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ПРЕДГОВОР

Астрологията - наука или псевдонаука?

Анализът на астрологията в ИСТОРИЧЕСКИ аспект ни впечатлява с няколко обстоятелства. Първо, във връзка с митологията. Тя е един от първите начини за опознаване и обяснение на света в древността. В нея удивително се преплитат както обективно верни наблюдения, така и фантазни представи или неверни заключения, както рационалното, така и ирационалното.

В степента, в която отразява обективно действителността, митологията е средство за познание, а дори както изясняват специалистите през последните десетилетия, средство за комуникация и прогнозиране.

Ако астрологията действително отразява верните стойности на човешкото и вселенското битие, би трябвало да е включена в митологичния арсенал на всички или поне на голяма част от древните народи и племена. Но не е така, а тъкмо обратното: изключително рядко може да се срещне нещо, което да се причисли към астрологията или поне да напомня за нея. Така например, в прочутата книга на Джеймс Фрезер "Златната клонка", представляваща фундаментално изследване на митологичен материал от цял свят, не можем да открием корените на астрологията. Същото може да се каже и за интересния труд на руския учен Б. Флоров.

Ако тя обхваща така глобално всичко ставащо във всемира и на земята и го формулира в законови стойности (както твърдят съвременните астролози), защо древната митология не е уловила тези стойности и не ги е отразила в съответните предания?

В основите на астрологията е вградено и учението за четирите стихии - огън, земя, въздух и вода,  от които (според това учение) по пътя на взаимодействието е произлязло всичко съществуващо. Това е възгледът на древния материализъм, получил най-силно развитие в древна Гърция, който заедно с астролозите от всички времена, ОТРИЧА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА КАТО ПЪРВОПРИЧИНА.

Родината на астрологията обаче не е Гърция. По различни причини древният Вавилон е бил средище на езическото идолопоклонство и на голям брой мистични вярвания. Както пише И. Дяконов, във Вавилон широко са били развити лъженауките, свързани с гадаенето и различните знамения.

Именно във Вавилон звездобройците са определили 12-те зодиакални знаци, които по-късно, минавайки през древна Гърция, навлизат в европейската традиция. За разпространението на тези знаци свидетелства и ап. Павел (Деяния 28:11).

Науката отдавна е изоставила представата за четирите стихии, но астрологията и до днес ги проповядва. 

При нея познавателният процес е останал недовършен. Подобно на други окултни дейности и тя е стигнала до едни или други емпирични изводи, неподкрепени обаче от научни доводи или поне от практиката. Опитала се е да осмисли нещата философски, но без да има своя оригинална и завършена философия. И до днес астрологията е своеобразна еклектика между древни и нови учения, между Изтока и Запада.

Всичко това я поставя В КРЪГА НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ПСЕВДОНАУКИ. Нещо повече, в такъв случай е правомерен въпросът: не е ли тя АРХАИЧНА ФОРМА НА ПРИМИТИВИЗМА?

И един бегъл поглед към астрологията в НАУЧЕН АСПЕКТ: етимологичният и семантичният анализ показват, че терминът “астрология” идва от древна Гърция. Означава “наука за звездите”. Само че в списъка на съвременните науки липсва такава с подобно название. Днес със звездите се занимават много научни дисциплини - звездна астрономия, радиоастрономия, рентгенова астрономия, астрофизика, космология, космогония и пр. (5). Но едва ли ще намерите специалист в тези области, който сериозно би изповядвал някакви астрологически виждания.

Справедливостта изисква да отбележим, че много от търсенията, наблюденията и изчисленията на вавилонските, арабско-халдейските, както и на по-късните астролози, са довели до открития и констатации, влизащи в съдържанието на съвременната наука. Също както алхимичните търсения са предхождали научната химия; както от дебрите на древната и средновековната магия се е раждала съвременната физика. Едва ли обаче някому би хрумнала идеята да замени съвременната химия с примитивната алхимия или днешната физика - с магията. Аналогично е съотношението между астрологията и съвременните астрономически и космически науки.

Ето и някои примери в това отношение.

Днес съществува научна дисциплина, наречена биоритмология, която задълбочено разкрива земно-космическите връзки, влиянието на космичните фактори върху земната биосфера, в това число и върху човека. Достоверно е установена пряката зависимост между слънчевата активност и състоянието на космическата среда от една страна и, от друга, активизацията или намаляването на много заболявания, в това число и епидемични. Налице е обширна литература по тези въпроси, като препоръките на специалистите се ползват нашироко в практиката. Въобще последните десетилетия се характеризират с възникването на голям брой нови, свързани с космоса научно-практически области тенденция, която е прието да наричаме “космизация на културата”.

Факт е и това, че специалистите в посочените научно-практически области не виждат връзка между тях и астрологическите представи, което не пречи на астролозите да представят резултатите на биоритмологията и други научни дисциплини като постижения на астрологията.

Посочените съображения ни водят до важен извод. Астрологията би трябвало да се причисли към обширното семейство на така наречените псевдонауки, част от които са свързани с гадаенето. В такъв случай названието й би трябвало да бъде не "астрология", а "астромантия", т.е. гадаене по звездите, за да я различаваме отчетливо от реалните постижения на древната вавилонска наука - математика, земеизмерване, астрономия, хронология (измерване на времето, в това число  уникален календар), медицина и т.н.

До подобни изводи стигат и самите привърженици на астрологията. Така например, Б.Тухолка отбелязва в своята ОКУЛТНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, че твърденията на астрологията все още не са достатъчно проверени и обосновани, нито научно доказани и поради това претенциите й, че е наука, са без покритие. Астролозите разчитат - продължава авторът - предимно на собствената си съобразителност, въображение и интуитивност, точно така, както и всеки гадател и ясновидец от древността. Не е случайно и твърдението на М. Гоклен, че ако се придържаме строго към научния подход, ще стигнем до заключението: 

“Астрологията е мъртва!”. 

Книгите на същия автор - "ХОРА И ЗВЕЗДИ" (1960 г.), "КОСМИЧЕСКИТЕ ЧАСОВНИЦИ" (1970 г.), "РИТМИ КОСМИЧЕСКИ, РИТМИ БИОЛОГИЧЕСКИ" (1978 г.) го направиха широко известен в Европа и Америка като един от видните съвременни астролози. 

Казаното дотук предопределя и оценката на астрологията от позициите на науката. Разбира се, ако съзнателно затворим очите си пред фактите, можем и “да не обърнем внимание” на това, че в течение на повече от две хилядолетия астролозите са включвали в таблиците си и са отчитали “влиянието” само на седем планети, докато сега е известно, че около Слънцето се въртят не седем, а девет планети.

Можем “да не забележим”, че първите вавилонски таблици (около V век пр. Хр.) с природни знамения, свързани със зодиакалните знаци, твърде малко приличат на средновековните хороскопи и никак на съвременните, с които ни заливат масмедиите.

Можем да се питаме в недоумение защо астрономическият “зодиакален” кръг не отговаря на астрологическия? Освен това, знайно е, че поради разширяването на вселената за няколко хилядолетия планетите така са се “разместили”, че ако някой смята, че е роден под съзвездието Риби, може да се окаже примерно Водолей.

И още нещо изглежда странно и необяснимо: защо близнаци, родени в една и съща минута имат толкова различни заложби, характери и най-вече съдби?

Можем да се абстрахираме и от бъркотията, възникваща от факта, че французите използват една система на посоките, англичаните - съвсем друга, а останалите се чудят как да примирят двете системи.

Можем да отминем с мълчание още много и много несъобразности и противоречия в старата астрология, които не са отстранени от съвременната.

Но остава нещо толкова важно и съществено, че сме длъжни да го обсъдим. Откакто съществува до днес, астрологията упорито се опитва да ни внуши своя отговор на един жизненоважен въпрос - дали звездите управляват човешките съдбини, или това прави Бог, Създателят на небето и земята?

Астролозите лансират първото твърдение и по този начин оспорват Божието слово. Библията, ако при нейното изследване и тълкуване спазваме правилата, формулирани от самата нея, говори за истинността на второто.

Следователно, излиза, че разпространението и масовизацията на астрологията, така характерни за последните времена, са от полза единствено за противника на Бога. Ето защо Бог осъжда астролозите, като ги причислява към списъка на чародеите, врачовете, баячите, запитвачите на зли духове и пр. (Вт. 18:10-12). Ето защо ни забранява да се занимаваме с такива дейности (Вт. 17:3), защото те са “блудство” (Лев. 20:6; Вт. 17:2, 3). Бог ни съветва също да не търсим услугите на гадатели и магове от всякакъв вид, за да не се оскверняваме чрез тях (Левит 19:31).

Както останалите привърженици на окултизма, така и астролозите говорят за особена йерархия в астралния свят, възприемат източното учение за кармата, както и учението за прераждането на душата. Има дори хора, които “анализирайки” вашия хороскоп, ще ви кажат точно кой и какъв сте били в предишните си животи. Всички тези учения противоречат на истината, която Бог ни е съобщил чрез пророците Си. Затова Той ни предпазва: 

“Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа” (Кол. 2:8).

Наистина има астролози, които не знаят всичко това, защото не са чели Библията и не са слушали Словото. Затова живеят “по своите си страсти и ходят по своите си пътища”, служейки на Сатана, без да съзнават това. Но писано е за тях: 

“И ако някой съгреши, като стори каквото и да било нещо, което Господ е заповядал да се не струва, макар че не го е знаел, пак ще бъде виновен и ще носи беззаконието си” (Левит 5:17).

Страшна и неотвратима е тази присъда!

За щастие, както на астролозите, така и на всички нас, които сме съгрешавали и съгрешаваме, Бог е оставил един велик шанс: да опознаем Неговата воля, да повярваме в Него, да се кръстим и да заживеем в Неговата праведност и святост. 

“За да бъде" - както пише ап. Павел - "вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила" (1 Кор. 2:5).


ЧАСТ ПЪРВА

ВЪВЕДЕНИЕ В АСТРОЛОГИЯТА


Астрологията отново е по заглавията на медиите и се радва на голямо благоволение. Не както, например, през 1975 г., когато 192 видни учени (всеки от тях водещ в своята област, включително и 19 лауреати на Нобелова награда) публично я отрекоха (1). Този път тя изпъстря заглавията поради влиянието, което си е спечелила сред най-високите кръгове на националното управление в Белия дом. Според доклада на началника на канцеларията Доналд Рийгън влиянието й там се простира до “всяко по-значително действие или решение” (2). Непредвидимият резултат - това е буквално потокът от нов интерес към нея.

1. Що е астрология?

Астрологията е система от вярвания, основани на предположението, че звездите или планетите (така, както са разглеждани и конфигурирани от самите астролози) влияят по тайнствен начин върху живота на хората. Астролозите смятат, че това влияние започва при раждането и продължава през целия живот на личността. КРАТКИЯТ ОКСФОРДСКИ АНГЛИЙСКИ речник дефинира астрологията като “изкуство за определяне на окултното влияние на звездите върху човешките действия”.

Ето и няколко представителни дефиниции, дадени от самите астролози:

“Астрологията е изучаване на небесата... и влиянието, което те упражняват върху живота и работите на човечеството” (3).

“Астрологията е наука за тайнствените отношения между небесните тела и земния живот” (4).

“Астрологията е наука за реакциите на живота спрямо вибрациите на планетите” (5). (Под “вибрации” тук се разбира нещо енигматично, което се предполага, че действа подобно на лунната гравитация, влияеща на океанските приливи на земята).

“Астрологията е система за интерпретиране на символи [на които астролозите приписват имена и влияния], свързани с човешкото поведение и дейност” (6).

Съществуват много видове астрология: 

1) ДРЕВНА - практикувана от вавилонците, които учели, че планетите са богове и като такива управляват и влияят върху живота на земята. (Някои окултни групи, използващи днес астрологията, имат подобни вярвания). 

2) Привържениците на МАТЕРИАЛНАТА астрология вярват, че “еманации” (излъчвания) от действителни планети на Слънчевата система управляват или влияят на земния живот. 

3) Вярващите в СИМВОЛИЧНАТА астрология учат, че звездите и планетите са само СИМВОЛИ. Те приемат, че съществува тайнствено “магическо съответствие”, разкриващо се чрез символите, които влияят върху живота на земята.

Има и други видове астрология, всяка от които възприема различни предположения. Тук представяме три вида с три различни системи от виждания. Планетите са: или богове, или безлични небесни обекти, или само символи. Но и трите системи твърдят, че са отговорни за едно и също заключение: Независимо какво са планетите, те влияят върху живота на земята!
 
Обаче както Бертран Ръсел отбелязва, ако два възгледа едновременно твърдят, че са верни, но си противоречат, може да бъде верен или единият, или другият, но никога и двата заедно. Същото може да се каже и за астрологията. Логически погледнато, не е възможно всичките различни видове астрология да бъдат верни, след като си противоречат един на друг. Остава да се види дали въобще някой от тях е верен.

2. Как се предполага, че “действа” астрологията?

Предполага се, че астрологията “борави” с влиянието, оказвано от планетите или звездите върху нашия живот. Главното средство, използвано от астролозите за интерпретиране на това влияние (което те твърдят, че съществува), е астрологическата карта, наречена РОЖДЕН ХОРОСКОП. (Стриктно погледнато, терминът ХОРОСКОП включва и конфигурацията на картата, макар че термините “карта” и “хороскоп” са взаимозаменяеми). 

Тази карта изчислява точната позиция на небесните тела в момента на раждането, обикновено при първия дъх на бебето. Според повечето астролози, първото вдишване е критичен момент, защото приемат, че е предпоставка за нещо магическо, наречено “съответствие” (т.е. че всичко в небето се съотнася към всичко на земята; така събитията на небето имат своя паралел в събитията на земята). Например, според тях първото вдишване на детето го “запечатва” завинаги със съответния образец или щампа, съществуваща на небето в този момент. Астролозите смятат, че именно този уникален отпечатък (образец) определя характера на човека и в края на краищата  неговата съдба.

За някои астролози този “постоянен отпечатък” е влиянието, изпращано от небесните тела и абсорбирано от всеки един, когато за първи път е поел дъх при раждането си. Те твърдят, че небесните тела изпращали влияния, завинаги определящи до 80% от нашата потенциална личност и съдба (7).

