle Maan) ben ik met voetreflexologie en 
massages begonnen, een vorm van aanraken die wel geoorloofd was. Daar kwam dat 
lichamelijke aspect dus voorzichtig weer terug.  
   
Bij de eerste progressieve Nieuwe Maan, zo rond mijn 15e jaar werd ik op de opleidingsschool 
voor kleuterleidsters geconfronteerd met psychologie en hier vond ik mijn eerste passie. 
Vooral Jung, Freud en andere dieptepsychologen hadden mijn interesse (Zuidknoop in 8e 
huis) en hier heb ik mijn verdere opleiding op gebaseerd en jarenlang in de psychologie 
gewerkt. Eindeloos kinderen en mensen observeren en psychologische rapporten schrijven, 
vanuit een door anderen opgelegde structuur (Priapus). Vrijwel geen eigen inbreng, ik deed 
wat er van mij gevraagd werd. Ik heb er veel geleerd, maar het gaf uiteindelijk niet de 
bevrediging die ik zocht.  
Er moest een heftige gebeurtenis plaats vinden om mij op mijn eigen weg te krijgen en dat 
gebeurde door een man die zelfmoord pleegde onder de bus waar ik chauffeur van was. 
Daarmee werd ik zo door elkaar gerammeld dat ik wel op mijn pad terecht moest komen en 
toe kon geven aan die behoefte om te luisteren naar mijn eigen (zielen)stem. Dat was in 2002. 
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De lunaar die hierbij hoort vertelt boekdelen en deze ontdek ik pas, door toeval, in 2014 als ik 
een onderzoek doe over lunaren. Daarvoor heb ik weinig astrologische aanwijzingen kunnen 
vinden voor deze, toch heel belangrijke, gebeurtenis. 
Kijk even mee: 
 

 

Astrologisch allerlei 
 
Ascendant Leeuw met heer 1 in 8. 
Dit doet mij denken aan wat mijn man vaak zei: ‘Je 
moet eerst met je buik over de bodem van de zee, 
voordat je weer kunt stijgen.’ 
Nieuwe Maan in 8, waarbij de Zwarte Maan staat 
ingeklemd tussen Zon en Maan. Een nieuw begin met 
hulp van de energie van de Zwarte lichten. Dit voelt als 
‘omarmd of opgenomen’ worden door…. 
Nieuwe Maan met Zwarte Maan is apex van T-vierkant 
met Pluto, als heer 4, en de knopenas. 
 
In de horoscoop van het moment zelf staat de 
Noordknoop als Transit prominent op de Ascendant: 
het lot komt voorbij, je moet nu gaan luisteren. 

 
Nu breng ik deze ervaringen uit de Priapustijd samen met mijn eigen talenten en o.a. binnen 
de astrologie schrijf ik ‘rapporten’ volgens mijn eigen opzet en ideeën en dat geeft nu wel 
bevrediging. Het E-consult bijvoorbeeld is een unieke vorm die toch zijn basis in die 
psychologische rapporten heeft. Priapusdingen zijn niet voor niets, het is geen verspilling, 
zoals veel astrologen doen geloven!  
   
Ondertussen heb ik mijn tweede progressieve nieuwe Maan gehad en is mijn Zwarte 
Maankanaal weer open. Ik merk dit aan de seintjes die ik (lijfelijk) krijg als ik iets vertel dat 
kosmisch juist is, of het juiste spoor is voor de mens die mij om raad komt vragen. Wonderlijke 
cadeautjes krijg ik en maakt me heel blij. Ik herken ook de zwarte maan bij kinderen en zeker 
bij mijn kleinkind (heerlijk!)  
Ik zeg sinds kort (2006) ook dat ik ‘multi-talented’ ben! Nog wel heel voorzichtig, maar wat een 
overwinning na zoveel faalangst! 
   
