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…atunci când planeta 
vindecãrii va fi  descoperitã, învãtãturile 

Rãzboinicului Sacru vor reveni pe Pãmânt.
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Către voi, 
Căutătorii de Lumină!

Există o profeție a amerindienilor care spune că, atunci 
când planeta vindecării va fi descoperită, învățăturile 

Războinicului Sacru vor reveni pe Pământ. De fiecare dată când 
un nou corp ceresc este descoperit, are loc şi un progres cuan-
tic, la nivel de conştiinţă. Chiron a fost descoperit în 1977, însă 
evenimentul, după cum spun cei care îl studiază, a fost pregătit 
cu câţiva ani mai înainte, atunci când seminţele Cunoaşterii au 
fost sădite în conştiinţa colectivă, în perioada New Age, prin 
naşterea mișcării universale pentru terapiile alternative de 
vinde care. Apariţia peste noapte a zeci de magazine naturiste, 
a librăriilor cu carte spirituală, readucerea în actualitate a ve-
chilor tehnici de yoga şi de meditaţie, revenirea la alimenta-
ţia curată, ecologică, reîntoarcerea spre Mama Natură – toate 
acestea au fost salutul de bun-venit pe care Chiron l-a transmis 
omenirii pregătite să treacă pragul în Era Vărsătorului.

Descoperirea planetei minore Chiron a coincis cu o con-
ştientizarea aproape unanimă a ideii de sacralitate, prin rea-
ducerea în conştiinţa umanităţii a Războinicului Sacru, odată 
cu popularizarea diverselor forme de arte marțiale – kung fu, 
taekwondo, aikido, tai chi, jujitsu – şi a învățăturilor lor, cu care 
au rezonat milioane de oameni. Din perspectivă spirituală, în 
arhetipul Războinicului îl putem include şi pe războinicul spiri-
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tual – cel care se luptă cu un inamic nevăzut şi redutabil: pro-
priul ego, căruia învaţă treptat să-i înfrângă rezistența.

Personajul mitologic Chiron a fost o fiinţă deosebită: deşi 
era centaur – jumătate om, jumătate cal – şi era înclinat, prin 
natura lui, să aibă un comportament lumesc, grosier, războinic, 
prin înclinaţiile sale Chiron s-a înălţat peste confraţii săi şi a 
învățat nu numai arta războiului, ci şi arta vindecării, a tălmă-
cit tainele navigaţiei şi astrologiei, a studiat filosofia, muzica, 
vindecarea, retorica şi diplomaţia.

Imediat după naştere, centaurul Chiron a fost abando-
nat de mama sa, Philyra, îngrozită de felul în care arăta. A fost 
crescut şi educat de Apollo, zeul luminii, și de zeiţa vânătorii, 
Artemis, care l-au ales să le fie elev, iar mai apoi profesor 
omenirii, tocmai pentru că el ajunsese să-şi conştientizeze şi 
să-şi stăpânească latura instinctuală, pentru că înţelegea na-
tura umană şi trăia într-o comuniune fraternă cu natura.

Toţi marii eroi greci au trecut în copilărie pe la Chiron, 
iar la maturitate şi-au dat examenul de viaţă tot cu el, prin tes-
tul din peştera de pe Muntele Pelion. Acolo, Chiron i-a învăţat 
tot ce aveau nevoie: de la a păşi falnic, asemenea unui rege, 
până la a trage cu arcul, a dansa şi a le transmite şi altora 
adevărul învățat. Pe fiecare, în funcţie de aptitudini, l-a spe-
cializat într-o anumită ştiinţă: pe Orfeu l-a învăţat cum să se 
joace cu lira şi să facă, prin cântul său, copacii să plângă, iar 
pietrele să se topească; pe Asclepios (Esculap), care a devenit 
zeul vindecării, l-a învăţat arta tămăduirii; pe gemenii Castor 
şi Polux i-a crescut şi educat, i-a învăţat să lupte şi să călă-
rească alături de el (nu întâmplător, aceştia sunt reprezentaţi 
adesea zburând pe armăsari albi); pe Iason l-a perfecţionat 
în arta navigaţiei, predându-i nu doar informaţii despre cum 
să-şi conducă nava în luptă, dar şi cum să se ghideze, în ape 
necunoscute, după stele şi constelaţii. Newton era convins că 
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primul care a ridicat o hartă a Cerului a fost Chiron. Totul a 
pornit ca o joacă şi a sfârşit prin desăvârşire.

