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Astrologija
Jürgen Kuberski
Astrologija (gr. – žvaigždžiǐ mokslas) tai likimo „skaitymas“ iš žvaigždžiǐ bei planetǐ ypatybiǐ,
jǐ tarpusavio padơties ir santykio su žmogumi. Astrologija yra paplitusi daugelyje žemơs kultǌrǐ.
Šalia þia aptariamos Vakarǐ astrologijos šiandien yra žinomos kinieþiǐ, indơnǐ arba senovơs
indǐ astrologijos.
Astrologijos istorija mažiausiai 5000 metǐ senumo. Ji atsirado kartu su asirǐ–babilonieþiǐ
religija Mesopotamijoje. Žvaigždơs ir planetos buvo laikomos dieviškomis jơgomis. Jos buvo
stebimos, norint sudaryti kalendoriǐ ir sužinoti dievǐ valią. Ankstyvaisiais laikais astrologija
nebuvo griežtai atskirta nuo astronomijos – mokslinio žvaigždžiǐ stebơjimo. (Astronominơs žinios senovơs Graikijoje pasiekơ labai aukštą mokslinƳ lygƳ.) Antikoje astrologijos išmanymas
buvo gero išsilavinimo požymis. Visǐ pirma ji buvo kaip pagrindinơ nuoroda Ƴ kosmoso harmoniją, vơliau – kaip priemonơ ateiþiai atskleisti. Nors astrologija senosios pirmǐjǐ šimtmeþiǐ Bažnyþios buvo atmesta, viduramžiais ji pasiekơ visuotinƳ pripažinimą – tiek bažnytiniǐ garsenybiǐ
kaip Tomo Akvinieþio ir Melanchtono, tiek tokiǐ astronomǐ kaip Kopernikas ir Kepleris, kurie
užsiiminơjo astrologija. Astrologijos klestơjimas XV ir XVI šimtmetyje baigơsi, kai ją sukritikavo racionalizmas. Taþiau naujaisiais laikais astrologija vơl džiaugơsi visuotiniu populiarumu.
Astrologijos pagrindus sudaro 12 „žvaigždžiǐ ženklǐ“ arba „žvơriǐ rato ženklǐ“: tariamasis
metinis saulơs kelias (ekliptika) per žvaigždơtą dangǐ buvo padalytas Ƴ 12 tarpǐ (kas 30 laipsniǐ),
kas astrologijos pradžioje atitiko maždaug 12 (astronominiǐ) žvaigždynǐ, nuo kuriǐ (astrologiniai) žvaigždžiǐ ženklai gavo jǐ vardus. Taþiau dabar žvaigždynǐ padơtis žvaigždžiǐ ženklǐ atžvilgiu pasislinko beveik 30 laipsniǐ. Taigi ten, kur astrologija numano Žuvǐ žvaigždžiǐ ženklą,
iš tikrǐjǐ yra Avino žvaigždžiǐ ženklas.
Horoskopas – tai grafinis planetǐ pozicijǐ pavaizdavimas (kurioms priskiriami ir Saulơ bei
Mơnulis), vadovaujantis tam tikru erdvơs bei laiko tašku (dažniausiai gimimo). Atsižvelgiama
taip pat Ƴ „aspektus“ (tam tikri kampai, kurie gali atsirasti horoskope tarp planetǐ) ir Ƴ „namus“
(12 sektoriǐ Saulơs horoskope). „Saulơs horoskopas“ yra ypatingai supaprastintas horoskopas,
kuriame svarbu tik tai, kokiame žvơriǐ rato ženkle yra Saulơ. Šitokio horoskopo pranašystơs
šiandien randamos daugelyje laikrašþiǐ ir žurnalǐ.
Astrologija pritaikoma dvejopai: iš vienos pusơs astrologiškai apskaiþiuojamos prognozơs
ateiþiai, ir horoskopai yra kaip orakulai, padedantys rasti asmeninƳ sprendimą. Iš kitos pusơs astrologija naudojama charakterio aprašymui ir asmenybơs analizei. Šita paskutiniąja prasme astrologija šiandien vis dažniau naudojama ir tuo atsiriboja nuo „vulgariosios astrologijos“.
Ypaþ ezoteriniuose sluoksniuose astrologija šiandien žmogui padeda pažinti save. „Transasmeninơje psichologijoje“ jau senokai bandoma susieti psichologiją ir astrologiją. Be to, dažnai
remdamasi C. G. Jungu, nuspơjusiu, kad psichinơs situacijos ir astrologinơs konsteliacijos yra
panašios, astrologija sukǌrơ sąvoką „sinchronizacija“. Daugeliui astrologija yra Ƴžengimas Ƴ ezoteriką, nes abi jos turi svarbǐ pagrindinƳ dơsnƳ: „Kaip viršuje, taip ir apaþioje“ – tai reiškia makrokosmoso (visatos) ir mikrokosmoso (žmogaus) atitikimą.