Според други астролози тази небесна “щампа” не съответства на действителните планети, но на тайнствени влияния, които те тълкуват чрез техните символи. Въпреки това обаче твърдят, че по време на земния живот планетите продължават да ни влияят по предсказуеми начини, основани на нашия първоначален отпечатък при раждането.

Освен рождения хороскоп астролозите употребяват и вторични карти. Например карта на СВЕТА, разглеждаща бъдещето на градове, държави, географски единици. ИЗБОРНА карта се чертае, за да се избере най-доброто време за предприемане на определена дейност. ЧАСОВА карта се съставя, за да се отговори на всички интересуващи ни въпроси. Защо са нужни тези вторични карти? Защото небесата са в движение. Тъй като планетите променят своите позиции, астролозите казват, че е необходимо да се съставят нови карти, определящи тяхното текущо влияние върху нас. Вторичните карти, наречени ПРОГРЕСИВНИ ХОРОСКОПИ и НЕПОСРЕДСТВЕНИ ХОРОСКОПИ, ни дават по-специфична информация, съгласуваща се с нашата рождена карта. Предполага се, че тази допълнителна информация разкрива как е подходящо да действаме и какво да избираме в дадено време.

Може да бъде съставена карта за който и да било момент от нашия живот, за да се определят специалните небесни влияния, които могат да ни въздействат. Приема се, че получената информация помага на човека да взема важни решения в области като, например, любовта и отношенията, семейството, финансовите въпроси, професията и пр.

Независимо дали звездите или техните магически символи действително влияят върху нас или не, един факт трябва да бъде ясен. Приемем ли веднъж основните начала на астрологията, това вече е без значение. Тя наистина упражнява мощно въздействие, но то е поради вярата на дадената личност в самата астрология, а не поради влиянието на звездите. Например, правото, което отдаваме на астролога да интерпретира според вижданията си определения небесен образец или влияние, действащо над нас, представлява драматично отдаване на ръководството на нашия живот! Много хора не вземат нито едно важно решение, без първо да са се консултирали с астролог. Също така поради претенциите си, че разкрива бъдещето, астрологията винаги ще има сила и влияние, защото желанието да се узнае бъдещето не е за подценяване.

Астролозите твърдят, че са в състояние да предскажат небесните влияния върху нашия живот както в настоящия момент, така и в бъдещето. Тези две мощни категории на мотивация (вземане на решения за настоящето и информация относно бъдещето), които довеждат хората при астрологията, се разискват и в Писанията. Бог ни предлага Своето ръководство за вземането на отговорни решения в настоящия момент. Обещава да ни помага и в бъдещето (Пс.46:1; 48:14; 73:24; Матей 6:25-34; 28:20; Фил. 4:1-20; Евр. 13:5). Ако личността трябва да избере между това  дали да отиде при един всемогъщ, непогрешим Съветник или при едно грешащо човешко същество, ще бъде ли логично да избере второто? Ако има възможност да отиде при един любящ и достоен за доверие Съветник, защо да отива при недоказан и оспорим? Бог ни представя неопровержима информация, докато при астрологията, както ще видим, не е така.

3. Кои са основните термини и понятия, необходими за разбирането на астрологията?

Защо астрологията често е нещо объркано за средния човек? Това е поради нейната сложност и многото непознати думи, използвани от астролозите (8). Следните дефиниции и понятия са основни, ако някой би желал да се ориентира в тази област:

ЗОДИАКЪТ - това е въображаем “пояс” от небето, съдържащ 12 астрологични знаци или съзвездия, около които древните хора са очертали човешки или животински фигури. И зодиакът, и съзвездията са въображаеми геометрични конфигурации!

ЗНАЦИТЕ - това са знаците на зодиака, познати още и като слънчеви знаци. Всеки е роден под един от тези 12 знаци и съзвездия (Риби, Лъв, Близнаци, Телец и пр.).

ДОМОВЕТЕ са 12-те секции на зодиака, които символизират всички аспекти на живота. Планетите се движат през тези домове. Когато една планета попадне в сферата на даден дом, тя идва под неговото влияние. Астрологът нанася всички тези и още други фактори на карта, която се нарича ХОРОСКОП.

ХОРОСКОПЪТ е “карта” на небето в момента на раждането на дадена личност или в което и да било определено време след това. На тази карта се нанасят положението на планетите, знаците и домовете за даден момент. След това тя бива тълкувана посредством многобройни сложни правила, много от които се различават значително при отделните астролози!

Една въображаема картина може би ще ни бъде от полза за разбирането на основните понятия на астрологията, които току-що дефинирахме. Но най-напред трябва да знаем, че “светът” на астрологията се основава на древните схващания за вселената, а не на съвременните научни възгледи. В далечното минало хората са имали свои представи за вселената, основани изцяло на това, как нещата ИЗГЛЕЖДАТ. Когато наблюдавали небето през нощта, изглеждало, като че ли звездите и планетите се движат по вътрешната повърхност на голяма куха сфера  небесната сфера. Струвало им се, че Слънцето, Луната и планетите се въртят около Земята и пр.

Сега представете си едно огромно стъклено кълбо с тъничък бял пояс, който го обкръжава. Според астрологията СТЪКЛЕНОТО КЪЛБО е НЕБЕСНАТА СФЕРА. БЕЛИЯТ ПОЯС е ЗОДИАКЪТ. Разделете БЕЛИЯ ПОЯС на 12 секции. На всяка от тях е дадено името на някакво символично животно или човек, представляващо въображаемите СЪЗВЕЗДИЯ (Овен, Дева, Лъв, Близнаци и т.н.). Тези символи на животни и хора са наречени ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА или слънчеви знаци. Ето това се има предвид, когато хората казват: “Моят знак е Везна, Риби, Овен, Близнаци” и т.н.

Ако някой би могъл да погледне вътре в тази стъклена сфера, би видял мъничко зелено топче в нейния център  то ще представлява символично ЗЕМЯТА. А ако цялото пространство в стъкленото кълбо се раздели на 12 секции, те ще представляват онова, което астролозите наричат “домове”. Тези секции започват от точката в средата на стъкленото кълбо  зеленото топче (Земята)  и се простират до зодиака (обкръжаващия бял пояс). Тези 12 секции  домове обаче са разположени различно от 12-те зодиакални секции по белия пояс. Вътре в стъклената сфера астролозите поставят Слънцето, Луната и осем други планети. При своето движение те преминават през 12-те секции на белия пояс (зодиака), а също така навлизат и преминават и през 12-те различни от тях секции, наречени домове.

Освен това астролозите вярват, че всяка планета “управлява” или влияе по специален начин на различните знаци на зодиака. Например, Меркурий влияе на Близнаци и Дева, докато за Венера се казва, че управлява Телец и Везни.

Трябва да се дефинира и още един важен термин, използван от астролозите. Те употребяват думата “аспект”. Аспектът обозначава ъглите между планетите, така както са нанесени на хороскопната карта. Някои ъгли се тълкуват като добри, а други  като лоши. Например ако две планети сключват ъгъл от 90 градуса, аспектът се нарича квадрат. За него се предполага, че упражнява лошо влияние. Обаче ако са под ъгъл 120 градуса (тригон), се предполага, че упражняват много добро влияние. Астролозите вземат в съображение и това дали планетите са “добри” или “лоши”. Определенията “добър” и “лош” относно ъгли или планети, са били поставени от астролозите. Но защо, по каква логика  това и самите те не знаят; просто ги приемат, мотивирайки се с астрологическата традиция, използвана в продължение на векове. 

За да бъдем честни, нека споменем и мнението на някои от тях, които твърдят, че тези определения са резултат от хилядогодишното наблюдение на човешкия опит. Никой обаче не е водил точен отчет на 4000-годишния опит на човечеството. Но дори примерно такъв да е воден, защо съществуват толкова много противоречащи си астрологически теории?

За да се убедите колко субективна е астрологическата интерпретация, запитайте който и да било астролог откъде знае, че различните домове представят определени страни от живота на човека. Например, защо първият дом представлява личността, вторият - парите, третият - комуникациите, осмият - смъртта, десетият - занятието и т.н.? Въпросът е на какво основание се прави това? И още  твърди се, че тази информация идва от 4000-годишно човешко наблюдение. Но подобно наблюдение никога не е било правено! А ако, примерно, е имало такова, тогава астролозите трябва да са съгласни един с друг по отношение на своите тълкувания. 

Казват също, че тези интерпретации са извлечени от нумерологията - от значенията, присъщи според тях на числата. Но това все още не може да даде някакво логично обяснение защо такава система трябва да бъде смятана за истинска или валидна. И освен това, за да се види голямото различие между астролозите, трябва де се отбележи, че те дори не разделят домовете по един и същи начин. Това означава, че даден дом за един астролог може да бъде съвсем различен от този на друг и следователно да им се приписва съвсем различно влияние (9).

Също така, определяйки кога планетите “преминават” през определена точка върху хороскопната карта, астрологът смята, че може да информира клиента си дали дадено време е “благоприятно” или “неблагоприятно” за определена дейност или пък, че тогава той трябва да е предпазлив. Както има “добри” и “лоши” планети и ъгли, има и “добри” и “лоши” дни за предприемане на някои дейности. Ето защо Хитлер е планирал своята военна стратегия по звездите; ето защо дори американските президенти търсят съвета на астрологията, когато проектират своите дейности.

4. Колко голямо е влиянието на астрологията днес?

Астролозите Уест и Гоундър смятат, че астрологията днес “се радва на ненадмината популярност от времето на упадъка на Рим насам” (10). Лорънс Е. Джером  писател, учен и инженер прави удивителното твърдение, че най-малко един МИЛИАРД хора по цялото земно кълбо “вярват и следват до някаква степен астрологията” (11). Бърнард Джитълсън  изследовател на човешкото поведение, изразяващо се чрез модерното движение Ню Ейдж и бивш консултант по обществените отношения, представляващ западногерманското правителство, Европейската общност, Министерството на търговията на САЩ и други важни клиенти  е пресметнал, че броят на вестниците и списанията, съдържащи астрологически колонки, в САЩ, Европа, Япония и Южна Америка възлиза на повече от 700 милиона или три четвърти милиарда! (12).

В Съединените щати интересът към астрологията се е колебаел в различните времена, но е оставал висок. Например, през 1969 г. НЮЗУИК изчисли, че има 10 милиона запалени привърженици на астрологията и много повече любители. Според информация на Галъп (институтът за оценка на общественото мнение чрез анкети и преброяване) от 1975 г., близо 32 милиона американци вярват, “че звездите влияят върху живота на хората” и много от тях се консултират с ежедневните или със седмичните хороскопи (13). И не само това, но установява, че броят на астролозите, считащи се за такива от висок ранг и целодневно практикуващи астрология, е 10 000, а 175 000 я практикуват частично (14).
 
Десет години по-късно, през 1984 г., Галъп разкри, че сред юношите на възраст между 13 и 18 години, 55% вярват в астрологията. През 1978 г. броят им е възлизал на 40%. През 1988 г. Галъп сочи 10% от евангелистите като вярващи в астрологията (15). Днес на Запад тя е тема на повече от 100 списания и на милиони книги. От 1960 г. годишната продукция на нови заглавия се е удвоявала на всеки десет години (16).

Астролозите твърдят, че “няма област в човешкия опит, където астрологията да не може да се приложи” (17). Много окултни практики (нумерологията, картите за предсказване таро) имат логическа връзка с астрологията; много световни религии и религиозни култове (индуизмът, теософията, и др.) имат собствени астрологически клонове; а астролозите се опитват да интегрират дори някои от науките (медицината и психологията) (18).

Доказателство за твърденията им, че няма област в човешкия опит, към която астрологията да не може да се приложи, ще намерите, ако хвърлите поглед в най-близката книжарница. И най-незначителните астрологически заглавия изтъкват нейния потенциал за широко приложение: 

АСТРОЛОГИЧЕСКИ ХОРОСКОП НА ВАШЕТО КУЧЕ; 
ПЪРВИЯТ ХОРОСКОП НА ВАШЕТО БЕБЕ; 
СИЛАТА НА АСТРОЛОГИЯТА ВЪРХУ СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПИСТА; 
ХОРОСКОП ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ; 
ДИЕТИЧЕН И ЗДРАВЕН ХОРОСКОП; 
ХОРОСКОП ЗА КОТКИ; 
ПЛУТОН - ПЛАНЕТА И МАГИЧЕСКА СИЛА; 
КИТАЙСКА АСТРОЛОГИЯ; 
ГОТВЕНЕ И АСТРОЛОГИЯ; 
ПРЕДВЕЩАТЕЛ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ; 
МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ; 
АСТРОЛОГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СЪВЕТВАНЕ; 
ХОРОСКОП ЗА УБИЙСТВО; 
КАК ДА НАМЕРИМ СВОЯ ПАРТНЬОР С ПОМОЩТА НА АСТРОЛОГИЯТА; 
АСТРОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ; 
АСТРОЛОГИЧНИ ТЕМИ ЗА МЕДИТАЦИЯ; 
СЕКСУАЛНИ АСТРОЛОГИЧНИ ЗНАЦИ; 
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА АСТРОЛОГИЯ; 
АСТРОНУМЕРОЛОГИЯ; 
ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА СТОКОВИЯ ПАЗАР; 
ХОМОСЕКСУАЛНОСТТА В ХОРОСКОПА; 
АСТРОЛОГИЯТА НА АЙ ЧИНГ; 
СЕКСЪТ И ВЪНШНИТЕ ПЛАНЕТИ; 
ОТ ХУМАНИСТИЧНА ДО ТРАНСПЕРСОНАЛНА АСТРОЛОГИЯ; ФИНАНСОВА АСТРОЛОГИЯ; 
АСТРОЛОГИЯ НА АЦТЕКИТЕ; 
АСТРОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ; 
ЖЕНСКА АСТРОЛОГИЯ; 
ЕЗОТЕРИЧНА АСТРОЛОГИЯ; 
ИНДУИСТКА АСТРОЛОГИЯ; 
АСТРОЛОГИЯТА И ПРЕДИШНИЯТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА; 
АСТРОЛОГИЯТА - КЛЮЧ КЪМ ХОЛИСТИЧНОТО ЗДРАВЕ; 
АСТРОЛОГИЯ, АЛХИМИЯ И ТАРО; 
БОГИНЯТА АСТЕРОИД; 
АСТРОЛОГИЯ НА ТЕОСОФИЯТА; 
АСТРОЛОГИЯ В БИБЛИЯТА; 
ХОРОСКОП НА КАНАДА; 
РЪКОВОДСТВО ПО КАБАЛИСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ и т.н. и т.н.