Privită din perspectiva schimbărilor care s-au produs la 
nivel mondial din 1977 încoace, descoperirea planetei Chiron 
simbolizează faptul că a venit vremea să evoluăm şi că suntem 
pregătiţi să trecem peste barierele noastre interioare. Sugerează 
că, de fapt, începem să ne recunoaștem nevoia lăuntrică de a 
învăţa cum să ne depăşim egoul, pas pe care mulţi dintre noi 
dorim să îl facem, dar nu ştim cum. Nevoia de Învăţător este 
un principiu sacru, înţeles de ştiinţele educaţiei şi practicat de 
foarte mult timp în Orient, iar acum suntem şi noi încurajați 
să evoluăm, să ne cunoaştem, să ne vindecăm. Putem vedea în 
Chiron nu numai pe Vindecător, ci și pe Mentor. Avem nevoie să 
cultivăm ideea de mentor și de inițiere în ritualurile de trecere, 
cu scopul de a trezi Războinicul Sacru din fiecare şi de a lupta 
pentru o cauză nobilă: aceea de a ne îndrepta, cât mai mulţi, 
spre Lumină şi Iubire.

Fără ritualuri semnificative de trecere, nu facem decât să 
păstrăm în suflet rănile cele mai dureroase şi să ducem o viață 
liniară. Ritualurile de trecere sunt esențiale pentru că, în final, 
fiecare implică un proces de moarte şi renaştere: moartea unui 
om vechi şi naşterea unui om nou. Riturile de trecere au dispă-
rut în mare parte din cultura modernă, care a ales să practice 
aproape totul în alt fel, rupându-se adesea de tradiţie, dar poate 
că ar fi cazul să ne reamintim că un proces de inițiere aduce, pe 
lângă intrarea într-o etapă nouă a vieţii noastre, conştientizarea 
faptului că am încheiat o altă etapă, că am evoluat, că trebuie să 
ne rupem de trecut şi să privim cu încredere spre viitor.

Aici intervine Chiron. De la descoperirea sa, în 1977, s-a 
accentuat nevoia de a găsi Calea Războinicului Sacru și s-a in-
tensificat căutarea împlinirii de Sine, procese care au dus, pe 
rând, la responsabilizarea, apoi la vindecarea celor care au 
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ales Calea Cunoaşterii celor două lumi – lumea Instinctului şi 
cea a Spiritului –, onorând prin aceasta Natura şi Universul. 

Cu emoţia şi recunoştinţa că mi-am găsit, în sfârşit, 
Calea, vă împărtăşesc şi dumneavoastră o parte din tainele 
acesteia şi vă doresc să vă bucuraţi de Cunoaştere tot aşa cum 
m-am bucurat şi eu.

Dumnezeu şi Astrele să vă binecuvânteze Destinul!
Minerva

Bucureşti, 
25 decembrie 2015

k
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1
NAŞTEREA UNUI MIT

În vremurile de demult, când lumea era condusă de 
zei, în fi ecare clipă se năştea câte o poveste, care, în 

timp, avea să devină mit. Aşa s-a întâmplat şi cu Chiron, înţe-
leptul centaur care a câştigat nu doar stima muritorilor, ci şi pe 
cea zeilor…