Mijn Zwarte Maan (en Noordknoop) staat in Ram. Het is mijn hele leven al opgevallen dat ik 
heel veel dingen heb gestart of opgezet: Een nieuwe kleuterschool van de grond af aan 
opgezet, aanzet tot een psychologische dienst, ik was de eerste vrouwelijk touringcarchauffeur 
enz. Ik heb nu de astrologisch E-consulten opgezet en vind daarin een eigen unieke vorm (zo 
inherent aan het doel van de Noordknoop en de Zwarte Maan!). 
Sinds 2005 is daar ook de AstroParty bijgekomen, een creatie vanuit mijn diepe zelf en 
voorkomend uit een groot creatief proces waarbinnen veel talenten zijn weg naar buiten 
hebben gevonden.  
In 2014 komt daar het boek Lunaren bij dat zo maar op mijn pad verscheen en mij veel 
heeft geleerd, ook aangaande toeval en ‘aangesteld zijn om..’ 
Ik help mensen ook eerste stappen te doen, de eerste schreden op astrologisch gebied, de 
eerste schreden op esoterisch gebied enz enz. Ik zie hierin dan ook een taak vanuit mijn 
zielendoel. 
Voor mij is mijn weg duidelijk, ik kan de pijn van de lessen vergeten en genieten van het Nu en 
de gedachten aan wat er nog ligt te wachten. 
 
 
Amersfoort, 2006 en herzien in 2014 
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Bronnen: 

- ‘De Zwarte Maan’ van Bastiaan van Wingerden 
- ‘Het individuele scheppingsproces’ van Monique Leurink 
- Lesstof van Geneviève Wils en Peter Delahaye 
- De praktijk 
- ‘Lunaren’ van Tineke Boogaarts 
- www.opmijnwolkje.nl  

 
 

http://www.opmijnwolkje.nl/
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Zwarte-Maan-kanaal, een praktische benadering 
Tineke Boogaarts 

 
Citaat van Peter Delahaye4: 
De Zwarte Maan staat voor helder inzicht, bewustzijn met een hoge trilling – ook 
bewustzijn van energie – als het ware voor een absoluut bewustzijn. Hij geeft aan waar 
je als kind genialer bent dan de omgeving ….. 
…. je staat daar in contact met de universele principes en herkent daar ‘kwaliteit’ en 
‘echte bezieling’….. 
 

Ik ga vanuit de theorie graag naar herkenbare momenten in het leven, zodat ik kan voelen wat 
het astrologisch fenomeen kan betekenen in mijn dagelijkse praktijk van het leven, zowel bij 
mijzelf als bij vrienden en cliënten.  
De Zwarte Maan is daarop geen uitzondering en de voor mij wat ingewikkelde 
berekeningsmethodes laat ik graag bij hen die daar goed in zijn.  
Mijn beste vrienden in deze materie zijn vaak de computer en tabellen, maar meer nog zijn het 
de mensen met hun verhalen, de tranen die ik zie als we het over de zwarte Maan hebben en 
de geraaktheid die in beweging komt in de levens van cliënten. Inzichten zijn dan meer waard 
dan materiële rijkdom. Echte wijsheid noemt men dat wel. 
En wat me dan verbaast is dat het zo simpel lijkt om er te komen, maar dat is bedrog, want de 
rijpheid, waar Maria Montessori zo vol van was, is essentieel. Zij, Montessori, noemde dat de 
‘gevoelige periode’ en in het huidige onderwijs is dat helaas een beetje weggezakt, maar wij 
kunnen het weer nieuw leven inblazen. Voor het opengaan van het Zwarte-Maan-kanaal is, 
naar mijn gevoel, ook een gevoelige periode nodig, zoals je een kind dat net kruipt niet 
onderaan een trap moet zetten en verwachten dat het naar boven klimt. 
 
