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Workshop
Spirituele Astrologie:

Cheiron



- Ontdekking en omloopbaan
- Hoe krijgen nieuwe planeten hun betekenis in de 

astrologie?
- Ontdekking van Cheiron
- Astronomie van Cheiron
- Heerserschapkwestie
- De mythologie
- Wat gebeurde er in de periode van ontdekking
- Christusbewustzijn
- Symboliek en kernwoorden
- Vragen Cheiron



Betekenis nieuwe planeten

- Cheiron is in 1977 ontdekt

Nieuw ontdekte planeten krijgen hun betekenis door de 
symboliek van:
- De astronomische beweging en omloopbaan
- Wat er gebeurd in de periode van ontdekking
- Het verhaal in de mythe en wat dit symboliseert
- Door ervaring: waar staat de nieuwe planeet in de 

horoscoop bij mensen en hoe werkt dit uit en door 
de transits over belangrijke radixpunten.



Ondekking Cheiron

- Cheiron is in 1977 ontdekt
- Het is een centaur en geen planeet: waarschijnlijk een 

komeet die gevangen is in de zwaartekracht van ons 
zonnestelsel

- Cheiron heeft een hele excentrische baan
- Er zijn meer centauren waar in de astrologie mee 

gewerkt wordt, onder andere Pholus, Nesus en 
Chariklo



Omloopbaan Cheiron
Sleutel tot de geestelijke wereld
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Excentrische baan Cheiron

- Door excentrische baan doorloopt Cheiron de tekens 
Ram en Vissen in 8 jaar en de tekens Weegschaal en 
Maagd in 2 jaar

- Door deze excentrische baan verbindt Cheiron
Saturnus met Uranus

- Hierdoor is alleen de terugkeer bij iedereen rond het 
vijftigste levensjaar

- De andere harde aspecten vindt dus bij iedereen op 
een ander moment in het leven plaats.



Heerserschap van Cheiron

- Bij welk teken hoort Cheiron?
- Bij Boogschutter vanuit

de mythologie?
- Bij Weegschaal/Stier of 

Tweelingen/Maagd?
- Cheiron is een maverick en

inmiddels plaatst men Cheiron
niet bij een bepaald teken.



De mythe van Cheiron

- Cheiron wordt als half mens/half paard geboren uit de 
zeenimf Phylira en zijn vader is Chronos

- Phylira vond Cheiron afstotelijk en verandert in een 
lindeboom, waardoor Cheiron in de steek gelaten 
wordt

- Hij wordt opgevoed door de zonnegod Apollo en godin 
van de jacht Artemis (andere verhalen zeggen 
Saturnus)

- Apollo leert hem geneeskunst, muziek, waarzeggerij 
en profetie en Artemis leert hem de geheimen van de 
sjamaan en het volkomen vertrouwd zijn met het 
dieren- en plantenrijk en de geneeskracht daarvan



De mythe van Cheiron

- Tijdens een gevecht tussen Hercules en de andere 
centauren raakt Cheiron gewond door een pijl met gif

- Cheiron kiest uiteindelijk voor de dood door de plaats 
van Prometheus in te nemen.



De periode van ontdekking

- Cheiron is dus in 1977 ontdekt
- Opkomst alternatieve leef- en geneeswijzen
- De eerste reageerbuisbevruchting
- Verandering van omgaan met autoriteit en in de 

gezondheidszorg een gelijkwaardigere relatie tussen 
arts en patiënt

- Het bevrijdende denken
- Het spirituele en paranormale komt meer in het 

bewustzijn



Christusbewustzijn

Zane Stein in het boek Keerpunt Cheiron:
- Christus is Christos en in het Grieks zijn de eerste twee 

letters van het woord Christos: Chi Rho
- Chi Rho = Chiron
- Dus met de ontdekking van Cheiron zegt Zane Stein 

keert het Christusbewuztijn terug naar de aarde
- Misschien kunnen we als mens dit Christusbewustzijn 

nu meer integreren?



Symboliek en betekenis Cheiron

- De wond of pijn van de ziel
- De wond zit in het dierlijke deel van Cheiron: 

het onderdrukken van onze natuurlijke kant?
- Ongewenst of verstoten zijn
- Familiethematiek



Symboliek en betekenis Cheiron

- Gezondheid en healing te maken: arts, alternatieve 
geneeswijzen verbonden met de natuur

- De gewonde genezer: de wond wordt je kracht
- Vruchtbaarheidsthema’s: bevruchting, miskramen
- Bewuste overgave aan het leven (het accepteren van 

de dood)
- Leven in het nu (buiten de tijd)
- Cheiron verbindt stoffelijke en niet-stoffelijke wereld
- Terugkeer Christusbewustzijn of verbinding maken 

met het Christusbewustzijn in jezelf



Vragen Cheiron

- Waar en hoe ervaar je een dieperliggende pijn of 
verwonding in je leven?

- Heb je het gevoel dat dit je overkomt als een soort 
(nood)lot?

- Op welk gebied kun je een ander goed helpen of 
ondersteunen, maar heb je zelf moeite mee in je 
leven?

- Hoe kun je jezelf healen?
- Wat is een kenmerkend patroon voor jouw familie?
- Op welk gebied zou je meer overgave kunnen 

hebben?



Boeken Cheiron

- Cheiron de weg naar heelheid van Melanie Reinhart
- Keerpunt Cheiron van Zane Stein
- Saturnus en Cheiron van Liz Greene
- Cheiron van Dick Brouwer

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