Dar nu a fost dintotdeauna aşa. 
Încă de la naştere, Chiron s-a lovit de respingerea propri-

ilor părinţi: mama, Philyra, credea că este prea urât, o creatură 
monstruoasă, atitudinea ei fi ind motivată de faptul că nou-năs-
cutul era rezultatul unui viol; tatăl, titanul Cronos (Saturn), era 
indiferent şi, din măreţia lui de zeu, nu considera că era necesar 
să-şi crească urmaşii – pentru el conta doar să-şi satisfacă in-
stinctele. Apoi, mai era şi gelozia soţiei lui Cronos, Rhea, care 
îşi urmărea cu cerbicie soţul amator de escapade romantice şi 
care nu a stat cu mâinile în sân, blestemând-o pe fi ecare femeie 
de care acesta se îndrăgostea. Pe lângă descendenţa lui deose-
bită – se trăgea dintr-un zeu nemuritor şi o muritoare –, Chiron 
mai avea şi altceva diferit: el se deosebea radical de confraţii 
lui, neavând caracterul grosier al unui centaur obișnuit, rămâ-
nând cunoscut în mitologie drept cel mai în țelept şi mai cult 
dintre centauri.
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Philyra a fost o frumoasă oceanidă, fi ica lui Oceanus, 
stăpânul tuturor apelor curgătoare, şi a nimfei Thetis. Cronos 
(Saturn) i-a dat târcoale mult timp, cu asiduitate, dar a prins 
de veste soţia lui, geloasa Rhea. Pentru a nu fi  prins, Cronos 
s-a trans format în cal şi a violat-o pe Philyra. S-a născut o 
fi inţă fantastică, centaurul Chiron: jumătate om, jumătate cal. 
Altă legendă spune că, de fapt, Chiron s-a născut centaur ca 
urmare a unui blestem: Rhea, afl ând de escapada lui Cronos, a 
blestemat-o pe fi inţa inocentă ce avea să se nască din uniunea 
adulterină. Însă, indiferent câte legende s-au ţesut în zorii ci-
vilizaţiei, Chiron rămâne o fi inţă unică, ce a adus o contribuţie 
remarcabilă la evoluţia omenirii.

Chiar dacă naşterea i-a fost umbrită de mânia unor zei, 
ceilalţi locuitori ai Muntelui Olimp nu i-au fost întru totul po-
trivnici lui Chiron. Acesta şi-a găsit un protector neaşteptat în 
Apollo, zeul zilei, al luminii, al muzicii, adevărului şi profeţiei, 
personifi care a Soarelui. Crescut şi educat de Apollo, Chiron 
a fost iniţiat în tainele Cunoaşterii, ajungând să stăpânească, 
în timp, aproape toate artele, printre ele evidenţiindu-se arta 
cântului, arta poetică şi arta războiului. 

În timp ce, în general, centaurii erau agresivi, puşi pe 
harţă, robiți vinului și femeilor, Chiron s-a diferenţiat de se-
menii lui. El a preferat să se retragă într-o peșteră de pe mun-
tele Pelion și să înveţe, iar la scurtă vreme după aceea şi-a 
împărtăşit cunoştinţele, câştigându-și renumele de vindecător, 
astrolog, înţelept și învățător.

De-a lungul vieţii, Chiron avut mulți elevi iluștri: pe 
Ahile, războinicul grec datorită căruia a fost cucerită Troia, și pe 
Asclepios, fi ul lui Apollo, renumit chirurg şi bun cunoscător al 
plantelor medicinale, considerat părintele medicinii; sceptrul său 
(caduceul) este emblema modernă a profesiei medicale. De ase-
menea, Chiron a fost profesorul lui Hercule, pe care l-a pregătit, 
la rugămintea lui Zeus, ca să încheie cu succes cele 12 munci, 
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ce simbolizează provocările cu care se confruntă fi ecare fi ință 
umană pe calea spirituală. De asemenea, i-a fost profesor lui 
Iason, conducătorul argonauților plecaţi în expediţie ca să caute 
legendara Lână de Aur, Sfântul Graal al acelor vremuri. Chiron 
era priceput în cititul mișcării stelelor pe boltă şi l-a ajutat pe 
Iason să se orienteze în timpul expediţiei, astfel încât să ajungă 
la destinaţie – Colchida – şi să găsească Lâna de Aur.