Ученият изследовател Джефри Дийн е изчислил, че в западния свят има толкова астролози, колкото и психолози (19). А понастоящем над 80% от всички вестници в САЩ съдържат рубрики с хороскопи.

Днес астрологията може да се похвали и с един впечатляващ списък от вярващи в нея, включени в прочутия справочник КОЙ КОЙ Е. В него са изброени ред личности с благороден произход, както и знаменити хора: Принц Андрю, Ферджи, Принцеса Даяна, холивудските звезди Робърт Уогнър, Филис Дилър, Джил Сент Джон, Енджи Дикинсън, Лорън Бекол, Голди Хок, Оливия Хъси, Рона Барет, Оливия Нютънджон, Деби Рейнолдс, Джоан Колинс, Лайза Минели, Арлийн Френсиз, Джейн и Питър Фонда и много други (20).

Днес астрологията се предлага под добро име и на някои училища и колежи (21). Известни корпорации търсят астрологически съвет при вземането на важни решения. Приходите, добити чрез даването на астрологични прогнози, възлизат на сума, варираща от 200 милиона до 1 милиард долара годишно (22). Нова кабелна телевизионна мрежа в свой доклад цитира твърдението, че “най-малко 300 от 500 компании се ползват от услугите на астрологията по един или друг начин” (23). 

5. Защо астрологията е толкова популярна?

Астрологията е популярна, защото претендира, че осигурява важна информация, която хората желаят да имат, информация, която: 

1) ще ги закриля; 
2) ще им донесе успех; 
3) ще ги ръководи; 
4) ще им предскаже бъдещето и 
5) ще им помогне да разберат себе си.

Астрологията предлага на хората вярата, че могат да “контролират” собствената си съдба, а освен това им доставя и готово оправдание за всеки неуспех или грях. Предлага им фалшивата надежда, че чрез “познаването” на звездите човек може да манипулира хора или събития в полза на собственото си благополучие или егоистични желания. Специализирала се е в умението да отговаря на почти всички въпроси, които хората задават за бъдещето. Всъщност, астрологията твърди, че предлага власт над живота и смъртта, над любовта, секса и отношенията между хората, над парите и финансите, над личното здраве, щастието и пр.!

Астрологията преди всичко придава надежда, а днес хората отчаяно се нуждаят от надежда! Във всеки век на социална разруха народните маси са се обръщали към окултизма и предразсъдъците за утеха и съвет. Днешното време не прави изключение. И в заключение, астрологията е популярна именно защото претендира, че предлага надежда чрез познаването и манипулирането с влиянията на планетите и звездите. Хората вярват, че с това тайно познание придобиват по-голям контрол над себе си, както и над настоящите и бъдещите обстоятелства.

6. Могат ли хороскопите от вестниците да бъдат опасни?

Първият хороскоп в колонка на вестник се е появил в ЛОНДОН СЪНДИ ЕКСПРЕС в 1930 г. (24). През следващите 50 години хороскопите постепенно са били включени в 80% от американските вестници, т.е. в 1250 от 1500. Повечето професионални астролози се оплакват, че тези колонки в най-добрия случай са силно опростени, а в най-лошия “представляват чистопробни глупости” (25). Това е вярно въпреки факта, че най-често се пишат от професионални астролози (като например Сидни Омар и Карол Райтър). Вярно е също и че професионалните организации на астролозите провеждат семинари във връзка с това, как да се пишат тези колонки (26).

Повечето издатели на вестници отхвърлят астрологията и изглежда смятат, че хороскопите служат само за забавно четиво и за “убиване” на времето (27). Но верни ли са техните заключения? Дали всъщност съвременните вестници не са отговорни пред обществото поради следните основания:

1) Те носят поне известна отговорност за съвременното съживяване на интереса към астрологията (28). Законът за средните стойности показва, че известен брой от тези твърде общи “предсказания”, съдържащи се в американските вестници, ще се окажат верни или ще бъдат изтълкувани като такива от тези, които ги четат. Човек може само да се чуди колко много хора са се обърнали към астрологията, след като месеци или години наред са чели своите хороскопи. Дори окултната енциклопедия ЧОВЕКЪТ, МИТЪТ И МАГИЧЕСКОТО заявява: “Ежедневното предсказване на бъдещето в рубриките на вестници и списания е убедило безброй хиляди хора в това, че “звездите могат да влияят на човешката съдба...” (29).

2) Явно е, че астрологията е както невярна, така и опасна (30). Очевидно е, че да се насърчава нещо неистинско, ирационално и суеверно не е в особен интерес на обществото.

3) Доказано е, че астрологията е окултно изкуство! Поради многото й връзки с безбройните други форми на окултизма (например магьосничеството и спиритизма), тя е потенциален стимул за много по-широко практикуване на окултни дейности. Вестниците не възнамеряват да публикуват колонки, даващи съвети по магьосничество или спиритизъм, но не се колебаят да предложат астрологически “съвет”. В заключение, астрологията води до увлечение по окултизма, който се оказва нещо много опасно (31). За всички християни е ясно, че Бог го осъжда (Втор. 18:9-12; Исая 47:13; 1Коринт. 10:20).

Вт. 18:9 Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.
Вт. 18:10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън}, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
Вт. 18:11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите!
Вт. 18:12 Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе!

Ис. 47:13 Уморила си се в многото си съвещания. Нека приближат сега астролозите, звездобройците и предвещателите по новолунията, и нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе!
Ис. 47:14 Ето, те ще бъдат като плява! Огън ще ги изгори! Не ще могат да се избавят от силата на пламъка, понеже той не ще бъде въглен да се огрее някой, или огън, пред който да седне!

Поради тези причини (а и поради още много други) вестниците носят своята отговорност за публикуването на астрологически колонки.
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ЧАСТ ВТОРА

АСТРОЛОГИЯТА И ОКУЛТИЗМЪТ

7. Астрологията свързана ли е с окултизма?

Общо взето можем да дефинираме окултизма като опит да се осигури свръхестествена сила или познание. Християните вярват, че окултното познание и сила идват от духовни същества, които Библията нарича демони (32). 

Астрологията е свързана с окултизма по четири различни начина: 

Първо, самата тя е дефинирана в речника на Уебстър като окултно изкуство и като такова си служи с окултните практики (например предсказването). Предсказването може да бъде определено като “изкуство за придобиване на тайно или незаконно познание за бъдещето чрез методи, неодобрявани от Бога и в разрез с Неговата святост, и включващо контакт със зли духове“ (33). 

Второ, изглежда, че астрологията “действа” най-добре, когато самият астролог е психически чувствителен (често означавано с термина “интуитивен”). 

Трето, продължителното занимаване с астрология се оказва въведителен курс към по-широк спектър от окултни дейности. Всичко споменато говори за факта, че астрологията е основно окултно изкуство и че тези, които го правят, се оставят да бъдат въвлечени в други окултни практики.

Въпреки това съвременната астрология желае да бъде смятана за наука. В този смисъл ни се казва, че като система от вярвания тя няма нищо общо с окултизма и че съвсем не е необходимо самият астролог да има свръхестествени способности, макар че е възможно да бъде “интуитивен”. Пример за това е водещият психолог Робърт Райтър, който “е дълбоко убеден, че астрологията не трябва да се смята за част от окултизма” (34). Като практикуващ астролог той се счита за учен (35). 

Друг влиятелен негов колега  Чарлс Е. О. Картър  твърди, че “астрологията не включва каквато и да било форма на психизъм“ (36) (в смисъл боравене със свръхестествени психични явления). Думата изразява отрицателното отношение на автора към този род дейност, характерна за окултизма. Практикуващата астроложка Колет Мичаан заявява, че “астрологията е магическа само в смисъл, че интуицията е нещо магическо” (37).

Тези цитати ни напомнят за изказванията на парапсихолозите, които също твърдят, че когато изследват хората, проявяващи психични свръхспособности, и медиумите, те изучават само “природни” и “нормални” човешки възможности, нищо окултно, свръхестествено или спиритическо. Но подобни претенции са фалшиви, независимо дали са подкрепяни от парапсихолози или астролози! 

Джон Уелдън посочва, че парапсихолозите непреднамерено се излагат на демонична сила, скрита под маската на непознати още човешки възможности (38). 

Всъщност, след като астролозите наистина желаят да бъдат смятани за хора, занимаващи се с наука, естествено е да се очаква, че няма да искат да признаят окултното естество на своя занаят. Разбираемо е в такъв случай, че и те както парапсихолозите се опитват да го дефинират със съвременни научни и психологически термини. Но дали не представят случая в погрешна светлина, за да заблуждават? Възможно ли е да бъде документирано, че астрологията по естество е част от окултизма? И накрая, имат ли връзка астрологията и свръхестественото?

Още в своето начало астрологията е била свързана със света на езичеството, с магията, със спиритизма и окултизма. Така е и до днес! Например, изследвайки две дузини книги, “дадени по свръхестествен начин” (откровения, получени чрез дух, завладял тялото на някого), виждаме, че тя е възприета или потвърдена в почти всички тях.

Доказателство, че духовете (демоните) определено са заинтересовани от рекламирането на астрологията, може да се види в следните два примера (39):

Първо, един от духовете, който е предавал вести чрез Алис Бейли - мистичка и окултистка, основателка на “Луциус тръст”, телепатически й е предал много книги, включително "ЕЗОТЕРИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ" (40). 

Втори пример е Едгар Кейс - мощен медиум. През по-голямата част от живота му духовете, говорещи чрез него, са подкрепяли практикуването на астрологията. Четиринадесетте хиляди четива, предадени на Кейс по време на транс, се считат за най-голямата единица от психоинформация в света. Над 2 500 от тях занимават читателя с т.нар. “четива за живота” и “почти всички се отнасят до минали превъплъщения и специфични астрологически или планетарни влияния, отнасящи се до настоящето” (41). 

Когато били запитвани дали е право и подходящо да се изучава астрология, духовете, говорещи чрез Кейс, казвали: “Много, много, много право и подходящо” (42).

Не само духовете са окултно свързани с астрологията. От гледище на окултните реалности, астрологията и окултизмът вървят ръка за ръка, защото са фундаментално неделими. Съществуват исторически връзки между възникването на астрологията от една страна и обръщането към окултизма от друга. Вярно е също, че където е бил издиган окултизмът, е имало и съответното обръщане към астрологията. 

Например, Елена П. Блаватска - мощен медиум и върл противник на християнството, е основала едно от най-влиятелните окултни движения в съвременната западна култура, познато като Теософско общество. Астролозите Уест и Тундър посочват влиянието на теософията върху съвременното пробуждане на астрологията в Америка: 

“Астрологията дължи своето съживление на госпожица  Блаватска и на теософското движение, което тя основа... Теософията с един удар... вдъхнови и възобнови сериозното изследване на астрологията най-напред в Англия, а не след дълго и в Германия, Франция и Америка” (43). 

(Всъщност теософията и две други окултни общества - антропософското на Рудолф Щайнер и съвременните розенкройцери, са отговорни за подновената страст към астрологията през двадесетия век в Америка).

По-нататък трябва да се отбележи, че повечето окултисти си служат с астрологията и че много астролози практикуват други окултни изкуства. 

Например, астрологът Даниел Логан признава, че използва медиуми и духове (44). 

Астрологът Мариус Алън има дух за водач и изучава йога, зен, тибетски будизъм, западни магически традиции и пр. (45).

А не е ли изненадващо, че както астролозите, така и окултистите признават астрологията за стълб на окултизма. В своя НАРЪЧНИК ПО ОКУЛТИЗЪМ астрологът Сефариал заявява: 

“Астрологичното изкуство е ключът към всички окултни науки” (46).

В своята книга МОЯТ ЖИВОТ В АСТРОЛОГИЯТА прочутата магьосница Сибила Лийк казва: 

“Астрологията е моята наука, магьосничеството е моята религия...” (47). 

Тя нарича хороскопа “магически документ” (48). Твърди също, че астрологията е “жизнено важно оръдие в магическото изкуство” и отбелязва връзката му с нумерологията, френологията, хиромантията и магьосничеството (49).

В своята книга "АБВ НА ДРЕВНОТО И СЪВРЕМЕННОТО МАГЬОСНИЧЕСТВО" магьосницата Дорийн Валиенте отбелязва: 

“Астрологията... е една от основите на магическото изкуство. Тя се изучава както от вещиците, така и от магьосниците” (50). 

Например, ако “една магьосница иска да избере билка* за магия, трябва да използва такава, чиито астрологически данни са подходящи за предстоящата работа... Луната управлява психичната дейност и една билка*, отговаряща на Луната... се използва за чай, който според мнозина помага за ясновидство” (51).

Някои астролози признават, че астрологията е окултна практика. Например, областта на трансперсоналната астрология се съчетава с източната философия, с окултизма и с философията на Карл Юнг. Теософът Дейн Рудиър е водеща фигура в тази област. В своята книга ПРАКТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ той заявява, че “астрологът има власт на човек, който борави съзнателно и действено с ... окултизма”. Казва също, че астрологията е маргинално познание (имайки предвид окултното познание) (52).

Хенри Вайнгартен е водещ астролог, директор на Националното астрологическо общество в Ню Йорк и автор на многотомната серия, озаглавена "ИЗУЧАВАНЕ НА АСТРОЛОГИЯТА". В своите изследвания той заключава, че тя е свързана с хиромантията, с нумерологията и картите за гадаене Таро. Признава също, че почти всички окултисти използват в своята работа астрологическото определяне на времето (53) [т.е. най-подходящото време според астрологията]. След това бързо добавя: “Повечето астролози не са окултисти”. Твърдейки това, Вайнгартен позволява да проличи неговата логическа грешка.

