
 

AMIT  a  CHIRON-ról  TUDNI  KELL 
 
 

Csillagászati adatok és jellemzők 
Pontos neve: 2060 Chiron és 95P/Chiron.  
Charles Thomas Kowal által 1977. okt. 18-án felfedezett kisbolygó. Kentaur típusú.  
(A kentaur típusú objektumok jeges, üstökösszerű égitestek a Naprendszerben, melyek az 
üstökösöknél kisebb excentricitásúak, és pályájuk a Jupiteré és a Neptunuszé közé esik. 
Valószínűleg a Kuiper-övből kerültek az óriásbolygók térségébe. Pályájuk kaotikus, az 
óriásbolygók erősen zavarják. Ha a Naphoz közelebb kerülnek, rövidperiódusú üstökösökké 
válnak. Nevüket a görög mitológia 
kentaurjairól kapták.) 
 Az első felfedezett kentaur típusú 
égitest a Chiron (Kheirón) kisbolygó. 
Egyes feltevések szerint a kékes színű 
kentaurok rendelkeznek gyűrűvel, a 
vörösek gyűrűtlenek. A Naprend-
szerben rajta kívül még több ezer 
hasonló égitest kering. Azonban a 
kentaurokra jellemző tulajdonságokat 
csak néhánynál figyelték meg 
konkrétan. Az asztrológia miért pont a 
Chiront veszi figyelembe? Talán azért, 
mert ő volt az első felfedezett és látták már üstökösként is.  
 
A Chiron keringési ideje: 50,4 év, átmérője 233 kilométer. Napközelben 8,4 CSE csillagászati 
egységre van a Naptól, ilyenkor üstökösként viselkedik, úgynevezett kómát, csóvát fejleszt. 
Pályája a Szaturnusz és az Uránusz közé esik. Pontos adatait 1994-ben sikerült megállapítani, 
amikor egy fényesebb csillag előtt haladt el. Továbbá jeges vulkáni tevékenységet is 
megfigyeltek a felszínen. 2011 novemberében a Chiron ismét egy fényes csillag előterébe 
került. Ekkor figyelték meg a két gyűrűjét, melyek szélessége 3 és 7 kilométer, távolságuk 
pedig 10-14 kilométer. A világűrben a gyűrűs objektumok valószínűleg sokkal sűrűbben 
fordulnak elé, mint azt eddig gondolták.  
 
Kultúrtörténete  
A görög mitológia szerint Kheirón volt a kentaurok vezére. A félig ember és félig ló testű 
lények igen vadak voltak. Kheirón azonban bölcs volt és jóságos, sok mindenre megtanította 
az embereket. Őt magát az építészetben, zenében, a fémművességben és orvostudományban 
való jártassága tette híressé, több helyen említik a gyógyítás mesterségének feltalálójaként is, 
az orvosok mesterének is ő adta át tudását.  
Az egyik történet szerint a kentaurok akkor keletkeztek, amikor Kronosz isten lóvá változott, 
hogy felesége ne vegye észre, hogy mással szerelmeskedik. (Kronosz római megfelelője 
Saturnus) Egy mások legenda azt meséli el, hogy Kheirónt egy harcban Héraklész nyila 
véletlenül megsebesítette. A seb rettentő kínokat okozott és a varázsfüvek hatására sem 
gyógyult. Mivel halhatatlan volt örök kínokra lett volna kárhoztatva, ha nem cserélte volna el 
halhatatlanságát Prométheusszal. Az ügyben Héraklész közvetített és végül Zeusz is 
beleegyezett. Kheirón végre megnyugvást talált a halálban.  
A harmadik történetben Zeusz (a római mitológiában Jupiter) meghívta vacsorára Ixiónt, aki 
szemet vetett Hérára, Zeusz feleségére. Hérának nem volt ellenére az udvarlás, gondolta itt az 



 

alkalom, hogy megtorolja férje hűtlenségét. Zeusz azonban rögtön észrevette a szándékot és a 
találkára Hérát megformázó felhő-istennőt küldte. Ixión nem vette észre a cserét és 
szeretkezett Héra felhő alakjával. Ebből a románcból született az első kentaur. Zeusz ezért 
megbüntette őket. Ixiónt a Naphoz kötözte, feleségét pedig ettől kezdve megszégyenítve 
Naphelének, vagyis felhőnek nevezték.  
 