Deşi a avut nenumărate talente, Chiron a devenit celebru 
pentru arta vindecării. Era un foarte bun tămăduitor, excelent 
cunoscător al plantelor, pe care le folosea în tratamentele sale, 
şi expert în vindecarea cu ajutorul mâinilor: se spunea că, dacă 
el nu putea să vindece, atunci nimeni şi nimic nu putea vindeca. 

Nu întâmplător, numele medicului care tămăduieşte cu 
ajutorul mâinilor – chiropractician – este derivat tot din nu-
mele lui Chiron.

Paradoxal, vindecătorul Chiron nu s-a putut vindeca pe 
sine. Invitaţi la nunta regelui lapiţilor, Centaurii s-au îmbătat 
și au început să le facă avansuri femeilor prezente, inclusiv 
miresei. Prins fără voie în lupta dintre Centauri și lapiţi, prin-
tre care se afl a şi Hercule, Chiron a fost rănit accidental la 
coapsă cu o săgeată otrăvită, scăldată în sângele Hidrei, că-
pătând o rană urâtă şi de nevindecat. Văzându-se neputincios, 
chinuit de dureri atroce, incapabil de a se vindeca și neputând 
muri, deoarece era fi ul unui zeu nemuritor, Chiron s-a retras 
în peştera de pe muntele Pelion, de unde a continuat o vreme 
să le transmită discipolilor cunoștințele sale. În această peri-
oadă, el conştientizează cumva că eliberarea de suferinţă va 
veni prin moarte şi le cere zeilor să-i ia nemurirea. Însă legea 
Olimpului era ca nemurirea luată să-i fi e cedată altcuiva – şi 
aşa se face că Prometeu, titanul care a furat focul de la zei și 
l-a dat oamenilor, a primit de la Zeus condiţia de nemuritor a 
lui Chiron, pentru ca pedeapsa pentru spiritul lui rebel să fi e 
veşnică. Mai-marele zeilor a fost de acord şi Chiron a murit în 
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liniște. Totuşi, legenda spune că, înduplecat de ultima dorinţă 
şi rugăminte a lui Chiron, Zeus l-a eliberat pe Prometeu, iar 
lui Chiron i-a dat onoarea cuvenită, numindu-l în Constelaţia 
Săgetătorului.

Semnul Săgetătorului sau Arcaşul are ca reprezentare un 
centaur care ţine în mâini un arc cu săgeata îndreptată spre 
Înalt. Această reprezentare nu este o coincidenţă, Chiron fi ind 
primul centaur care a avut aspiraţii spre înalt. 

Simbolul astrologic al lui Chiron este cheia, simbolizând 
accesul la Cunoaştere, care este acordat celor ce se afl ă în căuta-
rea unui mentor, unui ghid care să-i îndrume în labirintul vieţii. 
Cheia este simbolul ezoteric de care avem nevoie ca să deschi-
dem uşa schimbării dacă vrem răspunsuri la întrebările noastre 
existenţiale. Ea reprezintă, de asemenea, căutarea unei modali-
tăţi de vindecare a rănilor psihologice şi de integrare armonioasă 
a lor în marea Lecţie de viaţă, pentru a ajunge la capătul destina-
ţiei fi ecăruia dintre noi: ridicarea în Lumină.

Pentru a găsi răspunsuri cu privire la evoluţia noastră 
spirituală, la punctele care au nevoie de vindecare, vedem 
unde este plasat Chiron în tema noastră natală şi înţelegem 
astfel ce, de ce şi cine suntem.

Să luăm ca exemplu o situaţie în care, într-o familie, un 
copil a fost crescut pentru a face ceea ce doresc alţii: au existat 
membri de familie bolnavi, de care a trebuit să se îngrijească, 
sau au existat părinţi imaturi, care i-au manipulat personalita-
tea (distorsionându-i adevărul şi starea reală a lucrurilor, şan-
tajându-l emoţional, astfel încât să devină insensibil la nevoile 
proprii şi extraordinar de sensibil la nevoile celorlalţi membri 
ai familiei, în special ale părintelui manipulator etc.). Rolul 
lui Chiron, în aceste situaţii, este de a-l obliga pe copilul lipsit 
de copilărie să se confrunte cu drama lui şi să rezolve pro-
blema îngropată în subconştient. Se analizează în ce casă se 
afl ă Chiron şi relaţiile acestuia cu Luna (subconştientul), pro-
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blemele psihologice, încercările grele (Casa a 12-a), conştien-
tizarea realităţii (Casa a 4-a) şi valorile altora (Casa a 8-a). 