Че астрологията е част от окултизма, това признават не само повечето астролози и буквално всички окултисти, но и учени, които безпристрастно са изследвали този въпрос. Ричард Кавендиш е главният редактор на 24-томната енциклопедия, озаглавена "ЧОВЕКЪТ, МИТЪТ И МАГИЧЕСКОТО", а също и на "ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА НЕОБЯСНИМОТО - МАГИЯ, ОКУЛТИЗЪМ И ПАРАПСИХОЛОГИЯ". Той е възпитаник на Оксфордския университет и се счита за водещ авторитет в историята на магическите изкуства и окултизма. В своята книга "ЧЕРНИТЕ ИЗКУСТВА" Ричард Кавендиш отбелязва: 

“Астрологията е съществено магическо изкуство... Астрологическите основания винаги са били крайно важни... Някои окултни учебници класифицират духовете... от гледище на тяхната планетарна принадлежност” (54).

В своето пълно изследване на английския окултизъм от 16 и 17 в., озаглавено "РЕЛИГИЯТА И УПАДЪКЪТ НА МАГИЧЕСКИТЕ ИЗКУСТВА" възпитаникът на Оксфорд, историкът Кит Гамас, документира тесните интелектуални и практически връзки между магическите изкуства, гаданията, астрологията и магьосничеството (55). Той показва, че в по-голямата си част окултизмът всъщност е подплатен с астрологически схващания. Документира също и факта за твърденията на някои средновековни астролози, че са придобили своите познания върху астрологията от света на духовете. Например, споменава един дух, наречен Бифронс, който направил хората “удивително вещи” по отношение на астрологията (56).

В своята книга "АСТРОЛОГИЯТА - ОПРОВЕРГАНА" Лорънс Джером - учен, писател и инженер, прави заключението, че от всички окултни “науки” астрологията изглежда “най-научна”, но всъщност не е “нищо повече от една магическа система за контролиране на другите” (57). 

Заявява също, че: 

“тя играе главна роля във всичките магически “науки”: алхимия, черна магия, викане на духове, некромантия и дори в по-простите магически практики, като например, употребата на талисмани” (58).

Съдебният адвокат и философ д-р Джон Уорвин Монтгомъри изтъква, че астрологията се “намира буквално навсякъде, където може да се намери окултизъм” (59).

Други учени смятат, че за някои хора астрологията осигурява логическата връзка за обръщане към окултната практика на сатанизма. В "МАГИЧЕСКА ТЕРАПИЯ - АНТРОПОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ САТАНИЗЪМ" социологът Едуард Дж. Муди обяснява, че у мнозина по предразположение съществува известна склонност към психичното, която трябва да се контролира и овладее. Такива личности той класифицира като “полу-сатанисти” (60). Посочва как тази нужда естествено намира своя израз най-напред в астрологията. След това логически прогресира в сатанизма, който “осигурява по-мощни средства за контрол” върху съдбата на човека. Всеки трябва да обърне внимание на страшното заключение на Муди, че “онези, които в края на краищата стават сатанисти, обикновено са започнали с астрологията...” (61).

В резюме, ако астролози казват, че техният занаят няма нищо общо с окултизма, те или не са информирани, или лъжат!

8. Претендират ли някои астролози, че използват определени парапсихични способности?

Опитът да се поддържа научният и да се избегне окултният имидж на тяхната практика кара повечето съвременни астролози да наблягат на “обективното” тълкуване на астрологичните карти или хороскопи. Например, доставя им голямо удоволствие да уведомяват аудиторията, че астрологическата информация е така обективна, щото може да се потърси в “стандартните” наръчници за астрологически тълкувания (например, какво означава Плутон в седмия дом). Това звучи добре, но едва ли прави астрологическата интерпретация обективна.

Астрологията е всичко друго, но НЕ и боравене с факти, интерпретирани обективно и достоверно! Очевидно, при всеки астролог съществува твърде голяма доза субективен или “интуитивен” елемент в обясняването на хороскопа на дадена личност. Астролозите, които малко ги е грижа за научния имидж на техния занаят, признават, че практикуването на астрологията често изисква ПАРАПСИХИЧЕСКА чувствителност. (ОКСФОРДСКИ АМЕРИКАНСКИ РЕЧНИК, 1982 г. дефинира тези психични феномени като такива, “свързани с процеси, изглеждащи вън от природните закони и имащи или включващи екстрасензорно възприятие или окултни сили”). 

Това не трябва да изненадва никого. В края на краищата дори в речника на Уебстър астрологията е дефинирана като окултно изкуство. Също така доказан факт е, че "продължителното практикуване и употребата на окултизма в края на краищата водят до развиване на парапсихични способности” (62).

Точно тук някои астролози си играят игри на думички, твърдейки, че само развиват и използват “интуитивните” сили, които лежат дремещи във всекиго. Те са възприели модерния мит, лансиран от парапсихолозите, които изследват научно-окултните явления, че всеки има потенциални парапсихични наклонности. И като резултат твърдят, че не са ангажирани с нищо свръхестествено или “психично”. Но когато бъдат попритиснати, астролозите, с които сме контактували, признават, че за тях думите “интуитивно” и “психично” имат едно и също значение. Предпочитат обаче “интуитивно”, защото за много хора терминът “психично” има твърде отрицателни окултни отсенки, докато думата “интуитивно” е далеч по-неутрална, положителна и универсална. 

Точно както модерното течение Ню Ейдж замества старите негативни термини “медиум” и “спиритизъм” с термина “дадени по канал”, така и старият окултен термин “психично” сега е заменен за много хора с новата дума “интуитивно”. Например, имайки предвид “дузина астролози”, изследователят на психичните феномени Бърнард Джитълсън отбелязва: 

“макар много адепти (63) да чувстват ПСИХИЧНОТО до известна степен, повечето говорят за своите ИНТУИТИВНИ усещания, без непременно да смятат себе си за ПСИХИСТИ” (64).

Въпросът, на който трябва да се отговори е дали ВСИЧКИ астролози са “психисти”? Истината е, че дори всички да практикуваха окултно изкуство, това не би означавало, че всеки от тях непременно е такъв. Общо взето се знае, че съществуват стандартни “рецептурници”, които всеки може да си купи, с методи за интерпретация на астрологическите карти. Някои астролози обаче открито класифицират себе си като хора “със свръхестествени психични способности”. А един отиде още по-далеч, като заяви, че всички ИСТИНСКИ астролози по правило са “психисти”! 

И все пак някои от тях, изглежда никога не се развиват “психично”, а на други може да са нужни години, за да станат “психисти”. Обаче ние смятаме, че в края на краищата огромното мнозинство стават. Бивш астролог счита, че поради способностите си всички истински негови колеги повече или по-малко са подчинени на спиритично вдъхновение, независимо дали съзнават това или не (65).

Например, когато тълкуват картата, астролозите може да чувстват умерени до силни “внушения”; може да забелязват, че са “водени” към известни данни или да откриват, че те самите казват нещо неочаквано. Извлечената по този начин информация се оказва много важна за клиента и може да включва сведения, които астрологът не би могъл да знае за него. Факт е, че повечето спиритисти са водени от своите духове по подобен начин. Робърт Лайхтман, д-р на медицинските науки, разказва за духовете водачи: 

“Онова, което те правеха, бе да ми дадат цял куп идеи. И, разбира се, забелязвах, че умът ми внезапно ставаше блестящ. От време на време получавах какви ли не хрумвания и, разбира се, духовете казваха, че те ми ги дават, но отначало не вярвах на това” (66).

Едва ли е изненадващо, че много астролози се стремят да се развият “психически, защото астрологическата философия насърчава това”. Например, “Рибата е [твърди се, че е такава] силно интуитивна и може да развие парапсихични способности и такива на медиум” (67). Астрологията учи, че когато Рибата е в асцендент и Водолей управлява дванадесетия дом, това може да означава висша степен на психична потенциалност (68). 

Всяка различна комбинация от астрологически тълкувания може да насърчи един астролог или неговия клиент да се развива “психически”. Прочутият астролог Сидни Омар признава, че “с Уран в пети дом” той е трябвало да намери излаз за своята “нужда от себеизразяване” и този излаз били “магията, окултизмът... хиромантията, нумерологията, психичните феномени” (69). 

Някои астролози свързват планетите Уран, Нептун и Плутон с развитието на психическия потенциал (70). Освен това, на аудиторията се казва, че ако Луната, Меркурий или Венера са в дванадесети дом, ако Луната е в Стрелец или във Водолей, ако Марс и Юпитер са в Рак или ако има съединяване на Юпитер и Сатурн в Телец, всичко това би могло да говори за съществуването на мистичен, психичен или интуитивен потенциал (71). И това са само някои от общите възможни комбинации, означаващи същото.

Че астрологията често действително зависи от психичните способности, се признава както от авторите окултисти, така и от самите астролози. В "ИСТОРИЯ НА ОКУЛТИЗМА" Колин Уилсън отбелязва, че астрологията, както и хиромантията (“наука” за гадаене по дланта на ръката), “...зависи от една почти медиумна способност” (72). 

Окултната енциклопедия "ЧОВЕКЪТ, МИТЪТ И МАГИЧЕСКОТО" посочва астролози, майстори в тълкуването на хороскопа, като притежатели на “високоразвити интуитивни сили” (73). Хуманистът астролог Майкъл Шалис смята, че астрологическото познание идва чрез интуицията (74). Астрологът Джулиън Армистед казва: “Не мисля, че е възможно да се “чете” астрологическа карта, без да се проявява интуиция” (75). 

Астрологът Чарлс Джейнс твърди: 

“Не смятам, че една неинтуитивна астрология действа успешно, тъй като НЕ МОЖЕ” (76).
 
Астролозите Джейн Гослак и Джулиън Армистед откровено признават, че наистина използват парапсихични способности, за да тълкуват картата (77). Д-р Ралф Метцгер - виден изследовател на влиянието на опиатите и окултизма върху съзнанието, отбелязва в своето произведение "КАРТИ НА СЪЗНАНИЕТО" как протичат психичните процеси при астролозите: 

“... Правенето на астрологически хороскоп е в известен смисъл рамка на интуитивното възприятие. Познавам една астроложка-ясновидка, която само поглежда действителната хороскопна диаграма и след това започва да “вижда” вътрешния живот, мисловните форми и емоционалните образци на своя клиент почти като че ли гледа в кристално кълбо” (78).

Трябва да споменем и това, че някои астролози изясняват източника на своята интуиция и психични способности. Например, Мариус Алън е написал книгата "АСТРОЛОГИЯ ЗА НЮ ЕЙДЖ  ИНТУИТИВЕН ПОДХОД", в която благодари на своя дух водач за прозрението и яснотата, която му дава, а също и за неговото присъствие (79).

И така, разбрахме дотук: въпреки многото твърдения за научност, астролозите често признават, че тяхната практика включва парапсихични способности, а някои дори откриват, че имат духове водачи. Разбира се, не всички астролози искат да признаят това. Но не е ли интересно, че и те притежават същите сили, както и онези, които имат духове водачи?
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ЧАСТ ТРЕТА

АСТРОЛОГИЯТА СРЕЩУ ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА


9. Какво мислят астролозите за Бога?

Ако един астролог твърди, че е християнин, посещава църква, чете Библията и смята, че практикуването на астрология е съвместимо с християнската вяра, ще му повярвате ли? Съществува ли някакъв конфликт между християнството и астрологията? 

Какво бихте казали за обикновения християнин, който не смята, че има нещо лошо, ако проверява своя хороскоп всеки ден? Ако практикуващи астролози трябваше да изложат своите вярвания за Бога в кратка форма, повечето биха казали нещо от този род: 

“Идеята на пантеизма (всичко е Бог, Бог е всичко) определя нашата вяра”. 

Други казват, че не са против вярата в Бога, в каквато и форма (или личност) човек би желал да вярва. Обаче сигурното е, че почти 100% от астролозите не са стигнали до своите възгледи чрез изучаване на библейските факти.

Астрологът, оформил своя възглед за Бога от факти извън Библията, има съвсем различен бог от библейския. Той е повече в съгласие с разпространеното вярване, проповядващо “бащинството на Бога и братството на хората”. Независимо дали сте атеист, индуист, будист или мюсюлманин, дали изобщо изповядвате някаква религия - това никак не смущава астролозите. Щом признавате астрологията, не ги е грижа в какво вярвате. Това е, което те приемат. 

Противопоставят се обаче на вярата в един Бог, Който определя дадени постъпки и действия като греховни и явно са против всеки, който вярва в Бог, осъждащ практикуването на астрологията. И накрая, подобно на болшинството хора по света, те не приемат възгледите на Господ Исус Христос, Който казва: 

“Никой не може да дойде при Бога, освен чрез Мене” (Йоан 14:6). 

Т.е. не вярват, че Исус е Спасителят на света, Който опрощава нашите грехове чрез смъртта Си на кръста (Йоан 3:16; 5:24; 6:47).

Много астролози дефинират Бога по такъв начин, че тяхната вяра лесно прелива в окултните възгледи за света. Например, мнозинството гледа на Бога като на божествена сила и в известен смисъл приема целия живот и природата като божествени (80).

Ето защо магьосницата астроложка Сибила Лийк пише: 

“Бог е във всичко”, (включително и в природата), и не вижда никакъв конфликт в използването на астрологията като главно средство при практикуване на магьосничеството (81). 

Друг астролог заявява, че астрологията е “потвърждение на божествения ред във вселената” и че тя дава възможност на човека “да се изравни с енергиите на природата” и да осъзнае, че “планетите са нашите източници на енергия...” (82). 

Трети астролог заявява, че истинските астролози са спиритически ориентирани изцелители, които знаят, че са “само каналът, през който протича силата, присъща на творението е единственият канал, чрез който енергиите могат да текат” (83). 

За нещастие, когато астролозите гледат към творението за божествена мъдрост или овластяване, природата често става “димна завеса” [маскиран, неистински, общоприет поглед върху нещата], която позволява на духовете (демоните) да доставят окултни сили на астролозите. Тази сила включва откровение, интуиция, даваща внезапна, шокираща и вярна информация от хороскопа за дадена личност. Това е нещо подобно на случая, при който духовете дават информация на хора чрез силата на техните демони-водачи.

Реално погледнато, астрологията отрича Бога заради Неговото творение. Изоставена е както идеята за Бога като личен Творец, така и отговорността на човека пред Него. Резултатът е, че хората повече не се чувстват отговорни пред Всевишния, но само пред себе си и пред някаква безлична сила.

В заключение астрологията отрича библейското учение за Бога и възприема окултните възгледи, отдаващи на Божието творение славата, дължима единствено на Твореца. Но както заявява д-р Робърт Мори, 

“идолопоклонство е да се приписва на звездите онова, което принадлежи ЕДИНСТВЕНО на Бога  техния Създател” (84).