Csillagászati vonatkozások 
A csillagképeknél a déli Kentaurt gyakran összekeverik a Nyilassal, a kettő nem ugyanaz.  

Kentaur csillagkép: Szomszédságában 
található a Dél Keresztje, a Hydra, a 
Mérleg, a Körző, a Hajógerinc, a 
Légszivattyú, a Farkas, a Légy és a Vitorla. 
Legfényesebb csillagai: Alfa Centauri 
(Rigel Centauri, a Földtől 4,4 fényév 
távolságra. Közvetlen mellette van a 
Prixima Centauri, a vörös törpe, amely a 
legközelebb van a Naphoz.) Toliman és a 
Béta Centauri (Hadar vagy Agena, 
óriáscsillag) Ábrázolások: a ló-férfi 
kezében husáng, dárda. A 16. századi 
Mercator csillagkép szerint a Kentaur 
leszúrja a Farkast az Oltáron egy levelekkel 
körülrakott dárdával. 

 
Nyilas csillagkép: Szomszédjai: Sas, Pajzs, 
Kígyó, Kígyótartó, Skorpió, Déli Korona, 
Távcső, Hindu, Mikroszkóp, Bak. 
Csillaghalmazokban és ködökben gazdag. 
Jelentős csillagjai: Rukbat, Arkab, Kaus 
Australis, Ascella. Itt található a Tejútrendszer 
középpontja. 
Az ábrázolás minden esetben vadász felhúzott 
íjjal a kezében. A lény hátsó fele ló, 
kecskeszerű, vagy egyéb állat (arab kódexben 
kutya) Alakja a mezopotámiai íjas istenségig 
Nergal-ig vezethető vissza.  

 
 
 
Asztrológiai értelmezése 
Felfedezésekor – mint minden más esetben – 
megjelent a világban a vele kapcsolatos 
asztrológiai princípium. Tudatossá vált és 
megváltozott az orvostudomány világképe, mind 
jobban előtérbe került a homeopátia, a 
természetgyógyászat és a test és lélek együtt 
kezelése.  



Mivel Nap körüli pályája nyújtott ellipszis, (lényeges különbség van a napközeli és naptávoli 
értékek között) így az egyes zodiákus jegyekben nem egyforma időt tölt. Az Oroszlán jegyben 
tartózkodik a legkevesebbet. A Chiron pályája kétszer is keresztezi a Szaturnusz útját, így 
valamiféle kapcsolatot képez a Jupiter-Szaturnusz-Uránusz között.   
 
A Chiron véleményem szerint a Szűz jegyhez és a 6. házhoz tartozik. Ezt az 
orvostudománnyal és öngyógyítással való kapcsolata indokolja. Hozzá tartoznak a monoton 
dolgok, a gátlásainkból eredő sebek és azok gyógyítása. A Nyilas jegyhez nincs köze, amit a 
fent említett csillagászati és mitológiai leírás megmagyaráz.   
A Jupiter bolygó (Mint a Nyilas ura) is csak úgy jut szerephez, hogy a mitológiai 
történetekben Zeusz, vagyis Jupiter rendelkezik a jövője felett.   
 
Ló-ember alakja miatt egyaránt képviseli az isteni jelleget és az állati lét sötétségét, a 
befejezetlenséget, a félmegoldásokat. Nem tartozik ide a férfi potencia, illetve a ló hátsó 
testrész miatt más értelmet kap.  
 
Mit jelent a személyiségben? A tudatba jutó egymás utáni hatásokat képes összességében 
egyszerre felfogni, mint ha felülről látná az eseményeket. A szétszórtság épp úgy jellemezhet, 
mint az összeszedettség és összehangolás.  
A Chiron pozitív helyzete által képesek lehetünk elfogadni a lét egyetemes törvényeit, 
megérteni, hogy minden a fejlődésünket szolgálja. Általa felszabadulhatunk a nyomasztó 
kötelességek és a kényszerítő körülmények alól, elvégre minden csak nézőpont kérdése.  
 