Astrologijai yra svarbus „New Age“ pagrindas: „Naujojo amžiaus“ mintis apie kosmoso
harmoniją ir taiką su žmonija remiasi prielaida, kad atsiranda lemiamǐ pasikeitimǐ, kada kovo
21-ąją (dienos ir nakties lygiadieniu) Saulơ pereina iš Žuvǐ žvaigždyno Ƴ Vandenio. Tai, kad
„pavasario laikas“ maždaug kas 2100 metǐ persikelia Ƴ kitą žvaigždyną, yra astronominis faktas.
Su tuo susijĊ pasikeitimai žmonijos istorijoje yra astrologijos prielaida, kuri iš „pavasario taško“
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buvimo vietos sukuria savotišką „žmonijos“ horoskopą, neva suteikiantƳ informacijos apie žmonijos vystymąsi.
Moksliniu požiǌriu astrologija yra nepagrƳsta, net jei astrologai siǌlytǐ vis naujus Ƴvairiausius
paaiškinimus: žmonơs turơtǐ bǌti veikiami kažkokiǐ žvaigždžiǐ ir planetǐ „spinduliǐ“ arba turơtǐ
bǌti analogija tarp žvaigždžiǐ judơjimo ir mǌsǐ gyvenimo. Kiti argumentuoja besikeiþianþiu
Žemơs magnetiniu lauku. Taþiau dauguma astrologǐ tiki, kad patyrimas pateisina astrologiją.
Visi šie argumentai buvo dažnai moksliškai tikrinami, taþiau nebuvo pagrƳsti. Astrologijos
mokymai akivaizdžiai remiasi nemoksliniu, mitiniu pasaulio vaizdu. Astronominiǐ žvaigždynǐ
pasislinkimas astrologiniǐ žvaigždžiǐ ženklǐ atžvilgiu paneigia ryšƳ tarp galimǐ „žvaigždžiǐ
spinduliǐ“ ir astrologijos išvadǐ. Iš vienos kiaušialąstơs gimusiǐ dvyniǐ tyrinơjimai (jiems turơtǐ
galioti tas pats horoskopas) taip pat paneigơ astrologijos prielaidas. Ʋ astrologǐ pateikiamus patirties Ƴrodymus reikia žiǌrơti kritiškai: horoskopǐ ateities nusakymai yra dažnai taip apibendrintai
formuluojami, kad „išsipildymu“ galima iš tiesǐ tikơti. Astrologiniǐ apskaiþiavimǐ „sơkmơ“ statistiškai dažniausiai nơra patikrinama; ir žmonơs, žinantys savo žvaigždžiǐ ženklą, dažnai nesąmoningai prisiskiria sau atitinkamas charakteristikas, kurios tik tariamai pateisina astrologinius
duomenis.
Psichologai nurodo tikơjimo astrologija pavojǐ. Astrologǐ bei horoskopǐ sudarytojǐ pasisakymai yra sugestyvǌs ir gali pakeisti ne tik elgesƳ, bet ir žmogaus vidinƳ pasaulƳ. Tikơjimas astrologinơmis pranašystơmis padidina nesugebơjimą apsisprĊsti ir sustiprina pasyvumą bei fatalizmą.
Negatyvios pranašystơs gali sukelti nusivylimą ir depresiją. Be to, reikơtǐ pastebơti, kad astrologija žmogaus nekeiþia ir nesuteikia jam jơgǐ sprĊsti problemas.
Astrologija, be abejonơs, remiasi religijos pagrindais. Planetǐ savybiǐ ir jơgǐ aprašymas kyla
iš Babilonijos ir antikos dievǐ charakterizavimo. Astrologijoje slypi tikơjimas žvaigždžiǐ kosmine jơga, magišku bei mistišku visǐ dalykǐ ryšiu, slaptais dơsningumais, galimybe pažvelgti už
pažinaus pasaulio ribǐ ir sužinoti ateitƳ.
Vien dơl šiǐ priežasþiǐ astrologijos neƳmanoma suderinti su krikšþionišku tikơjimu. Biblija
draudžia šalia Dievo pripažinti dar kitus dievus (Iš 20,3). Biblija rašo, kad žvaigždơs yra Dievo
kǌrinys (Pr 1,14) bei jo galios ir didingumo ženklas (Ps 8,4; 19,11) ir už žvaigždžiǐ garbinimą
grasina mirties bausme (Ʋst 4,19; 19,2). Apskritai kiekvienas bǌdas, kuriuo norima sužinoti
ateitƳ, yra draudžiamas (Kun 20,6). Žmogus turi klausti Dievo, o ne žvaigždžiǐ aiškintojǐ (Iz
8,19), kurie bus teisiami Dievo teisme (Iz 47,12–14), ir nesibijoti „dangaus ženklǐ“ (Jer 10,2).
Dievas nori išlaisvinti žmones nuo priklausymo nuo astrologijos, kuri galǐ gale yra tik žmogiška
tradicija, tušþia apgaulơ, „šio pasaulio pradmuo“ (Kol 2,8; Gal 4,3).
Jürgen Kuberski, teologas, publicistas ir leidơjas
Vertơ Gitana Daunorienơ
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