10. Какво вярва астрологията за Исус Христос?

Ясно е, че астрологията е готова да възприеме всеки възглед за Исус Христос, с изключение на този, който самият Исус проповядваше и който Библията разкрива. 

Второто, което трябва да се отбележи, е, че астролозите приемат един типично окултистки възглед за Христос, че човекът Исус бил прероден на земята и Той е нашето по-висше “аз”. Забележете схващанията на двама водещи астролози. Роналд Дейвисън, “най-видният жив английски астролог” и бивш редактор на "АСТРОЛОГИЧЕСКИ ТРИМЕСЕЧНИК", заявява: 

“Историята на най-съвършеното същество, което някога се е прераждало на земята, разказва за Неговата жертва на кръста... с цел пълното изплащане на всичките Му останали дългове (карма) от миналото...” (85). 

Обърнете внимание, този престижен астролог вярва, че Исус е просто един дух, превъплътен на земята. Дейвисън гледа на Христовата кръстна смърт като на необходимост за изплащане на собствените Му грехове.

Маркъс Алън е друг пример на професионален астролог, проповядващ окултни възгледи за Христос и приемащ, че Той сега е всяко по-висше окултно “аз”. Маркъс Алън заявява: 

“Исус Христос имаше всичките седем древни планети... всички те се съединяват в Риби... така, че Той е върховната, крайната Риба... и затова с Него започва ерата на Рибата, която в наше време е вече към своя край със зазоряването на ерата на Водолея, започваща с второто идване Христовия живот във ВСИЧКИ нас... В ерата на Водолея всеки е Аватар (свещеник-Бог), всеки е обърнат към своето по-висше “аз” (86).

Алън твърди, че Исус Христос бил върховната илюстрация на темперамента или личността Риба. Обаче онова, което вярва е, че тъй като ерата на Рибите сега преминава и започва ерата на Водолея, второто идване на Христос представлява началото на един период на “по-висше съзнание” за всички хора. С други думи този професионален астролог заключава, че чрез “Своето завръщане Христос се приравнява с изплуващото окултно съзнание на цялото човечество”. 

Този възглед противоречи на библейското становище. Писанията учат, че Исус Христос е напълно човек и напълно Бог в една Личност - единородният Божи Син и Спасител на света, Който ще се завърне един ден буквално, физически и видимо на земята (Матей 24:1-35; Йоан 1:1; 3:16; 10:30; Деян.1:11).

11. Кой е основният проблем на човека според астрологията и какво е неговото разрешение?

Повечето астролози вярват, че проблемът на човека е в липсата на хармония с божествените сили (“енергиите на вселената”). Той трябва да се слее с тази хармония. И затова за много от тях спасението не е свързано с прощението на греха (повечето астролози не приемат разбирането за греха в библейския смисъл на думата), но по-скоро е едно просветление, отнасящо се до това  да се изтъкне божественият модел (образец), който според тях управлява вселената. 

Спасението - това е осъзнаването на мощния ефект от тези небесни образци. Много астролози смятат, че чрез “по-висшето съзнание” (според предположенията им представляващо сливане с божествения еволюционарен “импулс”) в края на краищата ще се стигне до мистично единение с онова, което те наричат крайна реалност. 

Астрологът Дейн Рудиър пише за приемащия астрологията: 

“той започва да уеднаквява своето съзнание и воля с “небесните образци и ритми и личността му става едно с принципите на вселенския ред, който мнозина наричат Бог” (87).

От своя страна Библията учи, че ние сме разбунтували се създания, преднамерено игнориращи Бога и извършващи безбройни грехове. Спасението е свободен дар, който ни освобождава от Божия гняв срещу нашия грях. Основава се на вярата ни, че Христос е умрял за нас и на приемането на този дар чрез вяра (Йоан 3:16; Римл.5:1-10; Ефес.1:17; 2:8-9; 1 Петрово 2:24).

И още, повечето астролози (според едно проучване  около 75%) вярват и в прераждането (88). 

Теорията за прераждането учи, че хората много пъти умират и се връщат обратно към живот, за да стигнат в края на краищата обратно до състоянието на първоначалното си единение с Бога. На астрологията се гледа като на водач и средство за просветление на човеците по време на всеки един от тези животи, за да бъде избягнато прибавянето на още карма, като по този начин се ускорява денят, когато те ще придобият своето истинско божествено естество. 

Библията обаче учи, че не разполагаме с безброй животи, за да усъвършенстваме себе си! Ние имаме само един живот, в който ще решим дали да приемем Божието прощение, или да се срещнем със справедливия Божи съд след смъртта (Евр.9:27; Откр. 20:10-15).

12. Какво казва Библията за астрологията?

Библията учи, че астрологията е не само безплодна, безполезна дейност, но е и толкова опасна, щото самото й присъствие свидетелства, че Божията присъда вече е дошла (Деян.7:42-43). 

И като философия, и като практика астрологията отхвърля истината по отношение на Бога и вместо това води хората към мъртви цели, звезди и планети. Библията осмива както идолите, така и астролозите и тяхната дейност (Исая 47:13).

Това обаче не пречи на повечето астролози да твърдят, че Библията подкрепяла астрологията. Джеф Майо, основател на училището по астрология “Майо”, заявява: 

“Библията е пълна с указания по отношение на астрологията” (89). 

Джоузеф Гидейвидж, автор на "АСТРОЛОГИЯТА - НАУКА НА КОСМОСА" и "НАПРАВЕТЕ СИ СОБСТВЕН ХОРОСКОП", твърди, че “Библията е пълна с философията на астрологията” (90).

Астролозите “оправдават” такива изявления по същия начин, както и многото култове, цитирайки Библията като доказателство за собствените си фалшиви и небиблейски учения (91). Те изкривяват Писанията, като в същото време проповядват неща, които са в пълно противоречие с тях. Всеки текст, който отхвърля техните фалшиви учения, бива или игнориран, или криво тълкуван. Може да бъде доказано, че всеки библейски пасаж, който астролозите цитират, за да потвърдят, че Библията подкрепя тяхното учение, или е погрешно тълкуван, или погрешно е прилаган (92).

Точно както олиото и водата не могат да се смесят, така и Библията и астрологията са абсолютно непримирими! Дори и нехристияните признават, че между двете вярвания съществува “постоянна идеологическа пропаст” (93).

Християнството исторически се е противопоставяло на астрологията поради три библейски причини. 

Първо, Свещеното писание изрично назовава и отхвърля астрологията като безплодна практика. Доказателство за това е текстът в Исая 47:13-14, където Бог заявява: 

“Уморила си се в многото си съвещания! Нека приближат сега астролозите, звездобройците и предвещателите по новолунията. Нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе! Ето, те ще бъдат като плява  огън ще ги изгори. Не ще могат да се избавят от силата на пламъка...”. 

Тук можем да видим първо, че Бог осъжда съветите на вавилонските астролози. 

Второ, казва, че техните предсказания, основани на звездите, няма да ги спасят от “онова, което иде”, т.е. от Божията присъда. 

Трето, заявява, че съветите на астролозите са не само безполезни за другите, но не могат да спасят дори самите тях. (Виж също Втор. 4:19; 17:1-5; 18:9-11; 4Царе 17:16; 23:5; Еремия 8:2; 19:13; Езекиил 8:16; Амос 5:26-27).

Второто библейско основание, поради което християнството исторически се е противопоставяло на астрологията, е фактът, че Бог забранява окултните практики. В основата си астрологията е гадаене. Гадаенето се дефинира от речника на Уебстър [New Callegiate Dictionary, 1961) така: 

“действие за предвиждане или предсказване на бъдещи събития или откриване на скрито познание”. 

Пак там астрологията е дефинирана като “изкуство или практика, опитваща се да предсказва бъдещето или неизвестното чрез окултни средства”. 

Понеже е окултно изкуство, Бог осъжда гадаенето като нещо зло и като отвратително за Него и казва, че то води към контакт със зли духове, наречени демони (Втор. 18:9-13; 2 Кор. 10:20).

Накрая, Библията отхвърля астрологията, защото тя води хората към прехвърляне на тяхната вярност от безкрайния Бог на вселената, към нещата, които Той е направил. Все едно да припишем цялото уважение, почест и слава на самите шедьоври на изкуството и напълно да забравим великия художник, който ги е създал. Никой астролог, мъртъв или жив, не би твърдял, че достойнствата на Рембранд или Пикасо трябва да се припишат на техните платна, но астролозите редовно правят това с Бога, Който е безкрайно по-достоен за почит от човеци, Който е “направил небето и земята” и в Чиито ръце е самото дихание на живота (Бит.1:1; Даниил 25:22-23).

13. Поддържа ли книгата на Даниил астрологията?

Астролозите често посочват книгата на Даниил като доказателство, че Бог приема астрологията. Първо, защото Даниил е бил началник на астролозите и магьосниците във Вавилон (Даниил 2:48). Второ, като такъв сигурно е бил вещ и в астрологията, защото Вавилон е широко известен със своите астрологически практики.

Но това не е така. Защо? Първото основание е, че библейският доклад за Даниил изрично отдава всички негови успехи единствено на Бога, а не на твърдението, че е практикувал астрология, или пък на звездите (Даниил 1:17; 2:27-28; 4:17-18). 

Второ, Даниил е бил благочестив човек, който според собственото му свидетелство се е отвращавал от идолопоклонството и от практиките на злото във Вавилон (Даниил 1:8; 4:27). 

Трето, немислимо е Бог да разреши на Даниил да участва в такива практики, за които самата нация е осъдена - астрология, идолопоклонство и пр.

Четвърто доказателство: Даниил не би прегърнал астрологията и това се вижда от факта, че той посочва постоянните неуспехи на вавилонските астролози, сравнени с истинското познание, идващо от Бога. Далеч от мисълта да подкрепя астрологията, Даниил открито я отхвърля и посочва на хората единствения истински Бог. Цялата книга разкрива безполезността й. Астролозите са имали стопроцентов неуспех, сравнени с единния истинен Бог (Даниил 2:27-28; 4:7; 5:7-9;12-13,17).

Бог бе върховният Монарх, но вавилонските царе се бяха обръщали към звездите за съвет и бяха Го игнорирали (Даниил 5 гл.). Той произнесе присъда над вавилонския владетел Валтасар, заявявайки: 

“Но ти, негов внук, о, Валтасаре, не си смири сърцето, ако и да знаеше всичко това. Но си се надигнал против небесния Господар... и ти славослови идолите... които не могат да виждат, нито чуват, нито разбират. А Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките ти пътища не си възвеличил (Даниил 5:22-23). 

Когато Божествената слава и мощ се отдават на “боговете” на небето, а не на Създателя на небето, Бог казва, че те са “разменили истинския Бог за лъжлив и са предпочели да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е достоен за хвала довека“ (Римл.1:25). 

Фактически, това е действителната причина за Божията присъда. Тя идва, защото хората игнорират и задушават истината с неправдата. 

“Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него  сиреч вечната Му сила и Божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини” (Римл. 1:18-23).

С други думи Библията осъжда астрологията, защото самата й същина показва, че тя е една от формите на идолопоклонството, което вече е под Божието осъждение: 

“Затова Бог се отвърна [от тях] и ги предаде да служат на небесното войнство...” (Деян. 7:42-43).

В заключение, Библията отрича астрологията, понеже: 

1) е безплодна и безполезна; 

2) включва в себе си окултни сили; 

3) представлява една от формите на идолопоклонството и поради това няма сила да спасява човеците от греховете им; излага ги на демонски измами и ограбва Бога от славата, която Му се дължи.

14. Съществува ли нещо като християнска астрология?

Току-що видяхме, че Библията напълно отхвърля астрологията. Всяко по-изчерпателно изучаване на християнската история представя силно свидетелство срещу нея, въпреки претенциите на астролозите в противното (94). 

Единственият кратък период, през който някои в църквата са “прегърнали” астрологията, е било времето, в което самата Библия е била до голяма степен отхвърлена и църквата е била пълна със зли практики, неморалност и езичество (95).

Въпреки всичко това съществуват три категории астролози, твърдящи, че имат християнска вяра: 

1) такива, които се смятат за християни само защото живеят в християнска страна или са израснали в обкръжение, което по име е християнско, макар да нямат никаква връзка с която и да било църква или с каквато и да било доктринална вяра; 

2) астролози, които активно практикуват някаква псевдоформа на християнство и посещават небиблейска църква;

3) такива, които казват, че приемат авторитета на Библията, но въпреки това практикуват астрология. Абсурдно е и няма логика в това човек да подкрепя и християнството, и астрологията! Ще разгледаме накратко тези три категории.

КАТЕГОРИЯ 1:

Много астролози ТВЪРДЯТ, че са християни, но всъщност са враждебно настроени спрямо християнството. Д-р Робърт Мори отбелязва: 

“Макар повечето от тях да претендират, че са християни, общо взето те са неприятели на ученията на историческото и библейското християнство” (96). 

Вероятно биха признали, че имат предпочитание към окултизма (както и да го дефинират) и че не са БИБЛЕЙСКИ християни.

КАТЕГОРИЯ 2:

След това идват астролозите с умерени до силни връзки с църквата, които твърдят, че са християни, но въпреки това отхвърлят Библията като последен авторитет по въпросите на астрологията. Тяхната вяра в Бога обикновено е твърде обща. Не признават личното познание за Него и показват малък интерес към новорождението (Йоан 3:3-8). Тъй като те практикуват астрологията и отхвърлят Божието наставление по този въпрос, за тях могат да се приложат следните стихове: 

“Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него...” (Тит 1:16). 

Или, 

“Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината” (1Йоаново 1:6). 

Или, 

“Който казва: “Познавам Го”, но заповедите Му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази Словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос” (1Йоаново 2:4-6).

Тъжно е да се признае, но много американци вярват, че “психистката” Джейн Диксън е добра християнка. В своята книга "ВЧЕРА, ДНЕС И НАВЕКИ" тя заявява, че е водена от Светия Дух при интегрирането на християнството и астрологията (97). Ето какво твърди тя:

“Някои от моите приятели считат това за странна практика от страна на една римокатоличка. Както аз разбирам нещата обаче, католическата църква, а също и много други религиозни общества, никога не са осъждали изучаването на астрологията... Никога не съм преживявала някакъв конфликт между своята вяра и ръководството, което получавам от моята църква от една страна, и познанието, което намирам в звездите от друга... Всъщност много от познанията си за астрологията съм възприела от йезуитски свещеник  един от най-добре информираните учени, които съм срещала някога” (98).