Ik ga ervan uit dat het kanaal van de Zwarte Maan in het begin van het leven nog open staat 
en dat er in het levensscript staat dat het moet worden gesloten, want waarom zouden we iets 
gaan leren dat al in het allerhoogste niveau met ons is mee gereisd vanuit de achterliggende 
lagen van de kosmos?  
Ik heb daar zo mijn eigen beeld bij: 
Onze essentie, of kernkwaliteit, die we waarschijnlijk in allerlei vorige levens hebben 
opgebouwd, nestelt zich gedurende de vorming van ons stoffelijk lichaam in de cellen en het 
hangt energetisch in onze aura’s. Dat is simpel omdat het zo bij ons hoort en we het later in 
ons leven weer mogen gaan gebruiken. De omgeving gaat het afwijzen en zorgt hiermee dat 
wijzelf het contact er mee gaan verliezen. Dat moet ook, want anders is er geen ruimte voor 
de te leren ervaringslessen in dit leven. Dit gebeurt o.a. via de knopenas van Noordknoop en 
Zuidknoop en het gereedschap dat we in de rest van onze horoscoop hiervoor meekrijgen. 
Ik hoor vaak de vraag: ‘Hoe kunnen we het kanaal bij onze kinderen openhouden?’  
Die vraag komt natuurlijk voort uit het feit dat we al het goede in onze kinderen willen 
behouden, maar is het goed om dit te behouden? Ik heb er zo mijn eigen vraagtekens bij of we 
dit wel moeten willen, maar het is een ieders goed recht om het te proberen.  
Of het lukt, is een tweede.  
We mogen onze inzichten hierover bijstellen, steeds weer. 
 

Dooddoeners, de zinnetjes in onze jeugd 
 

                                                
4 Uit artikel bij VZLA: Zwarte Maan en Priapus, van Peter Delahaye 
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Op welke manieren gaat dat kanaal in onze jonge jaren dicht? Hoe heeft de natuur dit 
geregeld? Meestal kom ik per toeval bij antwoorden voor dit soort vragen en wat mij opviel is 
dat er van die zinnetjes zijn die bijna iedereen wel vanuit zijn jeugd kent. Die van mij is: 
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ 
Dooddoeners zijn het en ze doen een impuls, die bij jou levendig aanwezig is, afsterven.  
Ik speelde daar eens mee in een groep en we kwamen erachter dat het tegenovergestelde 
vaak juist een van de kernkwaliteiten is die je in de loop van je leven weer tegenkomt als 
horende bij jou, mogelijk gerelateerd aan de Zwarte Maan. 
Het lijkt erop dat ouders dit soort zinnetjes krijgen toegefluisterd om dat stukje bij je weg te 
halen en jij bent er gevoelig voor. De horoscoop geeft vaak aanwijzingen waarmee je in 
conclaaf kunt over dat zinnetje en het is leuk daarmee te spelen.  
Bij mij is het mijn ongeaspecteerde Uranus in het 5e huis, als Heer één van mijn Waterman-
Ascendant die juist zegt dat ik wel gek mag zijn. Die ontdekking gaf bij mij een golf van 
vreugde en maakte mijn wereld groter. Het was mijn creatief vermogen, mijn ‘out of the box’ 
denken, een proces dat me altijd weer dat gevoel van ‘écht leven’ heeft gegeven en nog altijd 
geeft. 
Bij veel andere mensen bleek dit ook te kloppen en het is nu aan jou, na het lezen van dit 
fenomeen, om te kijken of jij ook zo’n zinnetje hebt en of je het terug kunt vinden in je 
horoscoop als kernkwaliteit. Een van de uitdagingen is om eens naar de andere kant te gaan 
van die aangeprate tekortkomingen en te kijken of daar niet juist een kernkwaliteit te vinden is.  
Als dat zo is, let dan eens op wat het met je doet. Het gevoel is in deze steeds belangrijk: word 
je (diep) geraakt? 
 
Andere voorbeelden: 

 Het zinnetje ‘Houd jij je mond maar!’ bleek van iemand te zijn die juist heel veel te 
zeggen had. 

 Het veel gehoorde ‘Heb je haar weer!’ werd gezegd met een ondertoon dat ze beter 
kon gaan en ze leerde om af te druipen. Haar aanwezigheid en invloed bleken juist een 
kernkwaliteit te zijn. 

 ‘We hebben het altijd zo gedaan.’ Bij iemand die een grote creativiteit bezit en 
divergentie tot denkkwaliteit kan maken: ‘omdenken’ heet dat tegenwoordig. 

 
Verder voel ik ergens een grote regisseur die zorgt dat er geen respons volgt op dat wat jij, 
vanuit je Zwarte Maan, als zó ‘waar’ ervaart in je vroege jeugd. Enkele voorbeelden: 
Zwarte Maan in 3e huis wordt niet gehoord door de leraar, terwijl de leerling ernaast hetzelfde 
antwoord geeft en wel wordt gehoord. 
Zwarte Maan in 1e huis is sterk qua persoonlijkheid, maar wordt gekleineerd en gelooft 
uiteindelijk dat hij niets kan en niet is. 
Zwarte Maan in 8 voelt wat de ander voelt en als hij daar iets over zegt wordt het teniet 
gedaan. Hij houdt zijn mond en schakelt het voelen en verbinden uit. 
 