Din punctul de vedere al interpretării, analiza astrologică 
a lui Chiron poate fi  extrem de frustrantă. În primul rând, pentru 
că ne lipsesc informaţiile: de-a lungul vremii, nu a existat nicio 
convenţie astrologică legată de el, în cazul în care ar fi  trebuit să 
existe una, el fi ind descoperit abia în 1977, însă nici de atunci 
încoace nu avem foarte multe informaţii. În al doilea rând, mulți 
astrologi nu îl includ pe Chiron într-o interpretare a temei natale 
și nici nu recunosc că ar avea vreun efect asupra acesteia. În 
plus, orbita lui este neregulată, asteroidul petrece mai mult timp 
în unele semne decât în altele. Expresia cea mai potrivită pentru 
a-l descrie este cea de „rătăcitor prin Sistemul Solar“. 

În puţinele cazuri în care se discută despre Chiron, în ge-
neral astrologii folosesc sintagma „vindecătorul rănit“ şi pun 
un accent grav în interpretare, subliniind cele două aspecte 
majore ale lui Chiron: educația şi vindecarea. Rana subliniată 
de aşezarea lui Chiron într-o anumită casă rareori rămâne ex-
plicată. În general, problema interpretării lui Chiron în tema 
natală este dată de identifi carea corectă a tipului de rană (boală 
fi zică sau suferinţă sufl etească) şi apoi de coroborarea perti-
nentă a simbolisticii acestei răni cu celelalte informaţii oferite 
de tema natală.

În astrologia medicală, interpretarea ofi cială a termenu-
lui cronic înglobează bolile de lungă durată și recurente sau 
caracterizate de suferinţe îndelungate, invaliditatea temporară 
sau defi nitivă, însă, de asemenea, cuvântul cronic se referă la 
lipsa cronică de fonduri sau starea de șomaj îndelungat, care ar 
putea fi  observate prin poziţia lui Chiron în Casa a 6-a – Casa 
muncii, dar şi a bolilor cu manifestare acută. Chiron în Taur 
sau în Casa a 2-a (care reprezintă veniturile individuale prove-
nite din munca proprie, încrederea în sine și respectul de sine) 
poate descrie o persoană care are datorii vechi sau scadente, pe 
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care nu le poate plăti, dar care caută modalităţi de plată, ceea 
ce îi scade încrederea în sine şi-i induce nesiguranţă. Chiron în 
Prima Casă sau în Casa a 6-a a temei natale poate reprezenta 
boli cronice sau accidentul care indisponibilizează temporar 
ori defi nitiv un nativ, limitându-i astfel posibilitatea de miş-
care. În artroze, de exemplu, unde durerea este cronică, vor-
bim despre un blocaj, despre o situație din care nu există nicio 
cale de ieșire. De asemenea, poziţia lui Chiron în case mai 
sugerează o situație nedreaptă sau o stare de boală îndelungată, 
pentru care nu există niciun leac. Privit din această perspectivă, 
Chiron reprezintă locul unde ne simțim neputincioși – situa-
ţie de care ne-am săturat, dar din care nu avem cum să ieşim. 
Astăzi, otrava Hidrei (cu care a fost îmbibată săgeata care l-a 
rănit accidental pe Chiron) se referă la o problemă cu multiple 
fațete, care pare să nu aibă soluţie sau care se agravează tocmai 
din cauza încercărilor convenționale de rezolvare.