Тя разказва, че е възприела астрологията именно чрез серия от видения, които са я довели до нея. Че от тези видения е открила:

“Отговора, който би могъл да обедини фактите на Писанието с фактите на астрологията... Сега разбирам защо в моето видение всеки апостол беше свързан с различен зодиакален знак, защото всеки ми бе разкрит като първообраз на този знак. Всеки бе въплъщение на всички умствени и емоционални характерни черти на собствения си сегмент от зодиака... Тази проста и в същото време дълбока истина бе вестта, която получих както чрез своите размишления, така и чрез последвали видения” (99).

Тя заключава:

“... Астрологията пасва на Божия план за човечеството, помагайки ни да разберем както своите силни страни, така и недостатъците си. Бидейки по-добре информирани за самите себе си, схващайки собствените си сили и съзнавайки слабостите си, ние ще бъдем много по-добре подготвени да посветим всичко, което сме, на службата за Господа” (100).

(За да разберете защо Джейн Диксън не е права по отношение на своите възгледи за астрологията, вижте по-долу коментара върху категория 3). 

Когато обсъждаме астролозите, смятащи себе си за християни, трябва с нежелание да признаем, че въпреки всичко, което Библията казва против астрологията, имало е и неколцина верни християни, изповядвали астрологически възгледи.

КАТЕГОРИЯ 3:

Д-р Джон Уорвин Монтгомъри се позовава на лутеранските учени Тихо Брахе и Йохан Кеплер като християни, които са “били убедени, че астрологията не е несъвместима с Божественото откровение” (101). 

Писа ни и един човек, който твърдеше, че е “професионален християнски астролог” и искаше да знаем, че той не намира “никаква ясна заповед в Библията срещу астрологията”. Представяйки пред нас своите аргументи, той каза: 

“Вярно е, че астролозите са длъжни да се противопоставят на злоупотребата с тяхното умение също както пророците, свещениците и царете, но те не са призовавани да се отрекат или да отхвърлят практикуването на тези умения”. 

Същият астролог продължава:

“Наистина, ПОКЛОНЕНИЕТО на “звездното множество”  както е представено в новия международен превод на Библията  е забранено за вярващите също както е забранено и ПОКЛОНЕНИЕТО на парите, т.е. на “мамона”. Но едно почтително СЪБЛЮДАВАНЕ и НАСТОЙНИЧЕСТВО на икономически и политически сили е не само разрешено, но наложително...”.

“Според Писанието, само ако се допусне астрологията да стане гадаене, можем да я намерим поставена извън границите, очертани за Божия народ. Но болшинството астрологически съвети по своето естество не са гадаене. Нещо повече, докато предупрежденията по този въпрос в Писанието са като че ли абсолютни, сравнявайки текст с текст, намираме, че на народа на завета по божествен начин бе осигурен предвещател - Уримът и Тумимът, които трябваше да бъдат използвани единствено от ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВОТО НА ЗАВЕТА”.

“Практическото приложение е, че за вярващите е грешно да използват уменията на НЕВЯРВАЩИ, когато желаят да разберат Божията воля  с което съм съгласен на драго сърце; защото по този начин човек извършва духовен компромис”. 

С други думи той смята, че на християните Е разрешено да се консултират с астролози християни като него, например!

“Следователно моето заключение е, че астрологията  като всяка друга наука или изкуство (например ядрената физика или психотерапията) може да бъде полезна, когато се практикува в съгласие с господството на Исус Христос. Но от духовна и психологическа гледна точка е опасно, когато се практикува в духа на света, плътта и дявола” (102).

В основата си това е същият аргумент, който използват “християнските” парапсихолози (и те научно изследват окултизма и между другите неща го прилагат към църквата). 

Като астролози-християни те твърдят, че осъждането на медиумските и спиритическите практики в Стария завет (Втор. 18:9-12) е било насочено само към онези, които злоупотребявали с тях, но не се отнасяло за използвалите ги “етично”, “мъдро”, с добри подбуди и за Божия слава (103). 

Те обаче игнорират факта, че Бог специално е назовал тези практики зли в същността си и сами по себе си. Сам Той не е направил каквото и да било разграничение по отношение на тях. 

Доказателство, че подобно фино разделяне не съществува, е фактът, че Бог винаги прави такова, когато то е необходимо. Ако “християнската” астрология или “християнският” спиритизъм БЯХА важни за духовното израстване, трябваше да очакваме, че Бог би направил разграничение. В края на краищата Той го е правил в толкова много други случаи. 

Например, сексът се одобрява в брака, но се осъжда вън от брака или между личности от същия пол. Бог казва също, че някои храни и напитки са позволени в една ситуация, но не и в друга (Римл. 1:26-27; 14:20; 1 Кор. 6:18). 

Основният аргумент на астролога-християнин е, че астрологията може да бъде от полза, докато човек не се ПОКЛАНЯ на звездите (което би било идолопоклонство) или не е замесен в ГАДАНИЕ (в “акта или практикуването на предсказване на бъдещето чрез окултни средства”). Но това е фалшиво заключение, основано до голяма степен на прагматизъм. Такива хора твърдят, че астрологията “действа” и е “помагаща и полезна”, следователно не трябва да бъде осъждана. Ако това основание е вярно, тогава защо не се опитаме да освободим и всички други форми на окултизма от гадаенето и идолопоклонството и като християни да ги отсеем и да се възползваме само от тяхната “мъдрост” и практическа полезност?

Но аргументите на астролозите-християни никога не засягат следните осем разумни въпроса: 

1) Възможно ли е астрологията действително да бъде отделена от своите окултни връзки? 

2) Верни ли са от научна гледна точка основните предпоставки и принципи на астрологията? 

3) Може ли да се каже, че в някакъв смисъл тя е загрижена за моралните принципи или че има в основата си такива, или че се занимава с такива? 

4) Наистина ли Писанието оправдава практикуването на астрология за каквато и да било цел? 

5) Какви са непредвидимите рискове и последици от практикуването на астрология? (Виж въпрос 23) 

6) Защо Бог би забранил астрологията, ако тя наистина е толкова полезна? В края на краищата би ли осъдил изцяло каквато и да било практика, ако тя е поне малко добра? 

7) Истинският, типичният астрологически “съвет” включва гадаене. Например, бивши астролози като Карен Уинтърбърн са казвали, че просто няма начин да се прави астрология, нито да се даде дори един обикновен астрологически съвет, без да е намесено гадание. Също така и Уримът и Тумимът, известни от старозаветното богослужение, не са били използвани от миряни, нито пък се използват днес. Приложението на астрологията в църквата не може да бъде защитено въз основа на тази древна, съвсем специална и за подбрани случаи практика. 

8) ПОКЛОНЕНИЕТО означава много повече от просто покланяне на нещо. То включва онова, на което служим и даряваме нашето ПОСВЕЩЕНИЕ; онова, което хвалим и държим на него с преклонение; онова, което признаваме за ръководещо нашия живот и което почитаме. Астролозите-християни може да не се покланят на звездите буквално, но това не правят и другите астролози. Обаче както небесните обекти, така и самата астрология, отговарят на характерните черти на едно поклонение в живота им, били те християни, или не.


Следва продължение...
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

КРИТИЧНА ОЦЕНКА НА АСТРОЛОГИЯТА

15. Валидни ли са научните доказателства за астрологията?


В последния въпрос отговорихме на твърденията на онези, които претендират, че съществувала християнска астрология. Сега ще изследваме научните доказателства, които според астролозите, подкрепяли тяхната практика. 

За тази книжка се опитахме да осигурим най-добрите научни доказателства, защитаващи претенциите на астрологията. Например, влязохме в контакт с най-голямото и най-научно ориентирано астрологическо общество - Американската федерация на астролозите в Темпе, Аризона. Тази организация предлага за продажба почти 1000 книги, над 600 касети и твърди, че е “нервният център на астрологията в Америка днес...”. АФА твърди също, че в продължение на 50 години е била лидерът в “астрологическото образование и изследване” (104).

Но препоръчаната ни литература, която според тях предлагала “най-силните доказателства за астрологията”, беше както разочароваща, така и твърде спорна. Най-важното изследване, което те цитираха, бе това на Гоклен (по него ще разискваме по-долу). 

Най-напред трябва да се каже, че голяма част от астрологията просто не подлежи на научна проверка поради самото й естество. Например, тя твърди, че е практика, основана на мистични влияния и на частните, субективни интерпретации на отделните астролози, разчитащи хороскопа. Ето защо в този смисъл астрологията никога не може да бъде НАУЧНО доказана, нито опровергана. Нейната дилема лежи вън от границите на науката (интуиция, мистични планетарни влияния, символични съответствия и пр.). 

Въпреки това както астролозите, така и научните изследователи на астрологията са съгласни, че има отделни астрологически принципи, които подлежат на научно тестване (105). Но ако те се окажат фалшиви и ако практическите резултати на астрологията се обясняват ПО-ДОБРЕ чрез неастрологически данни, тогава единственото ни заключение е, че просто няма доказателства за истинността й.

Главните доказателства, които астролозите излагат в подкрепа на своята теза, могат да бъдат разделени на три основни категории: 

1) общи аргументи; 
2) статистически изследвания и 
3) практически резултати (третата категория е най-важна и най-често цитирана). За нашия критичен анализ виж въпрос (22).

Първо, общите аргументи, така както са изложени от повечето астролози, са изследвани от Кели и резюмирани от учения Джефри Дийн. Дийн споменава мнението на Кели, че нито един от тези аргументи не цитира ВАЛИДНИ основания за вярване в истинността на астрологията. (Забележките в скобите по-долу са техни).

1. Астрологията съществува от дълбока древност и е много трайна. (Същото може да се каже и за убийството);

2. Астрологията може да се намери в много култури. (Същото е и с представата за плоската земя).

3. Много велики учени са вярвали в нея. (Но много други не са вярвали).

4. Астрологията е основана на наблюдения. (Нейната сложност прави невъзможно провеждането на такива).

5. Съществуват извънземни влияния. (Нито едно от тях няма отношение към астрологията).

6. Астрологията е била доказана чрез изследване. (Не е вярно!).

7. Неастролозите нямат квалификацията да съдят. (Тогава кой ще съди убиеца?).

8. Астрологията не е наука, но изкуство, философия. (Това не е основание да й се вярва).

9. Астрологията е действена. (Доказателствата сочат друго) (106).

Втората област от доказателства за валидността на астрологията, които астролозите излагат, идват от някои статистически изследвания. Не сме в състояние тук да цитираме всички тях, но можем накратко да споменем отрицателните резултати от четирите по-главни. Можем също да заявим, че ВСЯКО друго известно на нас изследване се е сблъсквало със същите проблеми.
Моля, забележете, за всяко следващо изследване се е твърдяло, че доказва астрологията. И все пак нищо не би могло да бъде по-далеч от истината!

1. Изследването "МАЙО-УАЙТ-АЙЗЕНК" се опита да определи дали астрологията би могла да предсказва при възрастни хора от кой тип е личността им - интравертен или екстравертен. То бе проведено с 2324 възрастни (т.е. не деца), на които бяха изчислени съответните екстравертно-интравертни точки, отчетени по “Определителя на личността на Айзенк” (ОЛА). След това тези точки бяха съотнесени към астрологическите предсказания. Заключението: 

Бяха получени ПЕРИФЕРНИ (астролозите четат  благоприятни) резултати, които биха могли да се припишат единствено на случайността. Бяха публикувани още пет допълнителни изследвания, три от които не поддържаха тези заключения, а две ги подкрепяха. Накрая бе разкрито, че положителните резултати биха могли да бъдат задоволително обяснени по известен брой различни начини, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИБЯГВА до астрологически теории. Сам Айзенк в по-късно изследване (потвърдено и от други изследователи) стига до убеждението, че “целият астрологически ефект [на първоначалното изследване] се е дължал на субективното очакване и на познаването на характеристиките, свързани със зодиакалните знаци” (107). Накратко, това изследване не може да се използва като доказателство за валидността на астрологията.

2. Изследването, включващо "ЕФЕКТА “МАРС” НА ГОКЛЕН", бе направено, за да се провери по научен път дали рождените дати на 2 088 спортисти-шампиони статистически могат да покажат някаква връзка с астрологическите “предвиждания”. Изследванията показаха, че един статистически значителен брой от тях са били родени, когато Марс е бил разположен между източния хоризонт и небесния меридиан. Т.е. съществува съотношението 21.65% (шампиони, родени в споменатото време) срещу 17.17% (броят на шампионите, родени “нормално”).

“Марсовият” ефект обаче никога не е бил абсолютно потвърден в продължение на двайсетгодишни последователни изследвания. Най-многото, което може да се заключи до днес е, че "споменатата зависимост представлява спорен въпрос" (108).

Макар изследването на Гоклен често да се изтъква от астролозите в полза на астрологията, знаменателно е всъщност, че сам той е направил може би най-определеното проучване, за да я опровергае. Неговият труд включва търсенето на възможни КОСМОЛОГИЧНИ (не АСТРОЛОГИЧЕСКИ!) влияния. (Гокленовата т.нар. “неоастрология” не е свързана с астрологията по същина и все още е предмет на спорове.) Въпреки това той е проверявал твърденията на астрологията и ги е тествал с големи подробности. В едно изследване той е използвал 15 560 личности, за да провери схващанията за влиянието на зодиака по отношение на професионалния успех. Гоклен заключава: 

“Резултатите бяха напълно негативни” (109). 

Когато астролозите възразили, че “професионалният успех” бил “твърде груб критерий за разкриването на астралните тънкости на зодиакалните влияния”, Гоклен предприел по-нататъшно усложнено изследване, за да задоволи тяхното недоволство и да конкретизира своите заключения. (Забележете: астролозите НАИСТИНА твърдят, че небесата влияят на професионалните успехи). Въпреки това заявили, че Гоклен трябвало да изследва не професионалните успехи, но ЛИЧНОСТТА и твърдели, че ако би го направил, щял наистина да открие това влияние. 