Ouderlijk gezag, ook dat van onze leraren, is groot in onze kindertijd, vooral omdat we erbij 
willen horen en lief gevonden willen worden. We passen ons aan en zetten onze kernkwaliteit 
buiten spel. Dat moet ook zo, het staat in het script. We kunnen dus dankbaar voor zijn en 
positieve gevoelens koppelen aan al die afwijzingen en negaties. Dat heeft meer resultaten 
gegeven, uiteindelijk. 
Dankjewel papa en mama.  
 
Een andere methode is om terug te gaan naar de tijd voordat je in dit leven stapte. Mijn 
website www.opmijnwolkje.nl geeft daar de voorbeelden weer, maar dit blijkt niet voor 
iedereen zo gemakkelijk. Neem er kennis van en kijk of het op een of andere manier iets bij je 
losweekt. Het is allemaal bij je aanwezig, het mag alleen bevrijd worden en dat gebeurt altijd 
op jouw manier, met methodes die bij jou iets losweken. 
 

http://www.opmijnwolkje.nl/
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We moeten dus teruggaan naar de tijd van voor ons 6e/7e jaar om op een bepaald moment 
weer contact te krijgen met de essentie van ons wezenlijke zijn, de tijd dat we nog contact 
hadden met onze kernkwaliteiten. Dat is een mogelijkheid met o.a. de ‘zinnetjes-methode’ en 
het kijken naar de facetten waarop we altijd zijn afgewezen.  
Je voelt vanzelf of je eraan toe bent, bijvoorbeeld door dit schrijven onder ogen te krijgen en 
erdoor geraakt te worden. Dat noemen we dan toeval, een andere prima tool om bij elementen 
van de Zwarte Maan te komen. 
 
 

Toeval 

Een andere mogelijkheid is om te kunnen gaan luisteren naar die fluisterstem die ons steeds 
maar probeert te vertellen wat ons pad is. Een van de dingen die ik met cliënten bespreek als 
we het gevoel hebben dat het kanaal open mag gaan, is HET TOEVAL.  
Beiden voelen we dat dan, want opdringen in deze heeft echt geen zin.  
Steevast krijg ik dan het verweer van een, naar mijn mening, standaardzinnetje: ‘Ik geloof niet 
in toeval!’ Daarmee wordt de deur die op een kier stond dicht geslagen en is het als tool niet 
meer toegankelijk, hetgeen een gemiste kans kan zijn. 
Ik kijk er zo naar:  
Het valt je toe, het is voor jou bestemd, het is een vermomming van een wegwijzer, iets dat je 
richting kan geven en als het je gaat opvallen ben je er rijp voor om het toe te laten, bewust te 
worden en te vertalen om er daarna dankjewel voor te zeggen.  
Het is in mijn ogen zo mooi en het kan je tot in het diepst van je ziel raken en daarmee de 
snaren van de Zwarte Maan aan het trillen krijgen. Op mijn website, www.noordknoop.nl,  heb 
ik een speciale pagina voor de toevalsverhalen en een van de mooiste die ik in dit kader las, 
vind je hieronder: 
 
 
HOOFDDOEK EN TOEVAL 

Naeeda Aurangzeb, journaliste, schrijfster, werd op 4 januari 1974 in Pakistan 
geboren. Begin 1977 verhuisde zij met haar moeder en broertjes naar Nederland, waar 
haar vader zich had gevestigd. Naeeda kwam via een studie sociaal-maatschappelijk 
werk in de journalistiek terecht. Jarenlang gold ze als voorbeeld voor andere 
moslima’s: ze droeg een hoofddoek terwijl ze programma’s presenteerde, werd 
geïnterviewd door Opzij en bij Paul de Leeuw, maakte carrière en was getrouwd met 
een vooraanstaande, gelovige moslim die het opnam voor de rechten van de vrouw.  
Naeeda: ‘Maar ik was helemaal niet zo geëmancipeerd, want in de tien jaar van mijn 
huwelijk werd ik lichamelijk en emotioneel misbruikt.’  
Ze besloot vóór het leven te kiezen en ontvluchtte het huiselijk geweld. 
 

