Cheiron
Cheiron in Ram of in het 1ste huis
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Cheiron
Inleiding
Het Cheiron archetype laat zien hoe je gewond bent geraakt
in het leven en hoe je anderen kunt helen omdat je door de
verwonding meer inzicht in de pijn hebt verworven. Het laat
ook zien waar je zelf worstelt met de pijn waardoor je steeds
meer zelfkennis krijgt om uiteindelijk de kloof tussen de geest
en de stof met elkaar te verbinden.

Cheiron

Cheiron

Cheiron is geen planeet maar een planetoïde en wordt
gesymboliseerd door de letter K boven een cirkel (de ziel)
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Cheiron

Mythologie

Achilles krijgt les van Cheiron
In de Griekse mythologie is Cheiron koning van de Centaurs. Hij is half mens half
paard, wijsgeer en healer. Hij heeft een grote kennis van de natuur en geeft les in
de geneeskunst. Per ongeluk raakt hij gewond in zijn dij (het dierlijke deel van
zichzelf) door een vergiftigde pijl. Hij probeert zichzelf te helen maar niets helpt.
Omdat hij goddelijk is kan hij niet sterven. Uiteindelijk ruilt hij met Prometheus en
vind hij vrede in de onderwereld, eindelijk verlost van de pijn.
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Alle mensen die geboren zijn tussen:
- 4 april 1968 – 18 oktober 1968
- 31 januari 1969 – 28 mei 1976
- 16 oktober 1976 –28 maart 1977 hebben Cheiron in Ram.

Cheiron

Cheiron in Ram of het eerste huis

Met Cheiron in Ram of het 1ste huis is het Zelf op de een of andere manier geweld
aan gedaan. Je kunt al jong het gevoel krijgen dat je ouders het niet leuk vinden als
je je eigen gang gaat. Daar wordt je op afgestraft of in geremd. Die ervaring kun je
ook op school hebben. Daardoor ontwikkel je afhankelijk gedrag en ga je je eigen wil
onderdrukken. Dat uit zich in een gevoel van waardeloosheid en dat niets goed
genoeg is. Als je volwassen bent kun je een partner aantrekken die erg zeker van
zichzelf en dominant is, maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Dan krijg je
te maken met een partner die erg afhankelijk van je is. Hoe dan ook is het thema dat
problemen oproept: mijn zelfstandigheid versus de jouwe. De lessen die je hier moet
leren is om op te komen voor jezelf en zelfstandig actie en initiatieven te nemen om
op je eigen benen te staan.
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Uitingswijze:

Cheiron
















Moeilijke of traumatische geboorte
Twijfel voelen bij het nemen van initiatieven en het opstarten van acties en
projecten
Overhaast aan dingen beginnen of juiste aarzelen wat te wijten is aan twijfel en
onzekerheid
Agressie of onderdrukte woede in vroegere thuis situatie
Pleasen als overlevingsstrategie, altijd anderen voorop stellen of alleen met je
eigen problemen bezig zijn
Moeite hebben om voor jezelf op te komen en te vragen wat jij nodig hebt
Ziek worden om beslissingen uit de weg te gaan en acties te vermijden
Je lelijk of mismaakt voelen, je schamen voor je lichaam
Je onhandig en onsamenhangend voelen
Je leidt aan zelftwijfel en gebrek aan eigenwaarde
Zelfsabotage en zelf saboterende gedachten, frustratie en onderliggende woede
Gevoel dat je geen recht van bestaan hebt en je niet mag doen gelden
Gevoel dat je fundamenteel onacceptabel bent
Strijdlustig op zichzelf staand en onafhankelijk gedrag om daarmee je
onzekerheid te maskeren
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Jouw helende reis houdt in om het ego op te geven en te zoeken naar het Zelf, je
ware identiteit. En je gave is om gecentreerd te zijn in je Hoger Zelf. Paradoxaal
genoeg vind je alleen een sterk gevoel van Zelf wanneer je stopt met zoeken. Dat is
omdat je al het Zelf bent. Als je opkomt voor je ware identiteit als spiritueel wezen
dan ben je in staat om gecentreerd te blijven ondanks wat anderen zeggen of doen.
Je unieke zelf kun je met anderen delen door gewoon te zijn, je komt van jezelf al
sterk genoeg over. Ook al geloof je het zelf niet je bent een natuurlijke leider en
innovator.

Cheiron

De gave:

Anderen kun je empoweren om sterker te worden omdat jij begrijpt hoe het voelt
om krachteloos te zijn. Je kunt een goed gevoel voor timing van je acties hebben en
je kunt actie met compassie combineren. Jij kunt het initiatief nemen om anderen te
helpen op een manier dat hen sterker maakt en door jou kunnen anderen zich in
bepaalde situaties levendiger en lichter voelen.
Het geschenk van Cheiron is het aanvaarden van wat jij werkelijk waard bent, wie jij
werkelijk bent. Het Universum houdt van je zoals je bent. Streef er naar om oprecht
te leven.
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Cheiron

Oefening:
Maak een lijst van gebieden in je leven waarin jij je al waardevol voelt. Ontdek wat je
werkelijk waard bent en hoe je jezelf en anderen van dienst kan zijn. Maak ook een
lijst met voorbeelden waarop je slecht bent behandeld en wat je geholpen heeft om
meer van je af te slaan en jezelf meer te waarderen. Blijf schrijven totdat je voelt dat
je hart zich opent om de ander en om jezelf lief te hebben.

Essentiele oliën
Essentiele oliën die je hierbij kunnen helpen zijn: frankincense, sandelhout,
cederhout, kruidnagel, ormenis bloem, neroli, jeneverbes, roman kamille en
geranium.
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Onze keus:

Cheiron

Als jij jezelf eens helemaal wilt verwennen en tegelijkertijd een spirituele
ondersteuning zoekt als je Cheiron in Ram hebt, dan zou je deze geuren, die wij met
zorg en aandacht hebben uitgekozen, eens kunnen proberen.

Amouage - Epic woman

Nawab of Oudh - Ormonde Jayne

Helpt je om op te komen voor jezelf en op je eigen benen te staan. Zonder
schuldgevoel. Je mag tevreden zijn en jezelf accepteren precies zoals je bent.
Waardeer jezelf en anderen om wie ze zijn.
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Cheiron

Meer informatie: www.isiswalstra.nl
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