Тук е важно да се отбележи, че когато фактите изглежда потвърждаваха астрологията, астролозите приеха критериите за професионалния успех за спортните шампиони, а когато същите критерии я опровергаваха, те ги отхвърлиха. Въпреки това Гоклен се опита да ги задоволи и тества личностните качества със зодиакалните предсказания. В този тест 52 188 личностни черти бяха систематично отбелязани у 2 000 личности. Какво откри той? Само това, че астрологическите предсказания претърпяват поредния “фатален удар” (110).

Прочетете която да било книга от научно ориентиран съвременен астролог и в почти всяка ще намерите цитати от Гокленовите трудове като доказателство за истинността на астрологията. Но е вярно точно обратното - сам Гоклен никога не е твърдял, че доказва астрологията. Например, той е автор на книгите "НАУЧНАТА ОСНОВА НА АСТРОЛОГИЯТА - МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ" (1973) и "МЕЧТИ И ИЛЮЗИИ НА АСТРОЛОГИЯТА" (1979). Чуйте какво е принуден да заяви за научната стойност на астрологията: 

“Всеки опит, независимо дали на астролози или учени, да се докаже валидността на астрологичните закони е бил напразен. Сега е съвсем сигурно, че небесните знаци НЯМАТ КАКВАТО И ДА БИЛА ВЛАСТ да решават съдбата ни, да влияят на нашите унаследени характерни черти или да играят каквато да било роля (колкото и скромна да е тя) в кръга от влияния, случайни или други, които формират тъканта на живота ни и оформят импулсите ни за действие. СЪПОСТАВЕНИ С НАУКАТА, съвременната и традиционната астрология се оказват въображаеми доктрини”(111).

3. Масивното изследване "ГАРДИАН-СМИТЪРС" тества 2,3 милиона души, съпоставяйки техните занятия и слънчевите им знаци. Макар да бе отбелязана УМЕРЕНА зависимост, сам Смитърс остана неубеден. Той заключи, че повечето от данните “могат да бъдат обяснени по други начини”, например сезонни фактори, социални навици, обичаи, вяра в астрологията и пр. По-късно, в една по-нататъшна преоценка на изследването, той твърди, че съществуват пукнатини в неговия план. Бе отбелязано също, че ефектите биха могли да се обяснят чрез допълнителни неастрологични фактори (112).

4. Чрез теста "НАЦИОНАЛЕН АНКЕТЬОР" са изследвани 240 души, като техният астрологичен знак е бил съотнесен към личността им. Твърди се, че 91% от качествата на личността на тестваните се определял от зодиакалния им знак. Следващото тестване обаче не успя да потвърди претенциите на "НАЦИОНАЛЕН АНКЕТЬОР" (113).

В заключение, “научните” доказателства, цитирани в полза на астрологията, не се оказаха никакви доказателства. Вярно е точно обратното - науката опроверга астрологията!

16. Какви са научните доказателства срещу астрологията?

Научните доказателства, отричащи астрологията, са изключително убедителни. Но астролозите реагират на този факт, като просто го игнорират. Астрологията винаги е живяла в свой собствен частен свят, глух за всички атаки. Както отбелязва един критик, "положението й не става по-добро от обичайното отношение на астролозите към фактическите доказателства", така добре описано от Леви (1982 г.),  ръководител на най-голямата в Австралия служба за съставяне на компютърни експертни оценки: 

“След като говоря с астролози, често имам чувството, че те живеят в някакъв въображаем мисловен свят - някаква астрологическа вселена, където никакви други обяснения, освен астрологическите, не са позволени. И ако събитията на реалния свят не са в съгласие с техните представи или предсказания, тогава се налага да бъде изобретена още някоя астрологическа “техника”, за да ги обясни” (114).

Сред астролозите съществува упорит отказ да се срещнат лице с лице с фактите. В основата си техният подход е ИРАЦИОНАЛЕН! Размислете, например, върху коментарите на председателя на Астрологическата асоциация на Обединеното кралство, който се отнася критично към склонността на астролозите да търсят извинения. Той описва онова, което те могат да направят, за да “унифицират” астрологическите предсказания с несъответстващия на тях характер на дадена личност. Описва случая на човек, който е много кротък, но за който астролозите предсказват, че трябва да бъде агресивен:

“Ако попадна на някоя много кротка и неагресивна личност с петте планети в Овен, това не ме кара да се съмнявам, че Овен означава агресивност. Бих могъл да обърна внимание на неговия асцендент Риби или на съединението на Слънцето със Сатурн, или на това, кой управлява 12-я дом при него; а ако нито едно от тези “алибита” не е налице, мога просто да кажа, че той още не е проявил своя потенциал на Овен. Мога също да отбележа (както съм чувал), че ако една личност има ИЗЛИШЪК от планети в даден знак, тя ще клони към потискане на характерните черти на този знак, защото се страхува, че разкривайки ги, ще ги доведе до ексцес. Но ако на следващия ден срещна много агресивна личност, която също има пет планети в Овен, аз ще сменя тона и ще кажа, че той е ТРЯБВАЛО да бъде такъв поради своите пет планети в Овен” (115).

Астрологията е съвременен мит, в който вярват милиони! Също както някога милиони са вярвали, че звездите са богове, и днес милиони вярват, че звездите влияят на техния характер и съдба!

Въпреки това и досега цели дузини изследвания НЕ СА УСПЕЛИ да докажат истинността на астрологията! Всестранното естество на тези научни изследвания решително я обезсилва. В следващите въпроси ще размислим над някои от изследванията на специфичните й догми.

17. Какво са доказали тестовете за валидността на слънчевия знак? (Например това, че сте Риби, Овен или Лъв?)

Според астрологията, слънчевият знак на една личност е от най-голяма важност при определяне на нейния общ характер (116). 

Едно изследване върху съдържанието на астрологическата литература разкрива 2 375 специфични прилагателни за дванадесетте зодиакални слънчеви знаци. Всеки знак е описан чрез около 200 прилагателни (например, “Лъвът” е силен, доминиращ, упорит, роден лидер; един “Телец” е нерешителен, боязлив, неуверен, не е лидер). 

Чрез този тест били изследвани 1 000 души по 33 променливи качества, включително и физическа привлекателност, водачески способности, черти на личността, социална и религиозна вяра и пр. Заключението било, че тестът не успял да докаже нито едно от астрологическите предсказания: 

“Всички наши резултати могат да бъдат приписани на случайността” (117).

Правено е и друго изследване  за откриване на влиянието на планетите върху съвместимостта в брака, т.е. дали известен брой двойки със знаци, показващи, че са “съвместими”, са имали траен брак. И дали родените под “несъвместими” знаци се развеждат? Това изследване включвало 2 978 двойки, които са се оженили и 478 двойки, които са се развели през 1967 и 1968 г. Този тест доказа, че астрологическите знаци не променят значително резултата при всяка група. Родените под “съвместими” знаци са се женили и развеждали толкова често, колкото и родените под “несъвместими” (118).

Астролозите твърдят, че учените и политиците са фаворизирани от един или друг слънчев знак. Т.е. предполага се, че има връзка между слънчевия знак на дадена личност и нейния шанс за успех в определена професия. Джон Макгърви, правейки изследвания в тази област, сравнил рождените дати на 16 634 учени и 6 475 политици и не открил никаква връзка, която да подкрепи подобни твърдения. Не може да има никакво съмнение, че разпределението на знаците сред тези две професии е точно толкова случайно, колкото и сред общата маса хора (119).

В заключение, научните доказателства днес оборват напълно твърдението на астролозите, че вашият слънчев знак влияе на живота ви!

18. Какво говорят изследванията за валидността на хороскопа?

Най-малко седем независими изследвания посочват, че дори и сред най-добрите астролози съществува ТВЪРДЕ МАЛКО СЪГЛАСИЕ по отношение ТЪЛКУВАНЕТО на хороскопната карта (120).

В добавка, седем други изследвания разкриват, че хора, на които е разтълкуван хороскопът, не могат да схванат разликата между една правилна и една погрешна карта. Т.е., те са точно толкова склонни да приемат хороскопа на някой друг като свой, колкото и своя собствен като такъв, който те смятат, че “най-добре” ги характеризира. С други думи, изследванията показват, че хората са точно толкова доволни и от погрешните (чуждите) карти, колкото и от собствените си “правилни”, че интерпретациите им “подхождат” дори когато са от погрешна карта. 

(Тези резултати НЕ биха могли да бъдат обяснени с обвиненията от страна на астролозите в лошо интерпретиране на картите или с твърденията им, че на хората липсвало познание за самите себе си) (121).

Всъщност, много тестове разкриват, че хората не могат дори да разпознаят автентичните карти от нарочно ПРОМЕНЕНИТЕ и оценявали фалшивите точно толкова високо, колкото и автентичните!

В заключение: Споменатите изследвания показват, че хората са склонни да приемат КАКВАТО И ДА БИЛО карта като валидна по различни причини (около 20) (122), нямащи нищо общо с астрологическата теория (като например лековерие, емоционална нужда и пр.) (123).

Но което е най-лошо, изследователите стигат до извода, че астролозите, използващи карти, не са по-добри в своите преценки от онези, които НЕ използват, а просто отгатват. Всъщност изследванията показват, че астролозите, използващи карти, правят малко ПО-ЛОШИ преценки (124).

19. Какво доказват тестовете за влиянието на Луната?

Ограниченото място изисква да бъдем кратки. Въпреки това над три дузини научни изследвания (виж забележките) не са успели да посочат “НИКАКВА причинна връзка между лунарните явления и човешкото поведение” (125).

20. Какво доказват изследванията на астрологическите предсказания?

Тези тестове разкриват, че астрологическите предсказания съдържат прекалено висок процент грешки, например, едно огромно изследване върху ТРИ ХИЛЯДИ предсказания, направени от водещи астролози и водещи астрологични публикации от 1974 до 1979 г. То показва, че астрологическите предсказания са в грешка от порядъка на 90% (126).

Редакторът на "НЕЗАВИСИМ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ", д-р Паул Куртц, пише: 

“Съществуват изчерпателни изследвания на астрологическите твърдения” и въпреки че астролозите претендират да имат 4 000-годишна история на успехи и че тази история говори сама за себе си, “цели дузини научни тестове на астрологически колони във вестниците, на карти и хороскопи очевидно противоречат на тези твърдения” (127).

Можем да заявим честно и точно: научно е доказано, че небесата не ни влияят по начина, по който астролозите твърдят!

И все пак цялото научно опровергаване на астрологията все още не може да обясни как понякога астролозите могат да дават верни сведения за личността на свои клиенти (информация, която те по никакъв начин не притежават), или как в редки случаи са точни в своите предсказания. Както ще видим във въпрос 22, астрологията е “действена” поради причини, нямащи нищо общо със самата нея. Някои от тях са естествени, а други свръхестествени, но в никакъв случай не  астрологически!

21. Какво мислят астролозите за астрологията?

Изглежда, че като цяло мнозина или повечето от астролозите не оценяват особено високо своето изкуство, нито онова на други свои колеги. Първо, някои от тях дори признават, че повечето от тях са шарлатани. Джон Таунли, много почитан американски астролог с 20-годишен опит, споделя следното: 

“Бих казал, че повечето от обвинителите на астрологията вероятно са прави. Те смятат, че всички астролози са шарлатани, но аз бих свел техния брой до 90%. Те не са непременно... съзнателни шарлатани. Може би 50% от тях нарочно продават илюзии направо и напористо” (128).

Второ, много астролози признават реалността на съществуващите противоречия и фалшиви теории вътре в астрологията. Например, Кетлийн Русо и Каролин Бърмингам, президент и заместник президент на Федерацията на учените астролози, признават, че “много от онова, което е било предложено от астролозите в миналото, е без основание...” (129).

Трето, самите астролози признават, че много интерпретации на хороскопи са неоснователни и несигурни. Например, астрологът Джон Ади признава: 

“Що се отнася до практическите правила на хороскопа, те са сбор от несигурности; а зодиакът, домовете, аспектите - всички те представляват проблеми, които е трудно да бъдат обхванати” (130).  

Астрологът д-р У. М. Дейвидсън пише, че астрологията в голямата си част е неудачна и че “много от нейните интерпретации са само куп обобщения и случайни налучквания...” (131).

Четвърто, относно научните изследвания във връзка с астрологията, Чарлс Картър, издател на "АСТРОЛОГИЧЕСКО СПИСАНИЕ" и признат за “един от най-видните учени астролози в света”, заявява: 

“Статистическите изследвания, каквито ранните астролози не можеха да провеждат поради липса на достатъчно данни, сега хвърлят значителни съмнения върху валидността на части от несъгласуваното множество традиции, което до неотдавна представляваше астрологическата наука” (132). 

С. Бест, издател на "СЪОТНОШЕНИЯ" (научно списание за изследвания в областта на астрологията) заключава: 

“Ние наистина нямаме друга алтернатива. Или трябва да поставим нашия “дом” в ред, или някой от нас рано или късно ще изпита голямото “удоволствие” да направи това, или пък ще го разрушим тухла по тухла” (133).

В заключение, досега открихме, че научните доказателства срещу астрологията са убедителни и че според астролозите самата тя е в състояние на бъркотия и смущение. Тези констатации ни подготвят да изследваме върховното, ключовото според претенциите на астролозите доказателство за астрологията - това, че “тя е действена”. Но трябва да запитаме, ако не е вярна, как може да бъде ефикасна?

22. Щом астрологията е фалшива, тогава как е възможно да е действена?

Астрологията е действена поради причини, които нямат нищо общо с нея самата. Всяко изследване доказва, че тя е фалшива! Астрологическите школи и теории си противоречат взаимно. Самите астролози са потиснати от състоянието на астрологията. Те нямат друга алтернатива, освен да твърдят, че тя ТРЯБВА да е истинна, тъй като е действена. Но ако изведем наяве факта, че е такава съвсем не по причини, имащи нещо общо с нея, тогава никой не би могъл сериозно да твърди, че е действена, защото е ВЯРНА. А ако не е вярна, тогава е масова кампания за заблуда, натрапвана на консуматора! Ако човек си купи кола, за която са му казали, че работи с бензин, а се окаже, че работи само с ядрено гориво, то той е жертва както в приказката за вълка и агнето.