Nu haar verhaal waarbij ik kippenvel kreeg omdat dit, naar mijn gevoel, een duidelijk signaal 
was uit de kosmos: 
 

Op weg naar een lezing kwam ze in een toilet op een vliegveld oog in oog met zichzelf 
te staan toen ze haar lippen wilde bijwerken. Ze keek naar zichzelf en vroeg zich af: 
‘Ben ik dat? Ben ik dat werkelijk?’ Op dat moment besloot ze haar hoofddoek af te 
doen en met deze doek nog om haar nek, want geheel wegdoen was en té grote stap, 
liep ze de hal van het vliegveld weer in. Ze had moeite met haar uiterlijk, want o, wat 
voelde ze zich lelijk zonder de bescherming van die doek. Haar man had dat erin 
gepompt, zonder hoofddoek was ze oerlelijk. Op dat moment holde er een vrouw langs 
haar, die wat verder stopte, zich omdraaide, naar toe kwam met de woorden: ‘Wat bent 

http://www.noordknoop.nl/
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u mooi!’ en liep toen weer hard door. 
 

Een duidelijker signaal voor Naeeda kan ik me niet voorstellen en in elk leven zijn er tientallen 
van dit soort ‘toevalligheden’. Zien we ze en kunnen we ernaar luisteren? Als je Zwarte Maan 
kanaal weer open gaat dan lijkt het alsof het meer gebeurt. Dat is niet zo, maar je wordt er 
gevoeliger voor. 
 

 

Lijst van kenmerken als het kanaal open gaat. 

Er zijn een aantal zaken waarop je kunt gaan letten of jouw kanaal al open, of aan het 
opengaan, is.  
Je kunt het niet forceren, maar als de tijd rijp is en je bent je ervan bewust, dan kan door het 
toe te laten het kanaal groter worden. Ik vertel vaak het beeld van een deur met zo’n strakke 
drammer erop. Je krijgt hem even open en ziet in een flits: ‘oh, dáár wil ik naar toe!’, een soort 
paradijselijke werkelijkheid. Maar de deur slaat weer dicht en het is als de herinnering van een 
droom die teniet wordt gedaan bij het wakker worden. Maar het gebeurt steeds meer en je 
gaat steeds beter zien dat dat bij jou hoort. Je besluit er mee te gaan werken, je er bewust van 
te worden en de wereld achter die deur wordt steeds vertrouwder voor je. 
 
De afgelopen 10 jaar heb ik me gefocust op het opengaan van het Zwarte-Maan-kanaal, 
enerzijds door zelfobservatie, maar vooral ook door gesprekken met cliënten en leerlingen.  
Dit is wat ik heb ontdekt. De lijst is flexibel en ik hoop dat je er vooral mee gaat spelen. 
 

 Je gaat voelen wat ‘zuiver’ is. De termen GOED, FOUT of ZUIVER kun je hanteren, 
waarbij goed en fout relatief zijn, vooral ingegeven door omgeving en tijdsbeeld.  
Ga eens na welk gevoel je krijgt bij het woord ZUIVER. 
Ik gebruik hierbij vaak het onderscheid tussen het aardse spel en de kosmische 
werkelijkheid. In het aardse spel zijn er tijdens de ontwikkeling van de mensheid regels 
gekomen die als ‘goed’ worden gezien, maar zijn ze ook zuiver?  
Voorbeeld: 
Iemand wordt verliefd, maar is getrouwd (ook zo’n fenomeen van het aardse spel). Wat 
is hierin goed en fout en zuiver? Het gevoel van verliefdheid voelt voor mij ZUIVER, het 
zijn twee zielen die elkaar tegen moesten komen in dit leven. Wat ze er daarna mee 
gaan doen is een keuze. Het gevoel is zuiver! 
Denk er eens over en je zult meer levenszaken in deze categorie kunnen gaan 
plaatsen. Het heeft mij in ieder geval wel een breder kader gegeven en dat heeft weer 
geleid tot minder oordelen. 