Rana chironiană este probabil lucrul despre care nu se 
va vorbi niciodată deschis sau într-un cadru prea larg. Chiron 
nu şi-a putut vindeca rana și nimeni altcineva nu a putut să o 
facă, din simplul motiv că nimeni nu a avut un remediu pen-
tru problema lui. Problemele chironiene sunt probleme care 
este puțin probabil să aibă o soluţie la îndemână. Persoanele 
cu probleme de natură chironiană ignoră de multe ori medi-
cina convenţională și preferă să exploreze terapiile alternative, 
într-o încercare disperată de a descoperi leacul pentru rana lor.


Chiron a fost descoperit de Charles T. Kowal, la 1 noiem-

brie 1977, ora 10, la Observatorul din Pasadena, California. 
Din momentul în care a fost descoperit, poziţionat între Saturn 
și Uranus, s-a observat că nu se încadrează în niciuna dintre 
categoriile de obiecte cerești existente, iar din acest motiv a 
fost clasifi cat fi e drept asteroid, fi e drept cometă, fi e drept pla-
netoid. Şi în prezent Chiron are o dublă clasifi care: de cometă 
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şi de planetă minoră. Eu prefer să îi spun planetoid. Chiron in-
tersectează orbitele altor 2060 de asteroizi şi de aceea el poate 
fi  când mai aproape, ca Saturn, când mai departe, ca Uranus. 
Are coada unei comete, care poate ajunge la 300 000 km lun-
gime şi care uneori poate fi  văzută, alteori, nu. 

După ce Chiron a fost descoperit ofi cial, astronomii au 
avut supriza să îi remarce prezenţa în documente anterioare, 
planetoidul fi ind surprins pe plăci fotografi ce datând undeva 
pe la sfârșitul anilor 1800. Se pare că el fost tot timpul acolo, 
dar nu a fost observat. Poate că de aici a apărut ideea că, într-o 
temă astrală, Chiron mai simbolizează şi ceea ce este ascuns. 
Mic ca dimensiuni – diametrul său este de doar 180 km –, 
Chiron poate descrie acele lucruri care, din cauză că sunt prea 
mici, pot părea insignifi ante, dar care, în realitate, sunt foarte 
importante. Astfel, sensul prezenţei lui Chiron în harta natală 
rezistă clasifi cării, sfi dând orice descriere.

Cincisprezece ani mai târziu, în 1992, a fost descoperită 
Centura Kuiper, o zonă imensă ca întindere, formată din ma-
terie primordială, care se întinde de la orbita lui Neptun până 
dincolo de limitele Sistemului Solar şi care cuprinde miliarde 
de mici obiecte cerești, afl ate în curs de descoperire și clasi-
fi care. De curând, pe Centura Kuiper au fost descoperite pa-
tru potențiale planete: Charon, Quaoar, Sedna şi Eris (aceasta 
din urmă este cel mai mare corp ceresc descoperit în Sistemul 
Solar de la identifi carea satelitului Triton, în 1846: este mai 
mare decât Pluto și are chiar și o mică lună). Numită după 
astronomul olandez Gerald Kuiper (1905–1973), care a prezis 
existența sa, Centura Kuiper a dus la identifi carea multor noi 
categorii astronomice, printre care şi centauridele (planete mi-
nore). Unele dintre centauridele mari din Centura Kuiper au 
fost numite şi planete transneptuniene – Quaoar, Sedna, Ixion 
şi Eris. Până în prezent, au fost descoperite mai mult de 20 de 
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asemenea planete, deși doar 12 au primit deocamdată o denu-
mire (Chiron, Pholus, Nessus).

Centauridele sunt planete minore, care s-au format prin 
atragerea, în Sistemul Solar, a deșeurilor de gheață care orbi-
tează în jurul lui Pluto şi în câmpul gravitaţional al lui Neptun. 
Ele au au orbite eliptice atipice, ceea ce face să pară că trec ra-
pid prin unele semne zodiacale, iar prin altele agale. Aşa se în-
tâmplă şi cu Chiron, care petrece aproximativ 8 ani în Berbec 
și doar aproximativ 2 în Fecioară şi Balanţă şi în jur de 7 ani 
în Capricorn şi Vărsător. O tură a orbitei lui Chiron durează 
aproximativ 50 de ani, a lui Pholus – aproximativ 90 de ani, iar 
a lui Nessus – 124 ani. Forma orbitei lui Chiron seamănă cu un 
ou şi aceasta ar putea explica de ce petrece foarte mult într-un 
semn şi mai puţin în altul. De exemplu, distanţa medie dintre 
Chiron şi Soare este 13,73 AU*, la periheliu este 8 453 AU, în 
timp ce la afeliu este 18 899 AU. Perioada de rotație axială este 
5,9 ore, iar înclinația orbitală a eclipticii este de doar 7°. 