Да знаеш КАК действа нещо, може да е по-важно, отколкото да знаеш, ЧЕ действа! Ако астрологията твърди, че действа въз основа на небесните образци при раждането на човека, а всъщност всичко това се оказва плод на човешката психика, и, както ще видим, и на спиритическа измама, тогава консуматорът е бил заблуждаван! Било му е обещано обективно познание на звездните влияния, което да му помогне по-добре да изживее живота си. Фактически обаче това, което получава, е измама, отваряща му в края път към окултизма и към други опасности!
 
Не е нужно астрологията да бъде истинна, за да бъде резултатна. Но причините, ПОРАДИ КОИТО тя е такава, я правят потенциално опасна. След като предлага на хората окултизъм под маската на небесни влияния, тя представлява реална заплаха както в морално, така и в духовно отношение!

Астролозите предлагат “познание за бъдещето”, основано на техните недоказани теории или получено под ръководството на духове (!) и хората трябва да бъдат предупредени за последиците!

Астролозите като че ли изобщо не виждат аргументите срещу астрологията, защото изглежда, че тя има полезен ефект, а кой го е грижа, че не може да се обясни ЗАЩО това е така (134).

Ако хората знаеха, че тя е фалшива и че действа единствено чрез самоизмама и демонски духове, а също и че е опасна, дали биха продължавали да се консултират с астролози?

Доказано е, че психологическите фактори могат да допринесат много за успеха на астрологията (135). А какво да кажем за свръхестествените духове, наречени демони? Свързани ли са те със стряскащите разкрития за личността, които понякога стават в астрологията? Изследователят в областта на психологията Бърнард Джитълсън заявява: 

“Моя приятелка бе удивена, че още при първото си посещение при астроложка, същата била в състояние да й посочи главните събития от живота, които никога не би могла да знае и определила точно двуседмични периоди, станали двадесет години преди да се срещнат. С други думи не се изненадвайте от това, което вашият астролог знае за вас” (136).

Размислете върху следната преценка, дадена от един бивш професионален астролог:

“... Като погледнем честно на астрологията, започваме да виждаме, че привържениците й, без да знаят това, настойчиво чукат на вратата, през която се установява общуване със знаещи, но измамливи духовни същества. В края на краищата тя се отваря и това отваряне предизвиква ужасяващи последствия в живота им. Той или тя по най-несъзнателен начин узрява в умението на спиритически медиум. Без контакт с духове не би имало и никакво астрологическо разкриване на личността. Или ако те не дойдат [ако липсва спиритически контакт], тя [свръхестествената информация] ще бъде само догадки; [и] те [разкритията за личността по свръхестествен начин] ще бъдат много редки” (137).

След като не е възможно да се постави граница между астрологическите разкрития за личността и онези, давани чрез духовния свят изобщо, тогава в светлината на всичко, което разбрахме, логично е да заключим, че те са извлечени от спиритически източници  но не и от звездите. Освен това, когато се вижда, че астрологията е окултна практика, често използваща или развиваща парапсихични способности, и когато при нея откриваме същите трагедии и измами, характерни за спиритизма, тогава как да вярваме на твърденията на астролозите, че звездите са, които ни влияят?

23. Има ли опасност за онези, които вярват или практикуват астрология?

Някои неща действат много добре, но са много опасни, например, оръжията, динамитът...

Опасностите на астрологията (и на предсказването на бъдещето във всичките му форми) могат да бъдат разделени в шест основни категории: 

1) носещи физически щети; 

2) подтикващи към престъпление; 

3) икономически загуби; 

4) психологически щети; 

5) духовни щети и 

6) морални щети.

1) ФИЗИЧЕСКИ ЩЕТИ. 

Тъй като астрологията често се упражнява от хора без професионални медицински познания, дори някои астролози признават, че “медицинската астрология е област, изпълнена с вълчи ями” (138). Например, когато астролог посъветва клиента си да не оперира апендикса на своето дете и в резултат детето умре, това е повече от трагично.

2) ПОДТИКВАЩИ КЪМ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. 

Д-р Курт Кох отбелязва, че “астрологията е отговорна за безброй самоубийства и убийства” (140). В своите книги той дава пример за тежките последици от сугестивното й естество (т.е. способността й да внушава). Така, астрологическите предсказания или съвети могат да накарат хората да извършат неща, за които иначе никога не биха помислили, а в определени случаи са довеждали и до трагедии. Например, майка убила сина си, защото астролог предсказал, че той ще полудее. Съкрушената майка отишла в затвора, а астрологът останал свободен (141). Възможностите тук са безгранични: астрологическата карта разкрива бебе с недостатък, затова резултатът е аборт; компания може да фалира, затова касиерът присвоява суми и пр. и пр.

3) ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ. При хора, които се обръщат към астролозите за съвет и консултация относно финансови инвестиции и при вземането на различни други икономически решения като хазарт, предсказване на времето и реколтата, промените на борсата и т.н.  съществуват много възможности за финансова загуба и трагедия.

4) ДУХОВНИ ЩЕТИ. 

Тъй като астрологията е окултна практика (гадаене) и като такава е осъдена от Библията, най-тежката щета, която астрологът нанася е, че кара хората да се отвърнат от Бога и от Христос и да се доверят на една фалшива религиозна философия. Тя не само осуетява спасението на личността, но и отваря врата към по-широка окултна дейност, която може да има за резултат контактуването с духове.

Как астрологията води хората към окултизъм? Прегледът на 14 “стандартни” астрологически източници разкрива три слънчеви знака в частност, родените под които са склонни да проявяват окултни качества - Риби, Скорпион и Овен. За тях се предполага, че са мистично настроени, интуитивни, парапсихолози, магьосници, гадатели, окултисти и пр. (142). 

Тези личности биват информирани за вероятността да са “психисти” или че имат такива психически заложби. Няма ли в такъв случай много от тях да се опитат да изпълнят своята астрологична или кармична “съдба” и така да навлязат в окултизма?

5) ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЩЕТИ. 

Когато въз основа на астрологически предсказания или пресмятания клиентите вземат някое важно решение, отнасящо се до здраве, семейство, деца, бизнес, работа или бъдеще , тогава се отваря врата за потенциална трагедия! 

Решенията се вземат единствено на ирационална и емоционална основа, а не според здравия разум и действителното положение. 

Всеки, който претендира, че познава бъдещето, упражнява влияние, способно коренно да пренасочи мисленето на дадена личност! 

Може да я доведе дори до взимане на решения, основани на опасение или ирационалност. Когато демонична измама навлезе в живота на човека, можем да бъдем сигурни, че рано или късно резултатът ще бъде щета!

Астрологическото “съветване” на чувствителни хора е много опасно! Какво да мислят онези, на които е казано, че са родени под Близнаци и затова “влиянието” им може да има за резултат раздвоение на личността? Дали НЯКОИ Близнаци, живеещи под товара на подобно познание, няма да бъдат тласнати по-близо до ръба на пропастта? Как ли се чувстват опитващите се да живеят според своето “астрологическо естество”, когато всъщност то съвсем не е ТЯХНОТО? Какви трудности и проблеми би могло да им създаде това? (143)

Дори професионални астролози признават опасностите в това отношение. Астрологът психиатър Бърнард Розенблум, защитник на съветването с астрологията, предупреждава: 

“...лошата репутация, с която астрологията трябва да се справя, се дължи отчасти на онези астролози, които правят определени предсказания за смърт, развод или болест, както и други изявления, внушаващи на клиента, че трябва да понася през остатъка от живота си труден психологически проблем, за да коригира някакъв кармичен дисбаланс. Такива астролози проявяват арогантност и нечувствителност във висша степен” (144).

Видният астролог Дейн Рудиър отбелязва: 

“Получавал съм много писма от хора, които са ми разказвали какъв страх са преживели или колко смутени са били, след като са се консултирали с някой дори много известен астролог и е бил направен анализ на наклонностите на характера им или предсказание за болест, катастрофа и дори смърт” (145). 

Бившият астролог Чарлс Стромър признава: 

“Най-големите скърби, които дойдоха в живота ми, се дължат на занимаването ми с астрология” (146).

Тъй като повечето посетители при астролозите засягат въпроси от жизнена важност (например решения за пари, здраве или болест, отношения, деца, продължителност на живота, живота на съпруга или приятеля и пр.), то и възможностите за измама са безкрайни!

6) МОРАЛНИ ЩЕТИ. 

Астрологията няма морален характер. Първо, почти всички астролози отхвърлят всеки абсолютен морален принцип и предпочитат подхода на “ситуационната етика” (т.е. етика според ситуацията), където моралните решения се определят субективно  до голяма степен според прищевките и предпочитанията на астролога. 

Астрологът Алън Оукън заявява: 

“Никой път не е истинският, защото в Абсолютното няма истина или лъжа, няма право и неправо, няма да и няма не” (147).

Второ, много астролози съзнателно отхвърлят моралните ценности. 

Например, астрологът Джон Маколеско заявява: 

“Религиозните и моралните стойности западат, фикцията за свободна воля, морални задължения и неизменни морални стойности се разкри такава, каквато е - мит!” (148).

Трето, астролозите предпочитат да не възпитават хората в морално отношение. 

Джеф Майо, основател на училището по астрология “Майо”, подчертава: 

“Трябва да се разбере, че астрологията не морализира; рождената карта сочи слабост или сила в определено отношение: изборът на действие е на индивида” (149).

И накрая, астрологът не е отговорен пред никого, освен пред собствените си вярвания и пред безличните звезди, които имат малка или никаква грижа за неговото поведение! Например, всякакви трагедии, гледани отгоре, биват лесно оправдавани от астролога чрез позоваване на “кармата” на неговия клиент. Каквито и да са греховете или трагедиите в живота му, те са само резултат, “предопределен” от делата на предишния живот. 

Например, голям брой астролози обслужват хомосексуалната общност. Те съвсем безотговорно биха могли да “посъветват” някой клиент за най-благоприятното време за следващата му любовна афера или да обяснят на хомосексуалисти, че техните сексуални наклонности и предпочитания са обусловени (предопределени) от звездите (150). 

Един астролог признава дори това, че “хората твърде често използват астрологията като извинение и оправдание за своите слабости и недостатъци...”(151).


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Две истории от реалния живот.

Факт е, че астрологическите предсказания могат да доведат до трагични резултати в живота на хората. За мнозина астрологът е като бог и неговите думи имат божествен авторитет. Ето защо една астрологическа интерпретация за някои може да се равнява на лично откровение от самия Бог. Размислете върху следните два случая, които доизясняват този проблем.

Млад човек се консултирал със своя астролог. Бил информиран, че ще се ожени рано, но първата му съпруга нямало да бъде тази, която е “отредена” за него. Едва втората щяла да му донесе “истинското щастие”. Човекът нарочно се оженил млад, за да приключи по-бързо с първия си брак, т.е. да изпълни пророчеството, за да не пропусне намирането на втората съпруга, която единствено щяла да го направи щастлив. Първата се оказала много добра и посветена жена и му родила три деца. Но след раждането на третото, съпругът напуснал семейството и по-късно получил развод. 

Оженил се за втората съпруга, като вярвал, че тя е тази, която звездите са определили да го направи щастлив. Но след няколко месеца тя се присъединила към някакъв култ, съсипвайки напълно живота му, и той се развел и с нея (152).

Така, един-единствен астролог с едно-единствено предсказание докарал болка и трагедия в живота на шест души - трима възрастни и три деца. Сега умножете този ефект на предвещаването по милиони астрологически предсказания и съвети, давани всяка година, и ще можете да видите огромния потенциал, способен да причинява нещастие! 

Извънредно много трагедии дължат съществуването си на астрологически предсказания! Схемата е ясна: 

1) Клиентите биват удивени от точното разкриване на техния характер; 

2) Това разкриване на тяхното “аз” поражда ДОВЕРИЕ; 

3) Доверието води до заблуда; 

4) Заблудата предизвиква немъдри или неморални решения; 

5) Погрешните действия довеждат до гибел и разруха (153).

Една втора илюстрация разкрива не само колко лесно астрологията става извор на трагедии, но и реалността на духовната битка, скрита под повърхността. Тук виждаме как тя предизвиква ирационален страх и отчаяние, как парализира инициативата и здравия разум. И ако това не бъде предотвратено, може да се стигне до самоубийство. 

Преди да се омъжи, млада жена сметнала, че ще е добре да потърси съвета на астролог. След като направил нейния хороскоп, той предсказал следното: 

“Годежът ви ще се развали. Този мъж няма да се ожени за вас”. 

Жената била съкрушена. Толкова била влюбена в своя годеник, че не можела да понесе мисълта да го загуби. Просто се парализирала от страх. Продължила да се безпокои, че годежът й ще се развали и че никога няма да се омъжи. Накрая решила да сложи край на живота си, но в деня когато щяла да се самоубие, приятел на нейния годеник успял да я възпре. По съвета на същия приятел тя отишла при пастор за съвет и му разкрила своя проблем. По-късно се покаяла и отдала живота си на Христос. Днес тази двойка е женена, имат няколко деца и са много щастливи. Въпреки това, ако не беше Христос, бедствието, поставено в ход от астролога, щеше да се случи (154).

ЛИЧНО СЛОВО

Ако като християнин досега по някакъв начин сте имали нещо общо с астрологията, надяваме се, че информацията, която получихте от тази книга, ще ви накара да спрете и да се замислите.

Има две причини да сторите това: първо, вашият любещ Бог ви предупреждава, че астрологията е една от философиите на Сатана и че не трябва да търсите информация от такива източници. Както видяхме, злите духове са реална сила, която стои зад много астролози. 

И второ, астрологическите колони във вестниците и книгите, също са средство за впримчване на вашите умове и за ограбване на вашия мир.

Искайте Господ да прости непослушанието ви към Него и Той да задоволява всяка ваша нужда. И Бог ще направи това.

Ако не сте сигурни дали сте християнин или знаете, че никога не сте отправяли вярата си към Исус Христос, насърчаваме ви да Го приемете сега. Ако желаете това, просто се помолете:

Мили Боже, моля Исус Христос да влезе в моя живот и да бъде мой Господ и Спасител. Съзнавам, че Ти гледаш много сериозно на това мое решение. Вярвам, че на кръста Исус Христос умря и за моите грехове и сега аз Го приемам в живота си. Обещанието ми към Теб е, че ще следвам Него, а не астрологията. Моля за Твоята помощ да направя това! Амин.
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