 

 Het kan je zo maar overvallen: momenten van helderhorendheid, helderziendheid of 
andere vormen van signalen uit de kosmos. Veelal hoor ik over het symptoom van 
kippenvel, een rilling door je lijf of over je huid, als je iets vertelt dat ‘kosmisch waar’ is. 
Woorden die in je mond gelegd worden. 
Bij mij voelt het als zuiver als dit gebeurt, veelal in een consult. Dan is wat ik zeg van 
grote waarde/waarheid voor de ander en dat merk ik ook direct aan de reacties. Ik leer 
steeds meer in te schatten waar deze signalen op duiden en ze worden ook steeds 
duidelijker. Het kanaal wordt groter. 
 

Een collega vertelt het zo: 
De woorden worden zo maar in mijn mond gelegd en dan denk ik: 'Heb ik dat gezegd?' 
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Ik kan daar altijd heel blij van worden, het is veel groter dan de kennis uit een boekje. Ik 
wil stilletjes altijd wel zo praten, maar ik heb daar geen grip op. Het komt als een 
cadeau door mij heen op het juiste moment. Het gebeurt vooral als ik afgestemd ben 
op de ander.  
 

 Ook andere signalen zullen herkenbaar zijn, bijvoorbeeld als zaken niet lukken. Meestal moet 
je er dan mee stoppen. Achteraf zie je het vaak wel, maar je leert nu ook ze op het moment 
beter in te schatten. Mijn ‘eigenwijze brein’ heeft het daar soms nog moeilijk mee en wil dan 
toch doorgaan. Dat mag ook, want je wordt vanzelf teruggefloten. 
Je wordt liever voor jezelf, milder. 

 

 Je leert weer op jezelf te vertrouwen. Je gevonden overtuigingen komen duidelijk over, 
omdat ze puur en authentiek zijn en ze worden niet vanuit een boek, via je mentale 
brein, de wereld in geslingerd. Dit artikel is er een voorbeeld van, het komt recht uit 
mijn hart en vanuit eigen authentieke ervaringen, wetend dat het voor iedereen anders 
is en als zodanig mag dit nooit als examenvraag gebruikt worden. 
In de trant van: welke punten geeft Tineke Boogaarts aan als teken dat het Zwarte-
Maan-kanaal open is? Beter is: wat herken jij in die punten en heb je aanvulling? 
 

 Je geeft de ander niet meer de schuld, maar pakt voor alles zelf de 
verantwoordelijkheid om er wat mee te doen: ‘Wat kan IK er aan dóen?’  
In mijn studie orthopedagogiek was Langeveld dé man van de opvoeding en één zin uit 
zijn boek is mij altijd bijgebleven en voelt nog steeds als goed:  
Volwassenheid is een staat van ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’.  
Je bent verantwoordelijk voor wat jij bepaalt, voor jouw daden.  
Zo simpel. 
 

 Je zoekt minder naar dingen, want het vindt jou! Je kunt bijna ‘spelen’ met de kosmos. 
Een mooie uitdrukking vind ik: ‘The road mooves to you’.  
Wees voorzichtig met je wensen, want ze kunnen wel eens letterlijk uitkomen en je 
bent je daar bewust van.  
Een humoristisch verhaal is deze: 
Een buschauffeur had behoefte aan meer wisselgeld (in de tijd van de strippenkaarten) 
en deed een schietgebedje naar de kosmos voor meer muntgeld. Bij de volgende halte 
stapte iemand in en strooide zijn leeggemaakt spaarpot op de betaaltafel. Zó veel had 
hij ook weer niet nodig. 

 
• Je weet wanneer je informatie van ‘buiten’ komt, van het wetend veld, het non-lokaal 

bewustzijn. Het wordt je aangereikt en je staat er voor open. 
Hier vinden we de toevalsverhalen, maar ook de in de mond gelegde woorden of de 
zinnen die zo maar van je toetsenbord lijken te komen, zonder dat je er invloed op 
hebt.  
 