Afl ate în curs de identifi care, clasare şi denumire, centa-
uridele conţin mai mult ca sigur şi alte asemenea planetoide, 
care așteaptă să fi e descoperite în adâncurile Centurii Kuiper, 
însă numai câteva au fost denumite, printr-o analogie ele-
gantă cu mitologia. Chiron rămâne, probabil, cel mai cunoscut 
planetoid – centaurul-șef –, aşa cum și Ceres rămâne regina 
asteroizilor. 

Şi încă un lucru important, care vine în sprijinul ideii 
că omenirea este pregătită să evolueze spiritual şi să distrugă 
graniţele artifi ciale: este pentru prima oară în istorie când as-
trologii și astronomii lucrează împreună pentru denumirea 
centauridelor identifi cate, aruncând în sfârşit o punte peste 
prăpastia dintre clase. Probabil că aici trebuie să căutăm din 

* Unitatea astronomică (simbol AU) – unitate de măsură folo-
sită pentru exprimarea lungimilor din interiorul Sistemului Solar. Este 
echivalentă cu aproxiumativ150 milioane km. (n. red.)
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nou semnifi caţia mitologică a centaurului – simbioză între 
două elemente diferite, întâlnirea dintre știință și intuiţie, din-
tre raţiune şi inspiraţie. Jumătatea umană care se contopeşte cu 
jumătatea animală, dând naştere acestor fi inţe fabuloase, re-
fl ectând uniunea contrariilor, opoziţia care lucrează prin com-
plementaritate, şi provocând omenirea să integreze ceea ce i se 
pare străin şi imposibil de acceptat.

Sue Tompkins şi Melanie Reinhart sunt de părere că des-
coperirea lui Chiron în acel moment din istoria omenirii re-
fl ectă un proces de inovare și de schimbare, un salt în evoluţia 
biologică (cercetările în domeniul medicinii şi geneticii au fost 
ridicate la un alt nivel), în evoluţia tehnologică (calculatorul 
începe să capete forme din ce în ce mai stilizate şi cu o me-
morie artifi cială din ce în ce mai mare) şi în evoluţia spiritu-
ală (un imens potenţial de schimbare la nivel de conștiință, de 
credință, de comportament și de stil de viață).

În acest sens, Chiron uneşte tărâmurile uraniene – schim-
barea radicală, revoluția și răsturnarea structurilor colective 
vechi – și pe cele saturniene, promotoare şi păstrătoare ale for-
melor existente. Faptul că, în mitologia greacă, Chiron este lo-
vit accidental de o săgeată înmuiată în sângele otrăvit al Hidrei 
poate fi  interpretat ca o punte de legătură între aceste două tă-
râmuri. Tema otrăvirii este grăitoare în raport cu Chiron. De ce 
spun asta? Pentru că el a fost descoperit cu puţin timp înainte 
să iasă la lumină adevărul despre dimensiunea reală a otrăvirii 
mediului. Subiecte precum deșeuri nucleare, deșeuri chimice, 
poluanți, accidente industriale și deversări toxice au început să 
apară din ce în ce mai des în buletinele de ştiri. 

Dacă aş mai face încă o analogie, de această dată aş 
face-o între inelele lui Saturn, care protejează simbolic siste-
mul imunitar, și Chiron, care le străpunge şi care ar putea fi  
cosemnifi catorul pentru unele dintre bolile de defi cit imunitar, 
care au proliferat în ultimele decenii.
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