Házhelyzete és kapcsolata a többi bolygóval olyan tulajdonságokat jelöl, amelyek véglegesek, 
jelenlétüket el kell fogadnunk. Azonban ez igen nehéz, mert az igazságtalanság, 
megalázottság érzését kelti. A sebek végigkísérik egész életünket, addig fájnak és addig nem 
gyógyulnak be amíg meg nem értjük mélyebb jelentését. Ha ez bekövetkezik, akkor veszi elő 
a Chiron gyógyító képességét. A helyzetet bonyolítja, hogy a sebünk kapcsolatban áll a 
morális értékrenddel és erkölcsi szabályokkal. Így kettősség alakul ki, a test és lélek 
kapcsolódik össze úgy, hogy az választás elé állít. A vagy ez vagy az áldozatává válunk.  
Az áldozattá válás kifele demonstrálódik, másokból együttérzést vált ki a sors 
igazságtalansága velünk szemben.  
Diszharmonikus helyzetben, kiemelt bolygóval és házakban élettagadó magatartást, 
öngyilkossági hajlamot eredményez, amiből az illető csak saját magát emelheti ki. Nem 
használnak az egyébként bevált terápiák, csak a megértés, szeretet és együttérzés segít. 
Mindenkinek saját magának kell rájönni a Chiron által okozott probléma kezelésére.  
A Chiron értelmezése felhívja a figyelmet arra, hogy test és lélek összetartozik, hogy a lelki 
betegségek testi szinten nyilvánulnak meg, hogy az apró részletek nem léteznek az egész 
nélkül.  
 
Rendkívül fontos szerepe van az egészségügyi asztrológiában, így a Chiron figyelmen kívül 
hagyása nagy hiba. Segítségével könnyebben felismerhetjük a pszichoszomatikus reakciókat. 
Gyógyítók horoszkópjában jelentős. 
 
Tranzitként bizonyos életszakaszban erősíti a fizikai világtól való elszakadást. Kapcsolatba 
kerül előző élettel, tudattalan félelmekkel, ismeretlen világgal, karmával, a 12. ház témájával.  
 
Chiron a jegyekben  
Kosban: Személyiségét tettein keresztül próbálja megértetni a külvilággal. Az erőszak és az 
attól való félelem egyaránt meg van benne.  



Bikában: Durva szexuális késztetését igyekszik elfojtani. Be kell látnia, hogy az egészséges 
érzékiség a járható út. Birtokol és elenged egyszerre. 
Ikrekben: Mint más egyebekben ezt is könnyeden kezeli, ma így, holnap úgy. Probléma 
mások elveinek elfogadása.   
Rákban: A lélek kétségei okozzák a gondot. Keresi az összefüggést elmúlt és jövendő életei 
között.  
Oroszlánban: A téma az önmegvalósítás útkeresése. A színpadon, vagy a valóságban 
mutassam meg magam? 
Szűzben: Ebben a jegyben uralkodik, itt fejti ki igazán hatását. Lehetőséget ad arra, hogy saját 
maga gyógyítsa meg saját magát.  
Mérlegben: Az ezt tegyem, vagy azt tegyem itt duplán érvényesül, főleg a párkapcsolatok 
terén. 
Skorpió: Nem vesz tudomást saját sötét oldaláról, fél szembenézni vele, de ha egyszer 
megteszi, akkor a Plútó energiája segít. 
Nyilas: Valamely valláshoz való ragaszkodás gátolja az előrejutásban.  
Bakban: Kevésbé van esélye átlépni saját akaratát és tenni azért, hogy feloldja az ellentéteket.  
Vízöntőben: Úgy érzi, hogy nem értik meg, ez a világ nem neki való. 
Halakban: A vágyak játékszere. Ha a Neptunuszt nem tudja megélni, akkor elveszhet. 

 
Kapcsolata a karmával 
Az MC-IC tengely a fejlődés iránya, honnan jöttünk és merre tartunk, mit hoztunk magunkkal 
és mit viszünk a következő életünkbe. A holdcsomópontok helyzete is a személyes 
fejlődésünk vonalát mutatja. A Chiron szimbolikus jelentése szintén ez a témakör. El kell 
hagynunk a biztonságos zónát és a magasabb célok érdekében ismeretlen utakon járva kell 
egyre feljebb kerülnünk. Ehhez azonban bátorságra és bizonyos dolgok feladására van 
szükség. Aki felismeri a kihívásokban rejlő lehetőségeket, annak előrejutása hatalmas. A 
holdcsomópontok és a Chiron fényszög kapcsolata megmutatja, hogy van-e bátorság 
végigmenni az úton, vagy majd inkább egy következő életben.  
 
 
 
Felhasznált irodalom: 
Csillagászati internetes oldalak 
André Hammon:    Egészségügyi asztrológia 
Geoffrey Cornelius:   Csillagképek kézikönyve 
 
 
 
Bp., 2017.08.10. 
Ujvári Csilla 