 Langzaamaan kun je ‘schouwen’, waarnemen zonder je lijfelijke zintuigen te gebruiken, 
maar alleen wanneer dit binnen de context van het leven valt. Niet als ‘kunstje’. 
Je gaat hiermee bewust even weg uit je mentale brein en opent het kosmisch brein.  
Ik heb dit geleerd door te zeggen dat ik de grote duim raadpleeg en deed er een beetje 
lacherig over, omdat ik er zelf toen nog niet helemaal in geloofde.   
Ik ga dan bijvoorbeeld in de horoscoop naar de Zuidknoop, de Heer ervan en waar die 
staat, in huis en teken.  Dan laat ik komen wat komt en zie vaak tafereeltjes uit andere 
tijden. Die benoem ik en heel vaak krijg ik te horen dat ze dit via andere kanalen 
(hypnose, regressie enz) ook al eens te horen hadden gekregen. 
Via een week in Frankrijk bij collega Monique Leurink kwam ik erachter dat het een 
gave was geworden. Hoe mooi om dit via een speelse manier (het doen alsof wordt 
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ook in de NLP gebruikt) te ontwikkelen. 
Hier werkt de horoscoop en de sfeer (want de persoon moet er voor mij wel bij zijn) 
samen en krijg je één plus één is drie. 
 

 Je kunt het ‘toeval’ toelaten en herkennen. Dat voelt alsof er cadeautjes op je pad 
worden gelegd. Dit heb ik hierboven al voldoende aangereikt. 
 

 Authenticiteit is een belangrijke eigenschap die vrijkomt. Wij maken niet het beeld, 
maar het beeld bevrijdt zich uit de steen. De mens ontstaat, c.q. bevrijdt zich vanuit de 
horoscoop, zonder die te ‘zijn’. Door dit te beseffen heb ik de astrologie ook verplaatst 
naar gereedschap en niet meer als doel op zich. Ik kan ook niet meer rechtlijnig 
duiden, ik mag er naar mijn gevoel ook andere, bij mij aanwezige, kanalen bij 
gebruiken. Vooral het in contact zijn met cliënten is daarbij belangrijk, want dan gaat 
het stromen. 
 

 Het besef dat ieder mens een andere weg heeft en dat je nooit jouw ervaringen als 
representatief mag aanreiken. Vooral bij het werk bij Slachtofferhulp Nederland komt 
mij dit goed van pas en daar heb ik ook geleerd hoe verschillend mensen reageren op 
ingrijpende gebeurtenissen. De ‘open-zwarte-maan-mens’ ziet dat het gebeurde niet 
zómaar langs komt en kan het vertalen naar zinvol toeval. Zo knap en 
bewonderingswaardig vaak en ik ben vol verwondering voor deze krachtbron bij 
mensen, want dat is het. Niet blijven hangen in de slachtofferrol. 

 
Ik hoop dat je met deze zaken aan de slag kunt, zowel bij jezelf als met je cliënten. Haal er uit 
wat jou past en laat de rest voor wat het is, want het is jouw weg die je gaat ontdekken en die 
staat nooit in een boek of artikel.   
Ga in gesprek en luister! Je bent tegelijk leerling en leraar. 
Je kunt de horoscoop als gereedschap ernaast houden en je verbazen hoeveel je terug kunt 
vinden in dit hulpmiddel. Let vooral ook op de transits van de Zwarte Maan en de transits op 
de Zwarte Maan.  
Sta daarnaast ook open voor je eigen intuïtie en je kosmische brein. Dan kunnen er 
wondertjes gebeuren, waarbij ik het gevoel van ‘raken en geraakt worden’ essentieel vind om 
iets in beweging te zetten.  
Vooral als het om het opengaan van het Zwarte-Maan-kanaal gaat.  
 
Ik wens je een avontuurlijk ‘Zwarte-Maan-proces’ toe. 
 
 
Januari 2016 
 
Tineke Boogaarts 
Astrologisch Centrum Noordknoop.nl te Amersfoort 
www.noordknoop.nl  
www.opmijnwolkje.nl 
www.astro-tutorials.com 
 
 

Mijn visie: 
De ware astroloog reikt geen oplossingen aan,  

maar stimuleert de mens om tot eigen unieke inzichten te komen. 
 
 
 
 
 

http://www.opmijnwolkje.nl/
http://www.astro-tutorials.com/
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